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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2014. július 10., 23.

Két alkalommal, július 10-én és 23-án Markó József polgármester 
rendkívüli ülésre hívta össze a képviselő-testület tagjait.

Ismét háromfős a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t 
Kft. Felügyelőbizottsága 
Lenkei György elnök és Sipos Richárd mellé Horváth Szilárdot válasz-
tották be harmadiknak a felügyelőbizottság tagjai közé. Az elnök úgy 
nyilatkozott, nagy örömére és megelégedésére szolgál, hogy a televí-
ziós szerkesztő-műsorvezető személyében szakemberrel bővült a  bi-
zottság.

A felügyelőbizottságban a  harmadik tag eredetileg Hlavács Judit 
volt, aki idén tavasszal lemondott e tisztségéről.

Augusztus elsejével visszakerült a tornacsarnokok 
üzemeltetése a TESZ-hez
Technikai jellegű intézkedést takar a 85/2014. (VI. 25.) sz. Ök. határo-
zat módosítása. A korábban tervezettől eltérően egy hónappal később 
került vissza a  Balázsovits Sportcsarnok és a  Huzella Tornacsarnok 
üzemeltetése a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft .-től a Tele-
pülésellátó Szervezethez. A módosítás oka az volt, hogy túl kevés idő állt 
rendelkezésre a határozat meghozatalától számítva a tervezett július el-
sejei átvételhez, és az adminisztratív ügyintézésre ez nem volt elegendő.

Eskütétel
A június végi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen a Közmű-
velődési, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjai közé megválasztott 
Vasvári Ferenc (bemutatkozása júliusi lapunk 5. oldalán olvasható) 
a július 10-ei rendkívüli ülésen tette le hivatali esküjét.

Markó József polgármester minden hó-
nap negyedik hétfőjén tart fogadó órát 
13 és 18 óra között.
A fogadóórák helye:
Polgármesteri Hivatal
(2131 Göd, Pesti út 81.)

Polgármesteri 
fogadóórák

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 4. és a 13. számú 
szavazókör szavazóhelyiségeinek címe meg-
változott. A  két szavazókört a  2014. évi ön-
kormányzati választástól kezdve áthelyezzük 
a  Fácán Óvodába (2131 Göd, Rákóczi Ferenc 
út 23.).

Megértésüket köszönjük.
Dr. Szinay József,

a Helyi Választási Iroda vezetője

Nemzetiségi választások
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. július 29-
én a 1128/2014. NVB-határozatával Göd vá-
rosban az alábbi nemzetiségek települési nem-
zetiségi választását tűzte ki 2014. október 12. 
napjára, valamint megállapította a jelöltséghez 
szükséges ajánlások számát is.

A német, a roma, a román és a szerb nemze-
tiségek esetében egységesen öt-öt ajánlás szük-
séges a jelöltséghez.

Azok, akik a központi névjegyzékben nem-
zetiségiként regisztráltak, de a nemzetiségük 
tekintetében nem kerül sor települési nemzeti-
ségi választásra, a területi és az országos listára 
a választás napján a nemzetiségi szavazóhelyi-
ségben adhatják le szavazatukat.

Dr. Szinay József,
a Helyi Választási Iroda vezetője

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzati választások
Áder János köztársasági elnök 2014. október 
12-ére tűzte ki az önkormányzati választások 
időpontját. A  fent jelzett időpontban vala-
mennyi gödi választópolgár a lakóhelye szerint 
kijelölt szavazókörben élhet alkotmányos jogá-
val. A Helyi Választási Iroda a választásokkal 
kapcsolatos részletes tájékoztatóját a  Gödi 
Körkép szeptemberi számában teszi közzé.

Tisztelt neveleki lakosok!
A 2014. évi önkormányzati választásokon 
a neveleki lakosok a gödi 6. és 7. számú szava-
zókörben szavazhatnak. A  gödi Kálmán utca 
folytatásától, a  Szegfű utcától balra (a Duna 
felé) eső ingatlanok lakói a 6. számú választó-
kerülethez tartoznak, ők a Németh László Ál-
talános Iskolában (2132 Göd, Ifj úság köz 1–3.) 
szavazhatnak. Azok a neveleki választópolgá-
rok, akik a  Szegfű utcától jobbra laknak, a  7. 
számú szavazókörhöz tartoznak, melynek sza-
vazóhelyisége a Kincsem Óvodában van (2132 
Göd, Lenkey u. 17.).

Dr. Szinay József,
a Helyi Választási Iroda vezetője

TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 128 894
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (számláin lévő összegek + pénztár): 6 131
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 29 586
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + a pénztár-
ban lévő összegek + a lekötött összegek): 264 611

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 463 742
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tétel: Szemper Plusz Kft  – Kastély Óvoda bővítése 100 férőhellyel. 27 764

A lakossági adótartozások összege 2014. június 30-án: 149 311
A fenti táblázat a 2014. július 28-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

KÖZÉLET
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A munkálatok megkezdéséről július 
23-i rendkívüli ülésén határozott 
a  képviselő-testület. A  közbe-

szerzési pályázat lezárult, a  legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó fóti Út-Finis Kft. au-
gusztus 7-én megkezdhette a  kivitelezést. 
A döntést azonban alapos mérlegelés előzte 
meg, hiszen mintegy 70 millió forint össz-
költségű beruházásról van szó, egy olyan 
időszakban, amikor a  Samsung-gyár ter-
melésleállása miatt az  önkormányzatnak 
jelentős bevételkieséssel kell számolnia. 
Markó József polgármestert arról kérdez-
tük, hogy az iparűzési adóbevételek várha-
tó alakulásának ismeretében milyen érvek 
szóltak a fejlesztés mellett.

– A város legnagyobb adófizetőjének 
számító Samsung SDI Magyarország Zrt. 
bezárása valóban nehéz helyzetet teremt, 
és  óvatosságra int. Szinte biztosra vehető, 
hogy a minden infrastruktúrával felszerelt, 
kiváló minőségű gyártelep hosszabb távon 
nem marad gazdátlanul, de átmenetileg 
jelentős hiány fog jelentkezni a  költség-
vetésben. Ennek kompenzálására az  idei 
évre rendkívüli önkormányzati támoga-
tást kértünk a  kormánytól. Az  előre nem 
kalkulálható bevételkiesések mérséklésére 
igényelhető támogatást reményeink sze-
rint megkapjuk, de természetesen az  is 
előfordulhat, hogy nem ítélik meg. Ezzel 
a  lehetőséggel is számoltunk, mégis szük-
ségesnek és  pénzügyi szempontból vállal-
hatónak ítéltük meg ennek a  két beruhá-
zásnak a megvalósítását. 

Útépítési munkálatok a Kusché, 
a Vécsey és a Tompa utcákban 
(365 méter aszfaltút kivitelezése, egy oldali 
csapadékvíz-elvezetés, parkoló- és  járda-
építés)

– A Búzaszem Iskola környéki úthálózat 
rendezésének kérdése évek óta napirenden 
van. A  keresztény értékrendű, családias 
szemléletű intézményben az  általános is-
kolai oktatás mellett kimagasló színvonalú 
művészeti nevelés zajlik. A  gyerekek min-
den létező versenyen dobogós helyezéseket 
érnek el, viszik a  város hírnevét az  ország 
minden részébe. A városvezetés határozott 
szándéka az  iskola támogatása, egyrészt 
az  ott folyó minőségi oktató-nevelőmunka 
okán, másrészt pedig azért is, mert a folya-
matosan növekvő lakosságszám miatt a jö-
vőben egyre nagyobb szükség lesz iskolai 
férőhelyekre. Az intézmény fejlesztése tehát 
nem az iskola magánügye, hanem közösségi 
érdek – szögezte le a polgármester. – A vá-
ros útépítési koncepciójában kiemelt helyen 
szerepel az intézmények jó megközelíthető-
ségének biztosítása, s ma a Búzaszem Iskola 
az egyetlen olyan intézmény Gödön, amely-
hez nem lehet szilárd burkolatú úton eljutni. 
Ez nemcsak az intézmény, hanem a környe-
zetében található ingatlanok lakói számára 
is problémát jelent. Az  iskolát építtető Bú-
zaszem Alapítvány elnöke, Horváth Szilárd 
számos alkalommal szervezett találkozókat, 
ahol egyeztettek a környéken élőkkel, 2011-
ben pedig az  önkormányzat hívott össze 

lakossági fórumot az  iskolába. A  szomszé-
dos utcák lakóinak jogos elvárása a  meg-
növekedett forgalommal együtt járó prob-
lémák megoldása. A  közlekedés rendjének 
szabályozására sebességkorlátozó táblákat 
helyeztünk ki a  környéken, és  ígéretet tet-
tünk arra, hogy a nagyobb forgalom miatt 
keletkező porszennyezést az  utak mielőbbi 
aszfaltozásával megszüntetjük. Augusztus 
8-áig voltak érvényesek a  beruházásra vo-
natozó engedélyek, ha most nem kezdődne 
meg a kivitelezés, az újbóli engedélyeztetés 
újabb költségekkel járna. Augusztus első 
napjaiban ezért megkezdtük az útépítést  – 
mondta el Markó József, és  hozzátette: 
–  Az  önkormányzat terheit némileg mér-
sékli majd az  érintett utcákban lakók által 
fizetendő útépítési hozzájárulás, amelynek 
összege várhatóan itt is 90 ezer forint körüli 
összeg lesz ingatlanonként. 

Az Attila utcai útépítés
(458 méter martaszfalt út kivitelezése, egy-
oldali csapadékvíz-elvezetés)

A közbeszerzési pályázat részeként meg-
kezdődhet a  felsőgödi Attila utca aszfalt-
burkolattal történő ellátása. Az  útépítés 
itt az  utcában élők kezdeményezésére 
és jelentős anyagi hozzájárulásával valósul 
meg. A lakók maguk készíttették el az en-
gedélyes terveket. Régi ígéret teljesül ezzel 
az útépítéssel.

Popele Julianna, a  Beruházási és  Vá-
rosüzemeltetési Osztály vezetője elmondta: 
az  elmúlt években készült el a  Teleki Pál 
utca, a Huba utca és a Kisfaludy utca egy-
egy szakaszának martaszfaltos stabili zá-
ció ja, nemrég pedig így készülhetett el a Já-
szai Mari, a Vadvirág és a Rozmaring utca 
burkolata is. Ugyanilyen munkálatok, illet-
ve előkészületek folynak jelenleg a Damja-
nich, a Hunyadi, az Ojtványos, a Zúgóárok 
és a Szőlőkert utcában. 

– Az  utóbbi években gyakorlattá vált 
a  lakosság és  az önkormányzat közös te-
hervállalásával történő útépítés. A mostani 
forráshiányos időszakban, amikor ráadá-
sul az útépítésekre igénybe vehető pályázat 
is kevés, ez a leghatékonyabb módja az út-
hálózat folyamatos fejlesztésének. Az  ön-
kormányzat a  meglévő szűkös kereteket 
a  jövőben is igyekszik majd azokra az  ut-
cákra összpontosítani, ahol a városi forrá-
sok lakossági önerővel tudnak kiegészülni 
– mondta el az útépítésekkel kapcsolatban 
Markó József polgármester. A  lakossági 
kezdeményezés tehát ezen a téren is célra-
vezető lehet.

Koditek Bernadett

Hamarosan aszfaltburkolatot kapnak a Búzaszem Iskola környéki utcák

BERUHÁZÁS

Tovább javul a városban 
a burkolt utak aránya
Augusztus elején két helyszínen is útépítési munkálatok kezdődtek a városban. 
Aszfaltburkolatot kap a  Búzaszem Iskola közvetlen környezetében található 
Kusché Ernő és Vécsey Károly utca, valamint a Tompa Mihály utca egy szaka-
sza, illetve a felsőgödi Attila utca még burkolatlan része. 
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A napközis tábor évtizedes működése során nagy nép-
szerűségre tett szert a  városban. Azok a  gyermekek, 
akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülnek, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást, 
mások számára pedig igen kedvező a napi térítési díj: 
mindössze 1000 Ft.

A tábor szervezői rutinos csapatként állítják össze 
az  egymást váltó gyermekcsoportok tematikus prog-
ramjait. A tábor vezetői az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai, illetve olyan szakemberek, akik hosz-
szú évek óta segítik a  gödi gyermekek nyaraltatását: 
Kesserű Andrea iparművész, Sári Adél kézműves, 
Somkereki Edit testnevelő és Varga Ernő táborvezető. 
A nyári tábornak a Duna-part Nyaralóházak adott 
otthont, a szervezésben az üdülőterület dolgozói is se-
gítettek.

A programok között a tábor területén kézműves- és 
sportfoglalkozás, valamint sok-sok közös játék várta 
a  6 és 15 éves kor közötti gyerekeket. Volt íjászat és 
sárkányhajózás, s  a táborlakók megismerkedhettek 
a  rendvédelmi szervek munkatársaival, járműveikkel 
és eszközeikkel, megtanulhatták az  elsősegélynyújtás 
alapismereteit, és családias hangulatban sorra megün-
nepelték a névnapos, szülinapos gyerkőcöket, akiknek 
Lenkei György, dr. Pintér György vagy éppen Rataj 
András vágta fel a  tortát, és töltögette tele a  szörpös 
poharakat. 

A heti kirándulós alkalmak a Medveparkba, a Fővá-
rosi Állat és Növénykertbe, a váci tűzoltóságra, illetve 
a kalandparkba juttatták el a táborozókat, a kerékpár-
ral érkezőkkel pedig csütörtökönként két keréken in-
dultak túrázni a  táborvezetők. A  táborba jelentkezők 
között több speciális nevelést igénylő gyermek kapott 
ellátást. A szervezők fontosnak tartják, hogy az integ-
ráció segítségével őket is elfogadják kortársaik, ezért lá-
togatást tettek a sérült fi atalokat foglalkoztató Lámpás 
’92 Alapítvány szövőműhelyében.

A táborban fokozott hangsúlyt helyeztek a  termé-
szetvédelemre, a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint 
a gyermekek környezettudatos nevelésére. Témájában 

SZÜNIDŐ

Jubileumi gyermektábor 
az Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt.
e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, 

xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

SZOMBATONKÉNT VÁSÁR
A TESZ UDVARÁN

Göd Város Önkormányzata termelői vásárt és bolhapiacot rendez 
minden szombaton délelőtt 8-tól 13 óráig 

a Településellátó Szervezet (TESZ, 2132 Göd, Duna út 5.) udvarán. 
Bejárat a Kisfaludy utca felől!

TERMELŐI PIAC – BOLHAPIAC
Helypénz nincs!

Helyfoglalás: (06 27) 530-600 • Egyéb információ: www.god.hu
Asztal szükség esetén bérelhető: 500 Ft/alkalom

Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat!

Vásározzunk együtt!

Programok a Feneketlen-tónál:
•  Markó József polgármester hivatalos 

megnyitója
•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor 

a sződligeti Iparos Centrumtól
•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 10 

órától, jelentkezés: xv-camion@invitel.hu, 
vagy (06 30) 552-7332

•  A gyermekeket ügyességi játékokkal 
várjuk

• Tombola – fődíj: egy kiscsikó
•  A nap folyamán ökörsütés, ingyenes 

lovaglási lehetőség, állatsimogató, 
katonai járművek megtekintése, 
táncbemutatók, gyermekprogramok, 
a sződligeti Kincsem Lovarda tanulóinak 
karusszel bemutatója, ingyenes 
egészségügyi mérések.

Programok a GSE sporttelepén:
A Belépés családostul programgazdák 
szervezésében szüreti sportdélelőtt!
 Családi és egyéni futóversenyek, Családi 
Foci Kupa

2014.  SZ E P T E M B E R  13-ÁN
ALSÓGÖDÖN, A  FENEKETLEN-TÓ MELLETT

V I I I .  G ÖDI  SZ Ü R E T I
L OVA S  F E SZ T I VÁ L

Fő támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila 

Művelődési Ház,  Fakusz barkácsbolt, 
Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft.Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft.

Ka
pc

so
ló

dó
 TV

-m
űs

or
:

w
w

w.
go

di
te

m
ak

.h
u |

 Kö
zö

s d
ol

ga
in

k |
 20

14
. 0

8.
 17

.
w

w
w.

go
di

te
m

ak
.h

u |
 G

öd
i h

íra
dó

 | 2
01

4. 
07

. 2
4.

KÖZÉLET

6



jól illeszkedett a  célokhoz a  Magyar Ma-
dártani Egyesület dunakeszi munkatársá-
nak előadása.

Elkél a  segítség ennyi gyermek mellett: 
a  tábor hetei alatt összesen 105 jelentkező 
vette igénybe a szolgáltatást – így két tucat-
nyi önkéntest is jó szívvel tudott fogadni 
Füle Jánosné intézményvezető. – Két évvel 
ezelőtt vezették be az iskolai közösségi szol-
gálatot, melynek célja, hogy erősítsék a fia-
talok társadalmi érzékenységét. Azoknak 
a  diákoknak, akik szeptemberben kezdik 
meg középfokú tanulmányaikat a  9. évfo-
lyamon, a következő négy tanévben össze-
sen legalább 50 óra szociális vagy karitatív 
tevékenységet kell végezniük. Az Alapszol-
gáltatási Központ – fogadó szervezetként 

– 2013. június 13-tól fogadja az önkéntes munkára jelentkezőket. A Gyermekjóléti Szolgálat 
nyári napközis táborában közel harminc fiatal teljesítette közösségi szolgálati idejét. 

A tábor megszervezését Göd Város Önkormányzatának és a Dunakeszi Kistérség Több-
célú Társulásának támogatása teszi évek óta lehetővé, illetve jelentős támogatást kap az in-
tézmény helyi cégektől, szervezetektől és magánszemélyektől is. Közülük is kiemelkedik 
Juhász Attila, aki évek óta támogatja a  Gyermekjóléti Szolgálat munkáját. Idén az  épí-
tőanyag-kereskedéssel foglalkozó cége a táborkezdést megelőzően egy hatalmas homokozót 
épített a tábor területén.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke különleges ajándékkal érkezett a táborba. – 
Bizottsági keretből egy úgynevezett aktív hangfallal támogattuk a tábort, amely alkalmas 
arra, hogy biztosítsa a nagyobb létszámú rendezvényeken a hangosítást, illetve az azt igénylő 
foglalkozásokhoz a zeneszolgáltatást. Bízunk abban, hogy e berendezéssel megkönnyítettük 
a táborvezetők munkáját, s a gyerekeknek is örömet szereztünk. A gyermekek táboroztatása 
mellett idén is tudtunk nyári étkezést biztosítani a rászoruló családok gyermekei számára. 
Több mint 2,6 millió forint állami támogatást nyert Göd a nyári gyermekétkeztetésre. Ebből 
a forrásból mintegy 170 rászorulónak jutna mindennap meleg étel, ezért az önkormányzat 
úgy döntött, hogy a  rendelkezésre álló állami támogatást kiegészíti, így 44 munkanapon 
keresztül – július 1-jétől augusztus 29-ig 190 gyermek jut naponta meleg ebédhez. A gye-
rekek egy része az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának nyári napközis 
táborában kapja meg az ellátást. Mindez a kollégák hozzáértő és lelkiismeretes munkájának 
köszönhető.

A tábor augusztus 1-jén zárta be a kapuit, s a táborzáró rendezvényre minden gyerme-
ket meghívtak a szervezők. E rendezvényen a gyerekek szavazatai alapján megválasztották 
„Az év önkéntesét” és a tábor „Szívkirályát” és „Királynőjét”.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkája a  tábort követően más feladatokkal folytatódik, – 
a pótvizsgára készülőket augusztus második hetétől Havasné Udvary Zsuzsa és Varga Ernő 
várja korrepetálásra.

KORAI FEJLESZTÉS

Aprók tábora Gödön
A korai fejlesztés ebben az  évben indult 
a  Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
gödi tagintézményében. Az  úgynevezett 
„korai team” munkatársa egy logopédus, 
egy pszichológus és egy gyógypedagó-
gus-mozgásterapeuta. Ők a  0-5 éves korú 
megkésett és/vagy eltérő fejlődésmenetű 
gyermekek gyógyulását segítik. 2014-ben 
a  hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika 
(HRG) mellett tervezett szenzomotoros 
tréning (TSMT), beszédindítás és korrek-
ció, valamint a  szülők és a  családok pszi-
chológiai megsegítése történt.

A nyári szünet előtt intenzív táborral 
zárhattuk a  közös munkát, amely az  ön-
kormányzat Szociális Bizottságának segít-
ségével, valamint a Hotel Aphrodite Well-
ness és Sportközpont együttműködésével 
valósulhatott meg. Az  együtt töltött egy 
hét igazán hasznos és élményekkel teli volt 
mind a gyermekek, mind a szülők számára. 
A  támogatást a  szervezők és a  résztvevők 
nevében is nagyon köszönjük!

A korai fejlesztés működését és haté-
konyságát idén önkéntes segítségekkel 
(felajánlott játékokkal, fejlesztő- és vízi 
eszközökkel, búvárruhákkal, uszodabérleti 
költségtámogatással) tudtuk megvalósí-
tani, melyekre a  folyamatosság biztosítása 
érdekében továbbra is szükségük lenne 
a  gyerekeknek, az  ellátott családoknak és 
szakszolgálatunknak.

„Hasznos és élvezetes volt ez a  hét, új 
lendületet kaptunk”, írta nekünk az egyik 
szülő, míg egy másik így fogalmazott: 
„Mindennap egy-egy apró csodát kaptunk, 
melyekre régóta vártunk!”

Bodai Ágnes, Sidorow Éva  
és Kalóczkai Éva,

a team munkatársai

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai 
énekelni, táncolni, kézműveskedni 
tanították a gyerekeket. (Képünkön: 
Korondiné Liebhardt Noémi és a gyerekek)

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke nemcsak a tábor előkészítésében vett részt, 
sűrűn meg is látogatta a nyaraló gyerekeket

Az együtt töltött hét hasznos és 
élményekkel teli volt mind a gyermekek, 
mind a szülők számára
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Gödön elhunytak
Pintér Ferenc 58 éves
Tóth István Józsefné (sz.: Havelka Magdolna Mária) 
69 éves

2014. július 1. és július 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Szabó György Béla és Illés Edit
Benkó Zsolt és Kovács Viktória
Lakatos Dániel és Jászkuti Zera Iv
Cserepkei Ferenc Csaba és Buzás Erzsébet
Pató Tamás és Horváth Nikoletta
Stofa László György és Teilinger Henriett Nikoletta
Balogh Ádám László és Szabó Mária
Bertók Tamás és Benke Brigitta
Várhomoki Gergely és Veres Katalin
Juhász László és Császi Marianna
Pápai Richárd és Sólymos Erika

Fotópályázatot 
hirdet a Szenzor 
Fotókör
A Szenzor Fotókör augusztus 
29-e, a Magyar Fotográfi a Napja 
alkalmából fotópályázatot hirdet 
Göd Fotópályázat – 2014 címmel.
A kiírással a  fotókör célja az, 
hogy színvonalas, művészi ér-
tékű, s  egyben turisztikai célo-
kat is szolgáló fotók szülessenek 
Gödről.
A pályázati feltételekről szóló 
részletes tájékoztató a  Szenzor 
Fotókör honlapján található: 
http://artlett.hu/szenzor/
A fotók beküldési határide-
je: 2014. szeptember 7.

Az ünnepélyes díjátadás és a kiál-
lítás megnyitója 2014. szeptember 
19-én 18 órakor lesz a József Atti-
la Művelődési Házban.

Fotó | Dudásné Stum Beáta

ELISMERÉS

Idén újra gazdára lelt a Gödi 
Ifj úságért Díj
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
2012-ben alapította a Gödi Ifj úságért Díjat, amelyet azon 
magánszemélyek, civilszervezetek, illetve cégek kaphat-
nak meg, akik és amelyek az adott év során a legönzetle-
nebbül segítették a szolgálat munkáját.

Az elismerést elsőként, 2012-ben a Piramis Építőház Kft . 
érdemelte ki. Tavaly a szolgálat munkatársai a díjjal a Fel-
sőgödi Karitász Csoportnak köszönték meg az  egész évi 
támogatást.

2014-ben a  Gödi Ifj úságért Díjat Fövényesi László vál-
lalkozónak ítélték a  szolgálat munkatársai. Az  emlék-
plakett átadására – immár a hagyományoknak megfelelve 
– a gyermeknapon került sor.

W. B.

Az emlékplakettet Lenkei György képviselő nyújtotta át idősebb 
Fövényesi Lászlónak, aki az egyéb elfoglaltságai miatt megjelenni 
nem tudó fi a nevében vette át a díjat

FELHÍVÁS

A Gaude kórus első őszi próbája
A nyári szünet lassan véget ér. A Gaude kórus első pró-
báját szeptember 4-én 19.30 órakor tartja az  alsógödi 
Szent István-plébániatemplom közösségi termében, 
ahová zenei szeretettel várja leendő tagjait is!

A 2014. október 12-i önkormányzati választáson
 a FIDESZ-KDNP 

gödi szervezeteinek színeiben induló
polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek

Markó József
polgármesterjelölt

Lenkei György 
1. számú választókerület

Szabó Csaba  
5. számú választókerület

Simon Tamás 
2. számú választókerület

Markó József  
6. számú választókerület

Vasvári Ferenc  
3. számú választókerület

Dr. Pintér György  
7. számú választókerület

Csányi József  
4. számú választókerület

Szász-Vadász Endre  
8. számú választókerület
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Korábban egy állami szakközépisko-
lában tanított, s  tizenhárom évvel 
ezelőtt az a vágy hozta a gödi piar-

ba, hogy olyan intézményben taníthasson, 
ahol nem kell minden pillanatban tisztázni 
az erkölcsi alapokat, ahol mindenkivel kö-
zös a nyelv.

– Kezdetben milyennek találta az iskolát?
– Nem egészen olyan volt, mint amire szá-
mítottam. Történelem szakosként jelent-
keztem nagy izgalommal, s úgy gondoltam, 
egy keresztény iskola az, ami a vágyaimban 
szerepel. De be kellett látnom, hogy mivel 
a  diákok nagy része nem keresztény, ezt 
az  egész fogalmat újra kell értelmezni. Ta-
nárként izgalmas volt megélnem, hogy nem 
a hittételek, nem a dogmák adják a keresz-
ténység lényegét, hanem az, hogy miképpen 
tudunk egymás mellett élni, közösséget 
alkotni. Hogyan lehet olyan értékeket át-
adnunk egymásnak, amelyeket ezek a gye-
rekek, vagy talán mi magunk sem kaptunk 

meg az élettől a mindennapok forgatagában. 
Szóval ilyesmiket tanultam meg itt.

– Izgul az igazgatói kinevezés miatt?
– Azért izgulok, mert egyáltalán nem iz-
gulok. De ezen elgondolkodva rájöttem, 
hogy azért nem izgulok, mert ezt az  isko-
lát, a mai formájában közösen hoztuk létre. 
Ismerem a  nehézségeket és az  örömöket 
is. Korábban már megbíztak az  igazgató-
helyettesi teendők ellátásával, így az egész 
oktatási-nevelési terület hozzám került, és 
ez most nagyon jól fog jönni nekem, immár 
igazgatóként.

– Hogyan viszonyult a tanári kar a kineve-
zéséhez? Ki hozta meg a döntést, s hogyan 
zajlott a kiválasztás?
– Egy nagyon komoly, többfordulós kivá-
lasztási procedúrán mentünk keresztül, 
s ha jól tudom, közel húszan jelentkeztünk. 
Ez meglepően soknak tűnik, ám ne feled-
jük, hogy világi igazgatót kerestek az  in-
tézmény élére. Több kollégám bíztatott és 
támogatott, ám azt gondolom, szerencsés 
volt az, hogy egy felsőbb szintű, objektív 
eljárást követően kerültem az igazgatói po-
zícióba. A döntést végül a tartományfőnök 
úr hozta meg.

– Lesz-e új képzési forma idén ősztől, amit 
immár igazgatóként kell koordinálnia?

– Igen, lesz ilyen az iskola életében, igaz, ez 
már egy előkészített képzési forma, amely-
nek tavasszal voltak a  felvételi eljárásai. 
Az érettségit is adó szakközépiskolai okta-
tási formának ez a tanév lesz a próbája.

– Akad-e olyan terület, ahol vezetőként 
változtatni szeretne?
– Ami az  iskolai szerkezeti felépítést ille-
ti, nagyon jó körülményeket örököltem 
az elődömtől. Mivel több régi kollégánk is 
más utakat választott magának, sok az új, 
fi atal pedagógustárs, ami egyfajta kegyelmi 
pillanat. Ha ezzel élni tudunk, az egyfajta 
pezsgést hozhat az intézmény életébe. Na-
gyon érdekes, hogy az  új kollégák közül 
többen is egykori piarista diákok, – így 
ott van annak a közös nyelvnek az alapja, 
s nem kell lépten-nyomon magyaráznunk, 
hogy miféle iskolát szeretnénk megvaló-
sítani. Az  előttünk álló tanévben a  tanári 
közösséget szeretném megerősíteni.

– Nőként vezetni egy ekkor létszámú fi ú- és 
férfi csapatot… Hogyan gondolkodik erről?
– Igazgatóhelyettesként is az  volt a  felada-
tom, hogy világosan beszéljek a  diákjaink-
nak a  különféle helyzetekről. Ezek a  fi úk 
értékelik az  őszinteséget és a  tiszteletet, és 
viszonozzák is ezeket az  irányunkban. Te-
hát ezen a téren sincs okom az aggodalomra.

V. Pálfai Kinga

Dekiszkyné Fejér Rita, az újonnan 
kinevezett igazgató

INTERJÚ

Új igazgató a Piarista Szakképző Iskola élén
A Piarista Rend Magyar Tartományában Dekiszkyné Fejér Rita az első nő, aki 
igazgatói kinevezést kapott.

A Magyar egészségügy napját  (közkeletűbb nevén a  Sem-
melweis-napot) minden év július 1-jén tartják meg Magyar-
országon. 2010-ben Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-mi-
niszter javaslatot tett, melynek köszönhetően hazánkban 
2011-től július elseje munkaszüneti nap az egészségügyben 
dolgozók számára.

A gödi önkormányzat immár harmadik esztendeje ün-
nepi ebéden látja vendégül a  városi egészségügy érintett 
dolgozóit: orvosokat, asszisztenseket, védőnőket, gyógysze-
részeket, – az aktív korúakat és a nyugdíjasokat egyaránt. 
Idén közel hatvanan vettek részt az  eseményen, s  a fehér 
asztal mellett lehetőségük volt olyan témákról is beszél-
getni, amelyekre a dolgos hétköznapokon nem nyílik mód. 
Az  egybegyűlteket Markó József, Göd polgármestere kö-
szöntötte. A város vezetője dicsérte az egészségügyi ellátás 
színvonalát, s egyúttal megemlítette, hogy Nevelek telepü-
lésrész csatlakozása okán új háziorvosi és fogorvosi körzetet 
hirdettek meg. 

Lenkei György, a  Szociális Bizottság elnöke elmondta, 
a város vezetése e közös ünnepi ebéddel szeretné kifejezni 
az egészségügyben dolgozók iránti megbecsülését, elismer-
ni munkájukat és a gödi lakosok szemében is emelni hiva-
tásuk presztízsét.

EGÉSZSÉGÜGY

Fehér asztalnál a Semmelweis-napon

A Duna-part Nyaralóházak éttermében látta vendégül 
az önkormányzat az egészségügyi szféra dolgozóit
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Akár egy archív, túlexponált fotó a  csalá-
di gyűjteményből, olyan most ez a  júliusi 
dél előtt. Túl sok, túl átható a fény, ami ho-

mályos foltokat éget az  időnkívüliség kevertszálas 
anyagán. Leveleken játszó, zöld pászmák futnak 
szét, a  gát mögött pedig a  halkan mormogó, lom-
ha folyó cammog a  tenger felé. Nyugalmi állapot, 
vakáció-érzés a felsőgödi nyaralóházak díszletei és 
műanyag kerti székei között. 

Kávéscsészém pereme fölött átlesve azonban 
nyüzsgő életkép tárul elém: a Retró Ady Klub har-
madik családi találkozójára készülődik. A félhomá-
lyos színházterem hallgatóságát egy projektor fény-
nyalábja időutazásra invitálja ezen a forró, szombati 
napon. Göd „glóbusza” körül keringhetünk, mesz-
szire sodort, majd újra visszatalált évtizedes törté-
netek közt, az egykori község és a mai város kalei-
doszkópjába pillantva. 

Az előadássorozat első részében megtudhattuk, 
hogy a rock and roll örök, továbbá halhatatlan. A klip-
be rendezett, 8 mm-es kamerával rögzített korabeli 
fi lmrészleteken jól látható, hogy az internet és a Face-
book korszaka előtt is létezett élet, melyet a jelenlévők 
(az egykori gödi „gombafejűek”) sokat sejtető mosolya 
igazolt. A ma Saint Louis-ban élő, anno szőrbekecsben 

A Szivárvány Bölcsőde családi játszónapi rendezvényének lebonyolításához 
sok segítséget kaptunk. Köszönjük a gödi intézményeknek, a vállalkozások-
nak és a magánszemélyeknek a nagyvonalú támogatást!
Nevezetesen: Gödi Termálfürdő, József Attila Művelődési Ház, Göd Város 
Kommunikációs Nonprofi t Kft ., Katlan Bowling Klub, Tücsök Papír- és 
Írószerbolt, Tóth Zsolt Húsbolt, Vega-Impex Játék- és Webáruház, Rétesház, 
Szantin Hús Kft ., Jam Trans Kft ., Csibedili Babaruha, RST Sütőipari Kft ., Wolav 
Kft ., Fakusz-H.B. Kft ., Pacifi c Kft ., B.B. Games Kft ., Herbária Kft ., Használt 
Játékok Boltja, Gyűszűnyi Kézimunkabolt, Fürge Kukac Horgászbolt, Halász 
Éva, Kincsem Pékség, Mocsinka-Horváth Katalin, Gusztáv Zöldség-Gyümölcs 
és Fujer Zoltán Zöldség-Gyümölcs, Emmer János, Bejó-Iványi Hajnalka, 
Iványi Simon, Szabó Zoltán, Prokai Gábor.

Adományaikkal jelentős mértékben hozzájárultak a játszónapi rendez-
vény sikeréhez!

Ráczki Marianna
bölcsődevezető

RENDEZVÉNY

Családi játszónap a Szivárvány Bölcsődében
Július 12-én, szombaton délelőtt került sor a 2013/14-es nevelési évet záró, 
immár hagyományos családi játszónapra a  gödi Szivárvány Bölcsődében. 
E játszónap célja, hogy a kisgyermekes családok előtt megnyissák a bölcső-
dét, – szülők és gyerekek bepillanthassanak az intézmény életébe.

Az idén először meghívták az  újonnan beiratkozott kisgyermekeket, 
azokat, akik szeptembertől kezdik a bölcsődét, de meghívást kaptak 
a már óvodába járó „szenior” bölcsisek is.

A vidám hangulatú játszónapon volt kreatív kézműves-foglalkozás, arcfes-
tés és csillámtetoválás, lufi állat- és cserépdelfi n-készítés, ugrálóvár, valamint 
közös éneklés és tánc, Korhecz Imola és Baraczka Gergely közreműködésével.

Miközben a legkisebbek önfeledten élvezték a színes programokat, szüleik 
előadásokat hallgathattak gyermekpszichológiai és gyermeknevelési témák-
ban. Az ezt követő kötetlen beszélgetést Kárpátiné Löki Márta terapeuta és 
a  gödi Pedagógiai Szakszolgálat néhány munkatársa moderálta. E  hasznos 
eszmecserén részt vettek a gödi magánóvodák vezetői és külsős fejlesztőpe-
dagógusok is.

Az ingyenes főzőbemutatón pedig megtudhattuk, hogyan készítsünk kaló-
riaszegény brassói aprópecsenyét. Fodor Máté, a bölcsőde séfj e ez alkalommal 
is brillírozott. A játszónapot záró tombola értékes nyereményeit városi intéz-
mények és helyi vállalkozók biztosították. A kisgyermeknevelők valamennyi 
vendégüknek maguk készítette ajándékokkal kedveskedtek.

Végezetül friss hírként idekívánkozik még, hogy a  Szivárvány Bölcsőde 
nyári zárása heteiben az önkormányzat jóvoltából megépültek az udvari pan-
csolók, s kifestették az épület helyiségeit.

W. B.

Duna-parti 
kaleidoszkóp
Retró gödi fényjáték

A vetítés során megelevenedtek az egykori vízparti 
élet legemlékezetesebb billanatai
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parádézó énekes – Zahorán Feri – 42 év próbaszünet után úgy vágta 
oda a „Jó lenne egy szelet zsíros kenyér” dalt, hogy annak „héja” csak 
úgy koppant a világot jelentő deszkákon, az Iparoskör betonszínpa-
dán. Bár az amerikai akcentus beszűrődik, az életérzés és a szenvedély 
kortalan. Az egykori Q együttes a mai Scarabeus elődjének tekinthető 
– a hangjegyek ilyenformán is összekapcsolódnak. Gallé Gábor mo-
derátor nosztalgikus, önironikus summázata szerint: „Minden lében 
két kanál, időnként polgárpukkasztó srácok  voltunk”.

A második rész előadásai 
érintették az  elmúlt évtizedek 
legfontosabb közösségi ese-
ményeit, piedesztálra emelve 
a  helytörténeti kutatómunkát, 
melynek folyományaként ha-
marosan új kötettel bővülhet 
a  Gödi Almanach sorozata. 
Külön köszöntésben része-
sült a  100. csatlakozó klub-
tag: Zsoldos Dezsőné Nika 
Piroskának Nagy Péter virág-
csokorral kedveskedett. 

2013 őszén a Retró Ady Klub 
részt vállalt a  művelődési ház 
Kulturális Örökség Napok ren-
dezvénysorozatában, az  Em-
lékpontok Felsőgödön című 
kezdeményezéssel. Virtuális 
bejárás, illetve valódi séta is le-
hetőséget kínált a  barangolás-
ra, amelyről részletes élmény-
beszámolót a  2013. októberi 
Gödi Körképben olvashattak. 
A felújított felsőgödi Tűzol-

tószertárban kialakítandó emlékszoba szintén központi témája 
volt e napnak. A művelődési ház, több vállalkozó és számos civil 
személy támogatásával megvalósuló projekt lassan fi nisébe érhet. 
A még megvásárolható emlékplakettek – Bányai Alfonz gödi szob-
rászművész munkái – aff éle téglajegyként funkcionálnak. Vala-
mennyi potenciális mecénás részese lehet tehát a kezdeményezés-
nek, és jelképesen csatlakozhat a hivatalosan máig le nem váltott, 
utolsó önkéntes tűzoltó által képviselt „állományhoz”. És ha már 
csapatépítés: a  Neveleki Szomszédok Egyesület hét fővel szintén 
megjelent a rendezvényen. Dégi Júlia elnök a Gödi Almanach még 
kapható 14 kötetét vehette át, a Kapcsolat park létrehozásában vég-
zett közös munka mementójaként. 

Az embert próbáló forróságban hűvösebb vizekre evezett 
a  társaság, ugyanis a  délután a  folyó és a  Duna-part jegyében 
telt. „Mindenféle eszközzel uraltuk a  Dunát, saját kílbótokkal, 
kenukkal, kajakokkal. Akinek nem jutott hajó, az a partról ugrált 
egy kötél segítségével a vízbe, vagy pedig úgynevezett »ólajtót« kötött 
egy uszály után, és azon próbált meg vízisízni, mert motorcsónakra 
nem futotta” – emlékezett vissza Gallé Gábor a hőskorra, amikor 
a közösségi élet első számú színtere volt a plázs. 

Tavasszal a  csónakfelújításoktól volt zajos a  part, és állítólag 
az érettségi előtt álló fi atalok kezében olykor tankönyvek is feltűn-
tek: „Bár gyűrögettük a könyveket, ám kinyitni nem igen sikerült 
azokat.” Az őrsi csónakban vidám arcok: az Ördöggel (mosolygós 
fi ú) csinos lány kajakozik, a trapézról pedig tökéletes a csobbanás, 
a fejes is hibátlan – ilyen és hasonló klasszikus nyári pillanatokat 
őriznek a fotográfi ák. 

A Verőcével szemközti táborhelyre nemritkán uszályra felka-
paszkodva jutott el a csapat. A mókázás, a szalonnasütés, a „duná-
zás” mellett színház is került a parti programba. A Julius Ceasar 
című „idealista színdarab” egy alkalommal karhatalmi beavatko-
zást vont maga után. A kihallgatás történetesen éppen az egykori 
BM-üdülő nagytermében zajlott. 

Már a közeli jövőre fókuszált Horváth Szilárd előadása, aki egy 
új evezősközpont létrehozásának tervét vázolta fel. Ez Felsőgödöt 
is felhelyezhetné a kajak-kenu sport dunakanyari térképére, a te-
hetségek pedig helyben bontogathatnák szárnyaikat, pontosabban 
evezőiket. 

A többórás vetítésen megközelítőleg százan vettünk részt. 
Rövidebb-hosszabb időre mindannyian belekukkanthattunk 
a  kaleidoszkópba, a  város állandó, meg-megújuló, sokszínű vi-
lágába, amely Gödnek oly nagy erőssége és bája. Egy-egy színes 
mozaikdarabot magunkkal vihettünk a legendáriumból, egy-egy 
fotográfi a vagy történet pedig összekötheti a múltat és a  jelent – 
fényt a fénnyel. 

Turtóczki S. Ede

Adománygyűjtő akció
Kérjük, adakozzon ön is a Gödi Tűzoltószertár emlékhely meg-
nyitásáért (Göd, Bozóky tér 9.) és a Felsőgödi Önkéntes Tűzol-
tók öröksége című állandó kiállítás létrehozásáért!
A szertár üzemeltetését végző József Attila Művelődési Ház 
az épület karbantartási munkáihoz és a helytörténeti kiállí-
tás létrehozásához várja a lakosság segítségét. Az ügy támo-
gatása Bányai Alfonz gödi szobrászművész kifejezetten e cél 
érdekében készített bronz emlékérmének megvásárlásával 
lehetséges. 
Az érem ára: 10 000 Ft.
Vásárlási szándékát jelezheti:
József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72. 
info@godimuvhaz.hu 
(27) 532-160, (06 20) 254-5124 
szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu 
(06 20) 485-4791 

Gallé Gábor (balra) és Nagy Péter (jobbra) virágcsokorral 
köszöntötte a századik csatlakozó klubtagot, Zsoldos Dezsőné Nika 
Piroskát
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Az Önök kényelmének, valamint a város tisztaságának megőrzése 
érdekében 2014. augusztus 1-jétől bevezetjük a házhoz menő lom-
talanítás rendszert. Ennek lényege, hogy Önök jelzik nekünk lom-
talanítási igényüket, és a lomtalanításra az előzetesen egyeztetett 
időpontban kerül sor. Az  igénybejelentésre évente 1 alkalommal 
van lehetőség.

A 2014. évi szállítási igényüket 2014. 08. 01. és 2014. 09. 30. kö-
zött ügyfélszolgálatunkon, a (27) 530-611-es vagy a (27) 530-612-es 
telefonszámokon, illetve az info@godihulladek.hu e-mail címen je-
lezhetik. A szállítás időpontját a bejelentést követően 2014. 08. 01. és 
2014. 11. 30. között jelöljük ki, a beérkezett igények feldolgozása után.

A díjmentesen elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 
3 m³ lehet. 3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás el-
lenében bruttó 9300 Ft/m³ áron történik. Az  előzetesen egyez-
tetett napon reggel 7 óráig kell a  lomot az  ingatlan előtti közte-
rületen elhelyezni. A kisebb, darabos hulladékot zsákban kérjük 
kirakni. A lomhulladék kihelyezése a szállítási napot megelőzően 
legfeljebb 1 nappal történhet. A  lomtalanítás keretein belül nem 
áll módunkban elszállítani veszélyes hulladékot (például festéket, 
vegyszert, növényvédő szert, és ezek göngyölegeit). Ennek gyűjté-
séről későbbi időpontban értesítjük Önöket.

A lomtalanítás során térítési díj ellenében szállítjuk el a  kö-
vetkező hulladékfajtákat, melyek év közben ugyancsak térítési díj 
ellenében leadhatók a kft . udvarán:

–  építési törmelék 450 Ft/zsák (1 zsák maximum 30 kg lehet)
–  személygépkocsi gumiabroncs 300 Ft/darab, kerékpár gumiab-

roncs 100 Ft/darab.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft .
www.godihulladek.hu

HULLAGÉKGAZDÁLKODÁS

Meghosszabodott a szemétszállítási 
ügyfélfogadási idő
2014. június 30-tól meghosszabbított ügyfélfogadási idő-
vel várjuk tisztelt ügyfeleinket:

–  hétfőn 7-től 19 óráig
–  pénteken 7-től 12 óráig.

Lehetőséget biztosítunk az ügyintézés időpontjának elő-
zetes lefoglalására a következő elérhetőségeinken:
e-mail: info@godihulladek.hu
telefon: (27) 530-611

LOMTALANÍTÁS

Új lomtalanítási rend lép életbe
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A Naszály akkor is jellegzetes pontja 
volna a  környéknek, ha nem lenne 
rajta az  egyedi, eltéveszthetetlen 

„névjegye”, a kőbánya. Ugyanis a főváros fe-
lől érkezve ez az első hírhozója az Északi-kö-
zéphegységnek, − sőt, 652 méteres csúcsával 
a  legmagasabb a  Dunakanyart körbeölelő 
hegyek közül. Ráadásul elég meredek is, ám 
ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) min-
dig is nagy érdeklődés övezte. Elhelyezkedé-
sénél fogva (a fővároshoz való közelsége és 
tájegységek közötti átmeneti jellege miatt) 
a természetjárók, a biológusok és a geológu-
sok kedvelt célpontja már régóta. Az 19. szá-
zad elejétől kezdve tanulmányozzák a hegy 
élővilágát és földtanát. Ez utóbbi már csak 
azért is fontos volt, mivel több különböző 
anyagot is bányásztak a  Naszályból az  el-
múlt évszázadok folyamán. Kosd felé eső 
oldalában szénbánya működött, más helyen 
homokkövet fejtettek (amit aztán váci épü-
letekben használtak fel, − például a Székes-
egyház homlokzati oszlopai és lépcsői is eb-
ből készültek), de agyagot, sőt vörös és sárga 
földfestéket is bányásztak a Naszályon.

A messziről is jellegzetes tájsebet azon-
ban, ami a  hegy mai arculatának része, 
a cementgyár kőbányája okozza. A cement 
alapanyaga a  mész − a  jól látható felszí-
ni fejtésből tehát mészkövet bányásznak. 
A  Naszály (legalábbis többé-kevésbé, hi-
szen az  alapkőzet sok helyütt különféle 
változásokon ment át, ráadásul újabb és 
újabb üledékrétegek is rárakódtak) mész-
kőből van. Ez  meglepő lehet annak tuda-

tában, hogy a  Dunakanyarban, a  közeli 
Börzsönyben és a Cserhátban is többnyire 
vulkanikus kőzetek találhatók. A Börzsöny 
magasabb csúcsai még ma is kirajzolják 
a vulkán kráterének peremét. Mi azonban 
most a mészkőről írunk, méghozzá éppen 
olyan típusról, amely az  ausztriai Salz-
burghoz közeli Dachstein kis híján 3000 
méteres csúcsait alkotja. Ezért nevezik ezt 
a  fajta mészkövet dachsteini mészkőnek. 
Ez  a 200 millió évvel ezelőtt keletkezett 
anyag a tenger aljára lesüllyedt mészvázas 
élőlények maradványaiból állt össze. En-
nek megfelelően a hegyen kirándulva akár 
ősmaradványokat vagy kagylótöredékeket 
is találhatunk.

A mészkő egy másik fontos tulajdonsá-
ga, hogy a  víz oldja. Ez  a víz jöhet a  csa-
padékból, a felszín felől is, – ilyenkor a víz 
a  levegőből szén-dioxidot vesz fel, így na-
gyon gyenge szénsavvá alakul, az  pedig 
oldja a  meszet. De jöhet a  víz „alulról” 
is, ilyenkor a  feltörő forró vizek alakítják 
a mészkövet. A Naszályon megtörtént ez is, 
az  is – persze más-más geológiai időszak-
ban. Mindenesetre ezek egyik eredménye 
rengeteg üreg és barlang kioldódása, ki-
alakulása lett. Magyarországon minden 
barlang a felfedezésének pillanatától fogva 
védettséget élvez, – így bizony geológiai 
szempontból is nagy értéke van ezeknek 
az üregeknek... Az egyik legismertebb kö-
zülük a  Násznép-barlang, amelyben már 
az  őskorban is éltek emberek. A  másik 
fontos – és fokozottan védett – barlang 

a  Naszályi-víznyelőbarlang, melyet Szín-
lő-barlang vagy Sárkánylyuk-barlang né-
ven is emlegetnek. 171 méteres mélységével 
hazánk egyik legmélyebb barlangja, de já-
ratainak 2200 méteres hossza is tekintélyt 
parancsoló.

A barlangokat barlangász kísérettel lehet 
látogatni, de télen még a barlangászoknak 
sem szabad a bejárás, hogy meg ne zavar-
ják a téli álmot alvó denevéreket... Ugyanis 
a repülő emlősök (amelyeknek minden faja 
védett!) óriási tömegben lelnek menedéket 
ilyenkor ezekben az üregekben.

Élő értékekben is bővelkedik tehát ez 
a  Gödről is jól látható hegy. Mivel két kü-
lönböző jellegű tájegység határán fekszik, 
ráadásul kőzetalapja is igen változatos képet 
mutat, meglepően sok különböző társulás-
nak ad otthont, – azaz sok különleges, vagy 
akár veszélyeztetett állat- és növényfajnak 
jelent menedéket. A  hegyen hazánk mind-
három pelefaja megfordul, és 100 madárfaj 
költ többé-kevésbé rendszeresen. És akkor 
még nem beszéltünk az átvonuló madarak-
ról, melyeknek a  Dunakanyar bejáratában 
fekvő, változatos hegy pihenőt kínál. Eddig 
130 különböző védett madárfajt sikerült itt 
megfigyelni. Ezek közül 20 fokozottan vé-
dett, 33 pedig Natura 2000 jelölőfaj.

A Naszály melegebb területein élő hül-
lőkre vadászik például a ritka kígyászölyv. 
Éjszaka repülnek a  rejtélyes életmódot 
folytató lappantyúk. Hazánk szinte ösz-
szes harkályféléje képviselteti magát a he-
gyen költő madarak között, de fészkel itt 
egy másik ritkaság, a  bajszos sármány is. 
A sok kis, egymástól különböző élőhely 
rengeteg rovarnak is az otthona. Csak bo-
garakból 1285 fajt sikerült meghatározni. 
Ráadásul ezek között is akad néhány igen 
ritka: találtak például kék pattanóboga-
rat és nyolcpettyes virágbogarat is – ezek 
eszmei értéke egyenként 50 000 forint. De 
élnek a Naszályon orrszarvúbogarak és kü-
lönleges cincérfélék is.

Nyilvánvaló, hogy az állatvilág hatalmas 
változatosságát a  növények változatossága 
teszi lehetővé. Az utóbbiak közül érdemes 
kiemelni mindenki kedvenceit, az  orchi-
deaféléket, – ezek közül a  pókbangó és 
a méhbangó gyönyörű virágait kereshetjük 
tavaszi „szezonjukban”.

Látható tehát, hogy – bár innen, Gödről 
is szép látvány – érdemes kirándulást tenni 
a Naszályra. Bár szemérmesen őrzi külön-
leges természeti értékeit, nagyon sok lát-
ni- és megfigyelnivalót találhat az, aki úti 
céljául választja.

Pásztor Balázs

HELYISMERET

Az átmenetek hegye, a Naszály
Gödön nincsenek hegyek – a város viszonylag sík vidéken fekszik. Ennek elle-
nére sem mondhatjuk azonban, hogy nincsenek „saját” hegyei! A város arcula-
tát két igen szép hegy is meghatározza. Gyakorlatilag a település minden pont-
járól jól láthatóak, jellegzetes körvonalaik a hazatérőknek az otthon közelségét 
jelzik, látványuk a gödi ember számára mindennapos. Az egyik a Duna túlol-
dalán a Vöröskő, a másik észak felé a Naszály.

 Fotó | Kurdi Imre
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A rendezvény ideje alatt büfét biztosít a Széchenyi 
csárda. A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, 
a legkisebbeket pedig ugrálóvárak várják.
A belépés díjtalan! 

(Rossz idő esetén a városi rendezvények helyszíne 
a Balázsovits János Sportcsarnok, 2132 Göd, 
I� úság u. 1–3.)

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK
2014. AUGUSZTUS 19.
A programok helyszíne a Feneketlen-tó melletti sportpálya
(2131 Göd, Bartók Béla u.)

16 órától  Az Iszkiri zenekar koncertje
 fergeteges manóbuli kicsiknek és nagyoknak

17 órától VÁROSI ÜNNEPSÉG
 • Himnusz
 •  Köszöntőt mond Markó József polgármester
 •  Ünnepi beszédet mond Horváth Szilárd, a Búzaszem 

Alapítvány elnöke
 •  Verset mond Kemény Gábor
 •  A gyémántdiplomák átadása

17.45-től  Fellépnek a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói

18 órától Szárnyas Sárkányok
 (gólyalábas előadás óriásbábokkal)
  Szent György és a sárkány összecsapása elevenedik 

meg: „Hajdanában történt, fényes királyságban, 
rettenetes sárkány lakott Tokaj-hegy aljában...”

18.40-től A Scarabeus együttes koncertje

20 órától DJ Sviri
  A 70-es, 80-as és 90-es évek, valamint napjaink 

legnagyobb slágerei

21 órától A Bikini együttes koncertje
 Éjfélig ismét DJ Sviri

A rendezvény ideje alatt büfét biztosít a Széchenyi 
csárda. A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, 
a legkisebbeket pedig ugrálóvárak várják.
A belépés díjtalan! 

(Rossz idő esetén a városi rendezvények helyszíne 
a Balázsovits János Sportcsarnok, 2132 Göd, 
I� úság u. 1–3.)

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom Önt és kedves 

családját, ismerőseit a 2014. évi 

Szent István-napi nemzeti ünnepünk 

alkalmából rendezett városi ünnepségre 

és az ahhoz kapcsolódó programokra.

Markó József polgármester



SZABADIDŐS ÉS SPORTPROGRAMOK
2014. AUGUSZTUS 20.

A műsorváltoztatás jogát 
a szervezők fenntartják.

A műsorváltoztatás jogát 
a szervezők fenntartják.

• A verseny a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség 
versenyszabályai szerint zajlik.
• A selejtezőkre sorsolással történik a pályabeosztás, 
a futamgyőztesek párokban versenyeznek az érmekért, 
a vesztesek legjobbja a Reményfutam győztese lesz, és 
serleget kap.
 Figyelem! Hajót, kormányost, mentőmellényt, lapátot 
biztosít a Dunakaland Alapítvány és a Göd Dragon.
10.30–11.00  Gyülekező, technikai értekezlet, nevezési díj 

be� zetése, sorsolás
11.00–12.30  Bemelegítő evezés
12.30  A Gödi Sárkányhajó Kupát megnyitja Markó 

József polgármester 
12.45  Selejtezőfutamok, középfutamok, 

helyosztók a végső helyezésekért
18.30  Eredményhirdetés, díjkiosztás Wichmann 

Tamással
Az I. helyezettek serleget, az I-III. helyezettek érmeket 
kapnak.
Előnevezési határidő: 2014. augusztus 18., hétfő
Nevezési díj: előnevezés esetén 10 000 Ft/csapat; 
helyszíni nevezés esetén 15 000 Ft/csapat
Nevezési információ: becsal6@gmail.com

Egyéb lehetőségek, programok egész nap
Kötélpályázás a Dunakaland mobil kötélpályán; 
pingpongozás, tollaslabdázás, strandolás, kenuzás
Étkezés: a � nom falatokat, italokat a Duna-part vendéglő 
és a Széchenyi csárda biztosítja

19 órától A Maxisun együttes koncertje 

21 órától TŰZIJÁTÉK
 az alsógödi Széchenyi csárdánál 

9 órától Gödi Asztalitenisz Rekord-kupa
  Helyszín a Balázsovits János Sportcsarnok 
 Nevezés a helyszínen 8.30 órától
 Versenyszámok: 
 •  fér� aknak: i� úsági, hobbi, amatőr és nyílt; 
 •  nőknek: nem igazolt és igazolt 

versenyzőknek.
  Nevezési díj az i� úsági korcsoportban 300 Ft, 

a felnőtt korcsoportban 600 Ft.
  Eredményhirdetés a verseny befejezése 

után. 
  Díjazás: az első helyezettek elnyerik 

a Rekord-kupát, a 2. és 3. helyezettek érmet 
és egyéb ajándékot kapnak!

  Bővebb információ kérhető Gulyás Miklós 
asztalitenisz-edzőtől: (06 30) 518-549.

10 órától Öltözőavatás
 Helyszín a Gödi SE alsógödi sporttelepe
  A GSE és a Mészöly Focisuli 

gyerekcsapatainak mérkőzése, a bajnoki 
célt kitűző Göd és a világbajnoki 
bronzérmes Ügyvédválogatott 
gálamérkőzése. A megújult öltözőépület 
ünnepélyes felavatása vendégváró 
falatokkal, zenével.

10.30-tól  Belépés Családostul – Vízi nap
Amatőr Sárkányhajó Kupa – 2014.

  Helyszín az  alsógödi szabad strand, 
a révnél

  Csapatok: amatőr családi, baráti, céges 
egységeket várunk –  az összeállítás korra és 
nemre vonatkozóan tetszőleges.

 A  verseny lebonyolítása:
 •  18-20 fős csapatok versenyeznek



Az Iszkiri zenekar koncertje
Fergeteges manóbuli – nem csak gyerekeknek
A  Baraczka Gergely, Dombi Ádám és Pelyhes Gábor nevével 
fémjelzett trió évek óta nagy sikerrel koncertezik gyerme-
kintézményekben és különféle, családoknak szóló rendez-
vényeken. Saját, közkedvelt szerzeményeik mellett a kiváló 
hangulatról, a közönség „megmozgatásáról” a legismertebb 
gyermekslágerek megszólaltatásával is gondoskodnak. 
A nagy tapasztalatú zenészeknek – bő repertoárjuk mellett 
– fő értékük a gyermekek nyelvén történő megszólalás, mely 
számukra azért sem okozhat nehézséget, mert mindhárman 
kétgyermekes apukák.

Gólyalábas előadás óriásbábokkal
A Szárnyas Sárkányok társulat jóvoltából
A Szárnyas Sárkányok 2006-ban alakult a nyírbátori Szárnyas 
Sárkány Hete Utcaszínházi Fesztiválon. Komédiásai olyan 
bábosok, táncosok és színészek, akik a commedia dell’ arte, 
az utcaszínházas hagyományok, az alternatív színházi kísér-
letek és az  „újcirkusz” eszközeit felhasználva állítják színre 
előadásaikat. Arra törekszenek, hogy az interakció eszközei-
vel elmossák a közönség és a színpad közötti határokat. Gödi 
repertoárjukon Szent György és a sárkány összecsapása ele-
venedik meg: 
„Hajdanában történt, fényes királyságban,
rettenetes sárkány lakott Tokaj-hegy aljában...”

A Bikini együttes koncertje
Először Gödön – a városi ünnepség estéjén
Mire számíthat a közönség? Németh Alajos zenekarvezető in-
terjút adott a Gödi Körképnek:
– Göd számomra egy nagyon kedves város, gyermekkorom 
óta ismerem, hiszen e  települést érintve jártunk rendsze-
resen kirándulni a  Börzsönybe. Első alkalommal lépünk fel 
e Duna-parti kisvárosban. A közönség arra számíthat, hogy 
nyári turnénk közepén, kellően bemelegedve, ám még fris-
sen érkezünk, mégpedig egy jól beállt programmal. Ter-
mészetesen csokorba gyűjtjük a  legnagyobb slágereinket, 
amelyek nélkül a  közönség sosem enged haza bennünket. 
Számítunk a közös éneklésre – s nem csupán a zenekart ál-
landóan kísérő törzsközönség részéről. Mi szeretettel érke-
zünk, s aki nyitott füllel és nyitott szívvel fogad bennünket, 
ahhoz „megérkezik” az az üzenet, amelyet idestova harminc-
két esztendeje igyekszünk továbbadni a rockrajongóknak. 

Mazsorett táncosok és fúvósbanda
A városi rendezvények gyakori fellépői
Hangulatos produkciót ígér a  Németh László Általános 
Iskola I� úsági Fúvószenekara, amely a  2009-ben alakult 
Mazsorett Csoporttal közös fellépéssel készül az  ünnepi 
alkalomra. Mindkét együttes együtt és külön-külön is el-
ismerésre méltó eredményeket ért el, illetve izgalmas fel-
lépések sorát tudhatja maga mögött idehaza és külföldön. 

A gödi közönség látványos és zeneileg is pro� , szórakozta-
tó produkcióra számíthat. Felkészítő pedagógusok: Boldog 
Mónika és Nyikes Róbert.

Scarabeus és DJ Sviri
Helyi előadók a színpadon
Több mint két évtizede áll a  keverőpult és a lemezjátszók 
mögött DJ Sviri, aki a 70-es, 80-as és a 90-es évek slágereivel 
hangolja majd a közönséget a két koncert előtt, illetve moz-
gásban tartja a táncos lábúakat a késő esti órákban.

Ezúttal a  gödi „házi zenekar”, a  Scarabeus lesz a  Bikini 
együttes előzenekara. A  több mint négy évtizede alakult 
formációban az alapító tagok közül Horváth István basszus-
gitáros-énekes játszik ma is az  együttesben. Zenésztársai 
jelenleg Benkó János (billentyű), Szalai Péter (dob) és Horváth 
Tibor (gitár, ének). A zenekar közkedveltségét mutatja, hogy 
augusztus folyamán négy alkalommal is fellépnek Gödön.

Bócsafeszt, másodszorra
Három gödi együttes koncertje
A MindigMás, az Atomkutya és a Scarabeus is fellép a bócsai 
szabadidőparkban tartandó második Bócsafeszten. Augusz-
tus 22-én, pénteken 17 órától kezdődnek a programok. A kö-
zösségi téren a gödi zenészek – a legi� abbaktól a legtapasz-
taltabbakig – adják át egymásnak a színpadot. A vendégeket 
pedig büfé csalogatja majd � nom ennivalókkal és a  hűsítő 
italokkal. A  tavalyi első Bócsafeszt nagy sikerén felbuzdul-
va rendezik meg az  idei fesztivált, amely azért kapta nevét 
a településrészről, hogy legyen egy olyan kulturális esemény 
az év során, amelynek középpontjában kifejezetten Göd-Bó-
csa áll. A városvezetés is támogatja a rendezvényt, és Lenkei 
György képviselő, ahogyan már tavaly is, most is nagy segít-
séget nyújt a háttér biztosításában.
A három ismert gödi együttes mellett több vendégművész 
és néhány váci zenekar is fellép majd a színpadon. A részle-
tes programokról az  esemény Facebook oldalán, valamint 
a  bocsafeszt.blogspot.hu weboldalon találhatnak további 
információkat az érdeklődők.
A bócsai gödiek tehát nagy szeretettel várják a város lakóit 
egy könnyed kikapcsolódást ígérő, fergeteges estére!

Ünnepi egyházi szertartások
Szentmisék és istentiszteletek államalapító királyunk ün-
nepén
Hajdú Jenő nyugalmazott főesperes celebrálja az  ünnepi 
szentmisét augusztus 20-án, a templom búcsúnapján, 10.30-
kor a Szent István-plébániatemplomban (2131 Göd, Pesti út 
73.). Az egyházközség szeretettel várja a testvéreket az ün-
nepi szentmisére.
A református egyházközségek Újkenyéri úrvacsoraosztásai 
augusztus 24-én vasárnap lesznek: Sződligeten 8 órakor, Fel-
sőgödön 9.30-kor, Alsógödön 11.15-kor.

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK – 2014. AUGUSZTUS 19.
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Fejlesztések, eredmények

Tisztelt Olvasóink!
A Gödi Körkép nyári lapszámaiban egy háromrészes összeállítást közlünk, amely-
ben – a teljesség igénye nélkül – áttekintjük, milyen beruházások és fejlesztések va-
lósultak meg az elmúlt években, mely területeken milyen eredményekről számol-
hat be az önkormányzat. A város fejlődését bemutató sorozatunk első és második 
részét a júniusi és a júliusi lapszámban olvashatták. Íme a harmadik, befejező rész.

2006–2014 | 3. RÉSZ

A városi tulajdonú ingatlanállomány 
gyarapítása felelős gazdálkodással
Tulajdonjogot szerzett az önkormányzat a Duna-part 
Nyaralóházak felett
A rendszerváltás óta kérdéses volt, hogy mi lesz a sorsa annak a felsőgödi Duna-par-
ton található, 1952-ben állami tulajdonba vett, mintegy kéthektárnyi üdülőterület-
nek, amelyet 1957-től a  Belügyminisztérium használt dolgozóinak üdültetésére. 
2002-ben a területet bérbe vette az önkormányzat, abban bízva, hogy idővel meg-
vásárolhatja, vagy más módon megszerezheti a nagy értékű ingatlan tulajdonjogát. 
Az utóbbi években folytatott sikeres tárgyalássorozat eredményeként végül tavaly 
októberben kormánydöntés született arról, hogy az  állam ingyenesen a  gödi ön-
kormányzat tulajdonába adja az ingatlant. A hivatalos birtokbavételt szimbolizáló 
kulcsátadásra idén május 11-én került sor. A szépen gondozott, hatalmas területen 
28 kényelmes faház áll, melyekben egy időben 98 főt lehet elszállásolni. Az ingatla-
non több szervizépület, egy nagy színházterem, egy nyári felhasználásra alkalmas 
étterem és konyha, sportpálya, grillezőhely és büfé is található. A  közelmúltban 
megszerzett, immár városi tulajdonú ingatlan közel 1 milliárd forintos piaci értéket 
képvisel.

Városi tulajdonba került ingatlanok 
az egykori Pólus szálloda területén
Az önkormányzat korábban több ingatlant adott 
a  Pólus Zrt. használatába a  golfpálya megépíté-
sekor. Ezek közé tartozott egy körülbelül kéthek-
tárnyi fenyves terület is, amelyen a cég a szálloda 
kiszolgálására egy lovardát, egy szervizépületet 
és egy kápolnát építtetett. Mivel a  föld használa-
ti jogáról szóló megállapodás az  önkormányzat 
többszöri kezdeményezése ellenére sem jött létre 
a hotel tulajdonosával, a terület mindvégig önkor-
mányzati tulajdonban maradt. 2008-ban a  nagy 
értékű szálloda csődbe ment, – jelenleg az épület 
és a  golfpálya is a  CIB Bank tulajdonát képezi. Ta-
valy év elején a  felszámoló eladásra hirdette meg 
a  fenyves területén felhúzott épületeket, amelye-
ket az önkormányzat nagyon kedvező áron tudott 
megvásárolni. Így a  földterület mellett most már 
a rajta álló, jó állapotú, újszerű épületek is a város 
tulajdonában vannak. 



A Szivárvány Bölcsőde bővítése 
A lakosságszám folyamatos emelkedése miatt szük-
ségessé vált a bölcsődei férőhelyek számának nö-
velése. Az Oázis lakóparkban 2007-ben épült meg 
Göd második bölcsődéje, amely 80 kisgyermek 
befogadására alkalmas. A Humánerőforrás-fejlesz-
tési Operatív Program pályázatán közel 240 millió 
forint összegű támogatást nyert a város, így a 305 
millió forint értékű fejlesztéshez az önkormányzat-
nak mintegy 65 millió forintnyi önrészt kellett biz-
tosítania. A kor minden igényét kielégítő és az eu-
rópai uniós előírásoknak is maximálisan megfelelő, 
esztétikus kivitelű intézményt 2007-ben vehették 
birtokba a  gyerekek. A  bölcsőde kiváló tárgyi fel-
tételekkel és kitűnően felszerelt saját konyhával 
is rendelkezik. 2009-ben modern kerékpártárolót 
építettek az  intézményhez. A  berendezés kitűnő 
minőségű és gyermekbarát. A  homokozók fölé 
2011-ben árnyékolókat szereltek, idén nyáron pe-
dig egy újabb fejlesztés keretében három pancso-
lót is kialakítottak a kicsiknek. A városi tulajdonú 

ingatlanállomány 
gyarapítása felelős 
gazdálkodással
Házvásárlás iskolabővítés céljára
A Németh László Általános Iskola teremgondjainak 
enyhítésére az  önkormányzat tavaly reális áron 
megvásárolt egy, az iskola épületével éppen szem-
ben lévő családi házat, amelyet a tanévkezdésre fel 
is újíttatott. Az  új épületnek köszönhetően négy 
csoportszobával és két művészeti tanteremmel bő-
vült az iskola.
A város lakosságszáma Sződ-Nevelek csatlakozása 
miatt az  ősszel megközelíti majd a  20 ezer főt, és 
az  elkövetkező években további növekedésre is 
számítani kell. Mivel Göd mindkét iskolája maximá-
lis osztálylétszámokkal működik, az Oázis lakópark 
közelében hamarosan megkezdődik egy új, nyolc-
osztályos iskola építése.

A Kastély Központi Óvoda bővítése 
175 férőhellyel
Két ütemben valósult meg az a nagyarányú beru-
házás, amelynek köszönhetően az utóbbi három év 
alatt új tagintézménnyel bővült a Kastély Közpon-
ti Óvoda. 2011 májusára készült el a már meglévő 
főépület (a korábbi Fácán étterem) teljes felújítása, 
rendkívül igényes műszaki kivitelben. 2011 szep-
temberében 3 csoportban 75 gyerek kezdhette 
meg itt a  nevelési évet. Az  önkormányzat a  beru-
házás 185 millió forintos összköltségéből közel 100 
millió forintot pályázati forrásból tudott biztosítani.
Tavaly július végén kezdődtek meg a Fácán Óvoda-
egység egy újabb, ezúttal 100 férőhelyes épüle-
tének munkálatai, és idén június elején már meg 
is történt az  újonnan megépített szárny műszaki 
átadása. A  közel 233 millió forintos összköltségű 
projekt a  sikeres pályázatnak köszönhetően 95 
százalékos pályázati támogatottságot élvezett, 
így az önkormányzat rendkívül kedvező feltételek-
kel juthatott hozzá egy új építésű intézményhez. 
A  négy óvodai csoport befogadására alkalmas, 
földszintes épület zárt folyosóval kapcsolódik 
a  főépülethez. Alapterülete valamivel több mint 
680  m2, amelyhez 170 m2 terasz is tartozik.  Az  új 
óvodaépület tetején napelemeket helyeztek el 
a  fenntartási költségek csökkentése érdekében. 
A  jövőre is gondolva az  épületet úgy alakították 
ki, hogy szükség esetén emeletráépítéssel további 
100 férőhellyel bővíthető legyen.



Utak burkolatfelújítása 
2007 óta 10 700 méternyi út felújítása készült el. Új 
aszfaltburkolatot kapott a Nemeskéri út két szaka-
sza, az Otthon utca, a Szabadságharcosok útjának 
egy része, a Luther Márton utca Feneketlen-tó mel-
letti szakasza, a  Kolozsvári utca, a  Jávorka Sándor 
utca egy szakasza, a Karolina utca, a II. Körforgalmi 
út, a  Schweidel utca egy szakasza, a  Bartók Béla 
utca, a Bozóky Gyula tér, a Teleki Pál, A IV. Béla király, 
a Szent Imre herceg utca, a Kálmán utca, a Kossuth 
Lajos utca és a Rómaiak útja egy szakasza, a Gorkij 
köz, a Kerekerdő, a Klára, a Pázmány Péter, a Palczer 
János utca, a  Lenkey utca egy szakasza, a  Pölten-
berg utca, a Kisfaludy utca két szakasza, a Rákóczi 
út és a  Jósika utca egy-egy szakasza. Martaszfalt 
burkolatot kapott a Teleki Pál és a Huba utca, a Kis-
faludy utca egy szakasza, valamint a Jósika, a Jászai 
Mari, a Vadvirág és a Rozmaring utca egy-egy sza-
kasza.

A városi úthálózat fejlesztése
Aszfaltburkolatú utak építése
Az utóbbi években közel 4000 méter aszfaltút épült a városban. Szilárd burko-
latot kapott a Vasút utca Árpád és Sződi utca közötti szakasza, a Cserfa utca, 
a Sajó utca egy szakasza, az Alagút utca a Pesti úttól az alagútig, a Szent István 
utca, az  Iván Kovács László utca, az Áldás utca Vasút és Kálmán utca közötti 
szakasza, az Összekötő út termálfürdő előtti szakasza, a Kölcsey Ferenc utca 
a Szilvás utca és a Nemeskéri út közötti szakaszon, a Lánchíd utca a Török Ig-
nác és Szent István utca közötti szakaszon, valamint a Várdomb utca a Pesti út 
és a Szeder utca között. 
Jelenleg két helyszínen zajlik útépítés a városban: hamarosan elkészül a Bú-
zaszem Iskola környezetében a  Kusché Ernő, a  Vécsey Károly utca, valamint 
a  Tompa Mihály utca egy szakaszának aszfaltburkolata egyoldali csapadék-
víz-elvezetéssel. Útépítés van folyamatban a felsőgödi Attila utcában is. 

Kerékpárút-építés
Gödön ma mintegy 10  000 métert tehetünk meg 
a  városon áthaladó kerékpárúton. 2010-ben és 
2011-ben ebből összesen 4300 méternyi szakasz 
készült el, két ütemben. A fejlesztésnek köszönhe-
tően Göd-Újteleptől már Alsógöd és Felsőgöd is 
megközelíthető kerékpáron.  A beruházás összkölt-
sége közel 236 millió forint volt, ebből 154 millió 
forintot pályázati úton nyert el az önkormányzat. 



A városi közműhálózat fejlesztése
Csapadékvíz-rendezés
2009 és 2014 között mintegy 2900 méteren épült csapadékvíz-elvezető rendszer 
a városban. Az utóbbi évek ilyen jellegű beruházásai közül kiemelkednek a 2009-
es munkálatok, amikor európai uniós támogatásból 1485 méteren valósulhatott 
meg a csapadékvíz-rendezés a következő helyszíneken: Nemeskéri Kiss Miklós út 
(Tóth Árpád utca – Rómaiak útja), Honvéd sor (Csendes köz – Árokparti fasor), 
Németh László Iskola (I� úság utca – Honvéd sor – József utca). A további években 
hasonló beruházások voltak a Várdomb, a Mátyás, a Lenkey, az Új, a Pannónia és 
az Alkotmány utcában, valamint a Pesti úton is. 

Fejlesztések 
a közlekedés 
biztonságáért
Gyalogátkelők, forgalomlassító 
küszöbök építése
A közlekedés biztonsága érdekében 2008 és 2014 
között a  Pesti úton összesen négy, a  Nemeskéri, 
a Duna, az Ady Endre úton és a Kolozsvári utcában 
egy-egy gyalogátkelőhelyet létesített az  önkor-
mányzat.
A forgalom lassítása, a gépjárművezetők és a gya-
logosok biztonsága érdekében 2008 óta város öt 
pontján épült forgalomcsillapító küszöb: a Bocskai 
és a Napsugár utcában, a Honvéd soron az  iskolá-
nál, a Nemeskéri úton a Béke útnál és a Termálfürdő 
körúton.

A városi úthálózat 
fejlesztése
Járdaépítés
Az önkormányzat � nanszírozásában 2007 és 2014 
között összesen 7320 méter járda épült. A korábbi 
betonjárdák helyett az  esetek többségében már 
térköves járdák készülnek, amelyek nemcsak esz-
tétikusabbak, de szükség esetén visszabonthatók 
is. Az  utóbbi évek járdaépítési beruházásainak 
főbb helyszínei a  következők: a  Pesti út több sza-
kasza (a templom, a  művelődési ház, a  posta és 
a  polgármesteri hivatal környezetében található 
nagy forgalmú szakaszok), a  Béke út (az óvoda és 
a  vasút környéke), a  Honvéd sor több szakasza, 
a Nemeskéri út (Kölcsey és Lázár utca közötti sza-
kasza), a Rákóczi út több szakasza, a Munkácsy út 
(a Mayer� y utca és a  buszforduló között), a  Ma-
dách utca, a  Duna út több szakasza, a  Pető�  utca 
több szakasza, az Alkotmány utca, a Komlókert és 
a Huzella utca a bölcsőde előtt, az Áprád és a Vas-
út utca egy-egy szakasza, az Iván Kovács László és 
az  I� úság köz teljes hosszában, illetve az  Alagút, 
a  Jávorka Sándor utca, valamint az  Összekötő út 
és a Kisfaludy utca egyes szakaszai. Térkő burkola-
tot kapott az alsógödi strand területén a  játszótér 
melletti szakasz, és betonlapokkal burkolták a ter-
málfürdő északi oldalán az Összekötő út és a strand 
közötti szakaszt.
Az önkormányzat saját forrásaiból támogatja a  la-
kossági kezdeményezésre megvalósuló járdaépí-
tést. 2008 óta lakossági hozzájárulással 2620 méter 
járda épült Gödön. Így az utóbbi években mindösz-
szesen csaknem 10 000 méternyi szakaszon készült 
járda a városban.



KERÁMIA
Véninger Margit keramikussal

Játékos feladatokkal, agyagjátékok készítésével ismerhet-
ték meg a gyermekek az agyag sokféle felhasználhatóságát, 
tulajdonságát, festését, mázazását, égetését. A  jól felszerelt 
műhelyben a fazekaskorongot is kipróbálhatták.

RAJZ
Garami Mária rajztanárral
Lényegében a rajzi tudás elmélyítését és gyakorlását szolgál-
ta az a feladatsor, amely tartalmaz portrét, tárgyábrázolást, 
külső térrajzot, tanulmányrajzot, alakábrázolást, játékké-
szítést. Mindezek megvalósítása különböző grafi kai techni-
kákkal történt.

KISKÉZMŰVES
Siket Bernadett és Nádai Dávid vezetésével
A napi foglalkozások során a  gyerekek megismerték, ho-
gyan használhatják fel a természetes anyagokat játékok ké-
szítésére. Pihenésként nagyokat sétáltak, mesét hallgattak, 
játszottak. Ebbe a csoportba jellemzően a kisiskolás gyere-
kek jelentkeztek.

ÖTVÖS
Lengyel Boglárka ötvössel
Stílusában és hangulatában a  tábor témájához kapcsolód-
va készítettek különböző ékszereket, játékokat, ötvöstár-
gyakat. A  gyerekek örömmel ismerkedtek meg a  maratás, 
a domborítás és a dróthajlítás technikáival.

SZOBRÁSZ
Sándor János szobrásszal
A hagyományos szobrásza-
ti technikák mellett báb- és 
jelmezkészítéssel, térbeli 
színhelyek modellezésével 
foglalkoztak a szobrász sza-
kosok. A plasztikai megfor-
málás által megpróbálták 
élményszerűen megidézni 
az  alkotótábor közös téma-
körének világát.

TŰZZOMÁNC
Majoros Klára tűzzománcossal
A programban szerepelt a zománcozás történeti ismerteté-
se, valamint próbalemezek és színminták készítése. Az erre 
a  szakra jelentkezők megismerték a  zománctechnikákat, 
a mázak keverését s azok égetési idejét. Saját rajzaik, terveik 
alapján a gyerekek dolgoztak vas- és rézlemezen is.

TEHETSÉGGONDOZÁS

Képzőművészeti alkotótábor
Telt ház a József Attila Művelődési Házban

Az Ifj úsági Képzőművészeti Alkotótábor hat szakán 
összesen hetvenöt gyermek kóstolt bele a  szobrá-
szat, az  ötvösség, a  kerámia, a  tűzzománc, a  rajz 

és a kiskézművesség alapjaiba. A tábort huszonegyedik al-
kalommal rendezték meg. Az érdeklődés immáron bő két 
évtizede nem csappan a kéthetes, intenzív elfoglaltságot kí-
náló alkotótábor iránt.

Az idei tábor témája a Vizek világa, s a művészeti vezető 
most is Prokai Gábor művészettörténész volt. A  tábor ha-
gyománya szerint ezúttal is adományozott ösztöndíjat egy 
tehetséges növendéknek. Jövőre, az általa választott szakon 
Felker Hanna vehet részt a XXII. Ifj úsági Képzőművészeti 
Alkotótábor munkájában.
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Gábornak június ele-
jén volt a  diploma-
hangversenye a  Ze-

neakadémia Nagytermében. 
A  nagysikerű koncertet záró 
zenemű, Brahms D-dúr hege-
dűversenyét követő tapsorkán 
alatt Kocsis Zoltán hosszan la-
pogatta az ifjú művész vállát.

– Ez a fajta spontán elismerés 
az  én szememben fölért egy 
rangos zenei díjjal. Hogyan 
alakul ki egy diplomahang-
verseny végleges programja?
– Előre meghatározzák, hogy 
három különböző stílusban 
kell játszani. Kötelező előad-
ni egy Bach-szólószonátát, 
egy szabadon választott ka-
maradarabot, valamint egy 
versenyművet. Egyébként 
az utóbbit nem feltétlenül kell 
zenekarral megszólaltatni, 
persze, ha ez összejön, az  jó dolog. Nekem igen nagy szeren-
csém volt, mert a  barátaimból alakult egy zenekar, továbbá 
régi az  ismeretségem Kocsis Zoltánnal, akit megkérdeztem, 
hogy nem játszhatnánk-e együtt. Ő erre azt mondta, hogy „ó, 
dehogynem, persze”. S az tényleg nem egy szokványos dolog, 
hogy Kocsis vállaljon ilyesmit. Tehát, mindent egybevetve, na-
gyon szerencsésnek mondhatom magam.

– Hogyan lett a Kelemen Kvartett tagja?
– A  konzervatórium elvégzése után felvételiztem a  Zeneaka-
démiára, Kelemen Barnabásnak lettem a növendéke. Ő a kö-
vetkező évben indított egy „Mester és tanítványai” című kon-
certsorozatot, ahol vonósnégyest játszottunk. Hamar kiderült, 
hogy a kvartetten belül jól működik a harmónia. Elkezdtünk 
kutakodni, hogy milyen versenyeken indulhatnánk a nagyvi-
lágban. És mi tagadás, egymást követték a sikerek, győzelmek: 
Ausztráliában, Kínában és Olaszországban.

– Igaz az, hogy a kvartettben váltogatják a hangszereket, pon-
tosabban a zenei posztokat?
– Igen. Míg Kokas Dóra hűségesen kitart a gordonka mellett, 
addig Kokas Katalinnal és Barnabással felváltva játszunk első 
és második hegedűt, illetve brácsát.

– Egy önnel készült interjúban olvastam, hogy ha egyáltalán 
létezik olyan nap, amikor nem énekel, azt ön „üres napnak” 
nevezi...
– Nagyon szeretek énekelni. Tulajdonképpen kisgyermekko-
rom óta énekelek, annak idején tagja voltam a  Magyar Álla-

mi Operaház gyermekkóru-
sának. Sőt, később felvettek 
a  Zeneakadémiára, dzsesszé-
nek szakra. Van saját zeneka-
rom is, a Gabor Homoky with 
the Old Sounds. Dzsesszt és 
könnyűzenét játszunk.

– Ezek szerint az a pletyka is 
igaz, hogy ön „zenei minde-
nevő”?
– Igen, mindent, amit szere-
tek, és amit jó zenének tartok, 
azt nem csupán hallgatom, 
hanem művelem is.

– Ez azt jelenti, hogy ha pél-
dául a hegedűnél maradunk, 
akkor szívesen hallgatja a vi-
lágzenét játszó Lajkó Félixet 
vagy a dzsesszista Deseő Csa-
bát?
– Mivel nem tartom magam 
egy „beszűkült” klasszikus ze-

nésznek, szívesen hallgatok mindenféle népzenét. A dzsesszben 
pedig Stéphane Grappelli művelt egészen kitűnő dolgokat, jólle-
het nem igazán domináns hangszer a hegedű ebben a műfajban.

– Az ősszel milyen fellépésekre készülnek?
– A  legutóbb, nyár elején az  olaszországi Reggio Emiliában 
a  világ legjelentősebb kvartettversenyének megnyerése után 
rengeteg koncertfelkérést kaptunk. Ezek közül a legjelentőseb-
bek: Carnegie Hall, New York; Wigmore Hall, London; Con-
certgebouw, Amszterdam. Lesz munkánk bőven.

Walter Béla

MŰVÉSZET

Zenei mindenevő
A zenei tanulmányait Gödön, illetve Vácott kezdő, 
mindössze 24 éves Homoki Gábor hegedűművész 
2010 óta járja a világot – Európától Amerikáig és Kí-
nától Ausztráliáig – a Kelemen Kvartett tagjaként.

A Retró Ady Klub felhívása 
Gyűjteményünkbe keressük a Gödi Almanach – a helybéli könyvtárban már nem kapható – 1998. évi kiadását. 
Ha lenne valakinek nélkülözhető másodpéldánya, szívesen elcserélnénk a választása szerinti bármely másik kötetre.
Elérhetőségek: gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491.

A Kelemen Kvartett tagjai balról jobbra: Kelemen Barnabás, Homoki 
Gábor, Kokas Dóra és Kokas Katalin Fotók | A. Anceschi
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Gödi lakosként kivételezettnek érzem magam. Nekem leg-
alábbis a jó zene – ami még napok múltán is a fülemben 
cseng, és amely kifényesíti a lelkem, no meg a fi nom fala-

tok, a hűsítő nedűk és egy kedves társaság – igazi kényeztetésnek 
számít. A Gödi Családi Fesztivál keretében idén júliusban részem 
lehetett mindebben.

Júliusra maradt a harmadik dzsesszes est a Karosi Júlia Quartet 
és a Borbély Műhely fellépésével. Juli a kezdetektől fogva játszik 
a  Gödi Jazz Napokon, és Borbély Mihály is többször megfordult 
már a Gödi Családi Fesztiválon.

Az Olajfa Művészház udvara a Béke utcáról nyílik. Egy csendes 
hétköznapon talán simán elsétálnánk mellette, azonban július első 
péntek estéjén azokat is megállította egy rövid időre a zeneszó, akik 
nem célirányosan baktattak a  helyszín felé. Az  élmény egyszerre 
volt nagyon valóságos és mégis szürreális: nyelvemen a lilahagymá-
val meghintett zsíros kenyér falatjai olvadtak, a kezemben lévő po-
hár fala gyöngyözött a hűs rozéfröccstől. Szerettem volna tapsolni 
minden egyes zeneszám végén, hosszan, lelkesen, úgy, ahogy Karosi 
Juli és zenésztársai játszottak – többek között a vadonatúj, Hidden 
Roots című albumukról –, de be kellett érnem egy óriási öleléssel 
a koncert végén. Míg a szemünk előtt felcseperedő, az első lemezét 
egy japán, majd a  másodikat egy amerikai lemezkiadó gondozá-
sában megjelentető, tehetséges, ragyogó énekesnőt és zeneszerzőt 
hallgattam, akit kiváló muzsikustársai lebegtettek centiméterekkel 
a színpad felett, arra gondoltam, hogy micsoda fantasztikus dolgom 
van. Hiszen körülöttem mindez pont olyan, mintha otthon, a ker-
temben ülve hallgatnám koncertet! Csak itt a szünetben ráadásképp 
jó néhány, számomra igen kedves emberrel is találkozhatok, és vált-
hatunk gondolatokat az élet fontos dolgairól.

A szünet nem volt hosszú, és mivel vendégeként Karosi Juli is 
színpadra szólította egykori tanárát, Borbély Mihályt, akihez an-
nak idején zenekari gyakorlatra járt, már jókedvű türelmetlenség-

gel vártuk az esti koncertprog-
ram második felét. A  Borbély 
Műhely, melynek Szentendrén 
saját klubja van, nem első alka-
lommal játszott a  gödi közön-
ségnek – és remélhetőleg sok-
szor jöhetnek még. A  zenekar 
vezetője, aki tavaly a  Vujicsics 
együttessel lépett fel a  Nemes-
kéri-kúriában, azt emelte ki, 
hogy Gödön is létezik egy olyan 
civil társaság, amelynek tagjai 
nem csupán igénylik a  kul-
turális programokat, hanem 
tesznek is a  megvalósulásu-
kért, és ez igazán csodás dolog! 
Azért szeret Gödre jönni, mert 

a dzsessz- és a folkzene is igényli a kisebb, családias közeget. Hi-
ába jó érzés nagy koncerttermekben játszani, így az igazi, amikor 
a közönség visszajelzését lehet látni, érezni. Borbély Mihály sze-
rint a gödihez hasonló zenei estek modellértékűek. A neves zenész 
örömmel konstatálta, hogy egykori tanítványának zenekara szé-
pen „összeérett”, ahogyan ő fogalmazott: „gurul a zenekar”.

Egyetlen dolgot sajnálok csupán: hogy idén ezzel az estével vé-
get ért a dzsesszkoncertek sora. Vígasztalnak az emlékek, no meg 
az a hírnév, amelyre Göd szert tett e zenei programsorozat kap-
csán. Remélem, az idei siker a szervezőknek elegendő lendületet ad 
a jövő évi folytatáshoz.

Talán Wagner László, a Belépés Családostul mozgalom főszer-
vezője is csak sejtette, mekkora szenzáció lesz az idei Gödi Családi 
Fesztivál csúcspontjaként beharangozott családi koncert. A Göd 
Városi Televízió a Pászthy-Karosi család, illetve a Fassang László, 
Rohmann Ditta házaspár közreműködésével megtartott nagy sike-
rű koncertet első alkalommal – két részben – augusztus 19-én és 
20-án tűzi műsorára.

V. Pálfai Kinga

A Parlando Színház Kulturális Egyesület
felvételi meghallgatást hirdet Musical Stúdiójába

2014. szeptember 3-án, szerdán és 6-án, 
szombaton a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében Gödön! 

Várjuk szeretettel azokat, akik késztetést 
éreznek az énekléshez, a színészethez, 
a tánchoz, a színpadi szerepléshez és elmúltak 
már 9 évesek (felső korhatár nincs)!

Információ és időpont-egyeztetés
Dónusz Katalin: (+36 30) 211-6363,
parlando.egyesulet@gmail.com, és a facebookon!

Dónusz Katalin 
énekművész, magánénektanár

Kovács Róbert
színművész, koreográfus

Tanáraink:

Együtt a színpadon: a Karosi Júlia Quartet és Borbély Mihály

Gödi Jazz Napok 2014 – harmadik felvonás

A Gödi Családi Fesztivál programjai május 31-én kezdődtek. 
Június végéig már számos remek zenészt, együttest meghallgat-
tunk: volt népzenei koncert a Tallabillével és a Fonó zenekar-
ral a Búzaszem Iskolában; a Jazz estek első programján Török 
Ádám muzsikált a Mini együttessel, és fellépett a Syrius Em-
lékzenekar is a Duna-part Nyaralóházak színpadán. a második 
Jazz esten a  Belga Sörház teraszán varázsolta el a  közönségét 
Rozsnyói Péter triója, illetve Dresch Mihály kvartettje.

Akik a  helyszínen is örömmel részeseivé válnának hasonló 
élménynek, azoknak szívből ajánljuk a  Gödi Családi Feszti-
vál 2014. évi utolsó programját: augusztus 23-án a  Szent Ist-
ván-templomban a gödi Holló család, illetve a Lachegyi család 
ad koncertet. E két újabb családi hangversenyről a szeptemberi 
Gödi Körképben számolunk be.

Gödi Körkép | 2014. 8. szám KULTÚRA
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2014. szeptember 19–21. | József Attila Művelődési Ház | Göd

2014. szeptember 19., péntek 18 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

2014. szeptember 21., vasárnap 10 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

2014. szeptember 20., szombat 18 óra
Helyszín: Németh László Általános Iskola és AMI
2132 Göd, Ifjúság út 1–3.

GÖD FOTÓPÁLYÁZAT – 2014
A „Göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója
A Szenzor Fotókör a Magyar Fotográfia Napja alkalmából 
fotópályázatot hirdetett. A kiállításon a fotópályázat leg-
jobb 40 alkotása látható. A vernisszázson kerül sor az ün-
nepélyes díjátadásokra.

A kiállítást megnyitja: Baán Katalin E-MAFOSZ okleveles 
fotóművész, a MAFOSZ alelnöke
A kiállítás október 14-ig tekinthető meg, a Művelődési Ház 
programjaihoz igazodva.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SÉTA
Bátorfi József vezetésével
A helytörténeti séta során az egyes helyszínek és épületek 
történeteit ismerhetik meg az  érdeklődők. Indulás a  Jó-
zsef Attila Művelődési Ház elől.
Útvonal: Dunakeszi, római kori leletek – Tetétlen táj – Fé-
szek – Nemeskéri-kúria – Zsuzsi-forrás – Feneketlen-tó 
– Városháza – Fácán – Göd vasútállomás – Szeszgyár – 
Várdomb (avarkor) – Felsőgöd, Duna úti Körtemplom – 
Névely (Nevelek)

Az útvonal bejárásához a  Dunamenti 2011 Közlekedési Kft. 
buszokat biztosít. A  pontos létszám felmérése érdekében, 
valamint a  korlátozott számú helyre való tekintettel kérjük, 
hogy részvételi szándékukat szeptember 17-ig előre jelezzék 
a Művelődési Ház bármely elérhetőségén.
A helytörténeti útvonal bejárásához kerékpárosan is lehet 
csatlakozni.

A séta után kb. 12 órakor az újonnan épült neveleki jár-
da ünnepélyes átadása

A Csíz (volt Szegfű) utca mellett épülő járda első szaka-
szát ünnepélyesen átadja Markó József polgármester és 
a Neveleki Szomszédok Egyesület.
Ezt követően bográcsozással összekötött családi és gyer-
mekprogramok várják az érdeklődőket az újonnan kialakí-
tott Kapcsolat parkban.

DUNAVIRÁG TÁNCHÁZ A BERKA 
ZENEKARRAL
A táncházat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. A belépés 
díjtalan.

2014. szeptember 20., szombat 16.30
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

„20 ÉVES A GÖDI ALMANACH”
Ünnepélyes könyvbemutató
A Retró Ady klub vetítéssel egybekötött előadása a ko-
rábbi almanachokból

17 órától a 2014. évi Gödi Almanach könyvbemutatója
A rendezvény előtt 16 órától az  almanach új és korábbi 
kötetei megvásárolhatóak.

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124, (06 20) 485-4791

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!



2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160
(+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu
info@godimuvhaz.hu

A József Attila 
Művelődési Ház
aktuális programjai

AUGUSZTUS 25-TŐL 29-IG  | HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 

Intenzív rajzkurzus Farkas Éva kárpitművész 
vezetésével. A tábor fő témája: portrékészítés élő 
modell után. 
A tábor ára: 26 000 Ft, mely tartalmaz minden anyag- 
és oktatói költséget.
További információk: Farkas Éva (06 30) 700-4443, 
farkaseva.gobelin@gmail.com

AUGUSZTUS 30. PÉNTEK | 8.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, a feles-
legessé vált játékoktól, használati tárgyaktól, és 
megtalálhatják azokat, amelyekre szükségük van.
Asztalfoglalás Molnár Erikánál: (06 20) 546-7274

SZEPTEMBER 3. SZERDA | 14.00–18.00 
Véradás

SZEPTEMBER 4. CSÜTÖRTÖK | 14.00–19.00 
AZ Őszikék Egészségmegőrző Klub szervezésében 
„Gyógyitó délután” – íriszdiagnosztika
Bővebb információ Cserepkainé S. Mária klubvezető-
nél (06 70) 258-0400 és Urbánné Erzsikénél (06 20) 
397-9724 

SZEPTEMBER 10. SZERDA | 13.00–15.00
A Közép-magyarországi Regionális Mozgás-
korlátozottak Egyesülete gödi szervezetének 
klubdélutánja

SZEPTEMBER 19-TŐL 21-IG
Kulturális Örökség Napok

Az Ady Klub
aktuális programjai

SZEPTEMBER 9. KEDD | 13.00–17.00 
Véradás

SZEPTEMBER 20. SZOMBAT | 14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

Néptáncosok jelentkezését várják!
A Gödi Néptáncegyüttes különböző korcsoportjaiba várja kisiskolások, felső ta-
gozatosok, középiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek jelentkezését.
Érdemes velünk tartani, mert  a tánc fejleszti a szellemi képességeket, beleértve 
a matematikai gondolkodást, növeli az érzelmi intelligenciát, amely viszont segí-
ti döntéseink megalapozottságát, megtanít közösségben élni és együttműködni 
másokkal, s megőrizni  magyar hagyományainkat. És mert egy jó csapatban jó 
együtt táncolni!

További információk: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72. | (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Nyaraljon a Duna-parton!
A gödi Duna-part Nyaralóházak megújult 
szolgáltatásokkal várja a táborozni vágyó 
egyesületek, munkahelyi közösségek, iskolai 
osztályok, baráti társaságok jelentkezését! 
Rendezvények és esküvők lebonyolítását is vállaljuk. 
Részleteket megtudhat a www.nyaralohazak.hu 
honlapon és a (06 20) 236-0223-as telefonszámon.

Dunavirág Táncház
2014. szeptember 20., szombat 18 óra

Kulturális Örökség Napok:
Évadnyitó

Moldvai táncház a Berka zenekarral
Helyszín:

Németh László Általános Iskola és AMI
(2132 Göd, I� úság köz 1–3.)

IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Operabarátok órája
Verdi VII. rész

ÚJ IDŐPONT:
2014. szeptember 27., 

szombat, 18 óra.

Gödi Körkép | 2014. 8. szám AJÁNLÓ
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KARATE

Bajnoki győzelmek és danvizsgák 
az Életforrás Do karatékáinál
Karakó Sándor irányítása mellett folytatták eredményes szereplé-
süket a gödi Életforrás Do karatésai.

– A  válogatott Marosvölgyi Bence junior korosztályban meg-
nyerte az országos bajnokságot kumitében, a diákolimpián pedig 

A törökországi Ankarában rendezték az U17-es tollaslabda-
csapatok Európa-bajnokságát, amelyen négy lány és négy 
fiú képviselte Magyarországot, köztük két gödi fiatal: 

Kálfalvy Dániel és Szerecz Márton. 
A csoportmeccseken Izlandot, Szlovákiát és Ciprust sikerült le-

győznünk, Szlovénia azonban már túl erős ellenfélnek bizonyult. 
A bravúr – a legjobb nyolc közé kerülés – nem sikerült, ám az be-
bizonyosodott, hogy a 17 év alatti korosztályban jó pár csapatnak 
van miért aggódnia, ha magyar egység áll a háló túloldalán.

Az Eb-ről és a csapatról Horváth Kristóf, az U17-es keret szövet-
ségi kapitánya beszélt.

 – A tollaslabda nem kifejezetten csapatsport, de a csapat Eb-n 
mégis egymásért küzdenek a  játékosok, hiszen az  öt mérkőzés-
ből – fiú és lány egyéni, fiú és lány páros, vegyes páros – kell leg-
alább hármat megnyerni. Elégedett vagyok. Kiélezett helyzetben 
is bátran játszottunk, s nem volt ritka a hosszabbításos végjáték. 
Fiataljaink minden helyzetben szurkoltak egymásnak, összetartó 
csapatként a  legjobb formájukat hozták. Olyan tapasztalatokkal 
gazdagodtak, melyeket csak nemzetközi mezőnyben lehet megsze-
rezni. Szeretném, ha együtt maradnának az U19-es Eb-ig. Mindkét 
gödi fiatalban megvan a kitartó edzésmunka és a versenyszellem 
megfelelő kombinációja. Dani vérbeli páros játékos. Robbanékony, 
erős, nyugodt természetű. Marci erőssége a koncentrálóképesség 
és az a taktikai türelem, amivel egyéniben kidolgozza a labdame-
neteket – mondta a szakember.

Dani nyolcévesen kezdett tollasozni, egy év múltán lett igazolt 
játékos, s  13 volt, amikor párosban magyar bajnokságot nyert. 
Az ankarai Eb-re így emlékezett: 

– Elsőre az  óriási sportcsarnok igen szokatlan volt. Nem ját-
szottunk még ekkora térben. Idővel megszoktuk, sőt, a  szurko-
lás hangerejében később lepipáltuk a  többi csapatot. A  Ciprus 
ellen hosszabbításban beütött meccslabda volt a  legemlékezete-
sebb élményem. Marci hétévesen kezdett, és három évvel később 
már diákolimpiát nyert. Ő a következőket mondta: 

– Tavaly ugyanitt, Ankarában már szerepeltem az U19-es Eb-n, 
így nem ért váratlanul sem a  terem, sem a  helyi kebab, amivel 

a csapatból többen is „megküzdöttek”. Dani szurkolásai emléke-
zetesek voltak, némelyiket máig emlegetjük. Kihoztuk magunkból 
a  maximumot. Szlovénia ellen nem volt esélyünk, de egyikünk-
nek sem lehet oka az elégedetlenségre. Dani a kontinensviadal óta 
U19-es magyar bajnokságot nyert párosban, Marci pedig a felnőtt 
országos bajnokságon bronzérmes lett egyéniben.

V. F./Sz. Z.

TOLLASLABDA

Gödtől Ankaráig – Kálfalvy és Szerecz az Eb-n

második lett. A  szintén válogatott Vass Réka Virág ugyancsak 
kumitében lett az  ország legjobbja. A  klub egyik legfiatalabbja, 
Karakó Roland a 9 évesek közt mutatott példát kumite tudásával 
a hazai élmezőnynek. Fodor Réka kumitében harmadik lett az or-
szágos bajnokságon. A válogatottat erősítő Szilágyi Botond máso-
dik helyezést ért el Jion kata gyakorlatával a diákolimpián, az ob-n 
pedig a  4. lett katában, akárcsak Bérczes Kornél a  diákolimpián 
– ismertette az elért eredményeket a mester, aki azt is elmondta, 
hogy májusban egy erre felkért szakember speciális jógaedzéseket 
tartott a karatékáknak.

– Júliusban nyári edzőtábort szerveztünk Salgóbányán, ami na-
gyon jól sikerült. A  hónap közepén a  nyolc danos japán mester, 
Tanaka Masahiko előtt a 18 éves Bauer Gergő megszerezte az egy 
danos fokozatot, míg a fővárosból hozzánk járó 40 pluszos Nagy 
Csaba József három danos lett. Augusztustól alapozunk, és szep-
tember első hetétől indulnak az edzések – tette hozzá a fentiekhez 
Karakó Sándor, majd megjegyezte, hogy idén 40 éves a JKA karate 
Magyarországon.

Vasvári Ferenc

HASTÁNC

Kiváló minősítések az országos 
viadalról
A gödi Orkhesztika Hastáncklub „lányai” Sághy Judit 
vezetésével országos minősítőversenyen vettek részt júli-
us közepén. A gyöngyösi eseményen Ebner Janka felnőtt 
kategóriában arany-, Katona Ivonne szenior szóló kate-
góriában ezüstminősítést kapott. Az  Orkhesztika Has-
táncklub középhaladó kategóriában arany-, míg a kezdő 
csoportok versenyében bronzminősítéssel zárt. 

A két gödi tehetség: Szerecz Márton (középen) és Kálfalvy Dániel 
(jobbra). A kép bal oldalán Horváth Kristóf, az U17-es keret 
szövetségi kapitánya 

Karakó Sándor (jobbra) csapata évek óta meghatározó a hazai karatesport 
számára a bajnoki címek és az övvizsgás minősítések tekintetében is
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Sólyom Dóra (balra alul), a MAFC versenyzője  párjával, Lucz 
Noémival halad az ifi  vb-győzelem felé a szegedi Maty-éren  

Fotó | Luczó Péter

LOVASSPORT

Júliusban tovább menetelt Erdős 
Nikoletta
A fi atal díjugrató, Erdős Nikoletta tovább öregbítette a Gödi 
SE hírnevét. Július közepén, a  tápiószentmártoni országos 
minősítő versenyen 120 cm-en negyedik lett. A hónap végén, 
Ócsán 120 cm-en 3., 125 cm-en pedig az összevetésben is hi-
bátlanul a 4. helyen végzett. 

– Az országos minősítőkön Fantastic-kal a 6 éves lovak 
kategóriájában háromból három hibátlan pályát mentünk, 
így indulási jogot szereztünk az  augusztusi bábolnai te-
nyészversenyre – tájékoztatatta a Gödi Körképet Niki.

A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya három együttessel vett részt 
a 2013–14. évi csapatbajnokságokban. Az NB III-ban és Pest me-
gye első osztályban játszó (A) csapat harmadik, a másodosztály-
ban (B) játszó pedig a negyedik lett. Gulyás Miklós edző értékel.

– Utánpótlás-nevelésünk keretében 12 gyerek jár a  foglalko-
zásokra, közülük néhányan az  őszi idényben bekapcsolódhat-
nak a felnőtt bajnokságba. Őket meghívásos versenyeken, illetve 
a szomszédos települések hasonló korú versenyzőivel játszatjuk. 
Boros Máté, Csák Mátyás, Eckert Bátor, Solymosi Lili, Tamás 
Boglárka és  Teszenyi Enikő a  legtehetségesebbek. A  következő 
szezonban is három csapatot indítunk a  bajnokságokban. Mi-
nél több fi atal versenyeztetését tervezzük, sőt amatőröket is be 
szeretnénk vonni a  játékba. Gőzerővel készülünk az  augusztus 
20-ai, 16. Rekord Kupára. Megköszönöm Fojt Attila szakosztály-
vezető és Fogarasi Ottó gazdasági felelős lelkiismeretes munká-
ját, valamint Hajdu Zoltán és Cserny Péter utánpótlás-nevelés-
ben kifejtett tevékenységét – összegzett Gulyás Miklós.

– Ebben az évben hagyományt teremtettünk: kupával ismer-
jük el a versenyévadban legeredményesebb, illetve a legnagyobb 
fejlődést mutató játékosainkat. A  legeredményesebb játékos 
az NB III-as csapat vezéregyénisége, Oroszki Viktor, aki kilenc-
venöt és fél százalékos teljesítményével érdemelte ki ezt a címet. 
A tavaly még ifi  Veszely Dániel mutatta a legnagyobb fejlődést, 
ő három év alatt a megyei másodosztályú ötven százalékos sze-
replését követően a megyei első osztályban nyolcvankét, az NB 
III-ban pedig hatvannyolc százalékos eredményt ért el. Remél-
jük, az elismerés ösztönzően hat a további fejlődésre – nyilatko-
zott lapunknak Fojt Attila szakosztályvezető.

V.F.

KAJAK

Sólyom Dóra kétszer is dobogóra 
állhatott az ifi  vb-n
Hazai környezetben, Szegeden rendezték az  ifj úsági és 
U23-as korosztály síkvízi kajak-kenu világbajnokságát jú-
lius közepén. A magyar korosztályos válogatott a felnőttek 
hagyományait követve ismét kitett magáért, a  nemzetek 
éremtáblázatán 10 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzéremmel a ta-
bella élén zárt. 

A viadalon a MAFC fi ataljai is részt vettek, Makrai Csaba 
versenyzői ezüst- és bronzérmet nyertek, valamint egy ötödik 
helyezést is szereztek. Sólyom Dóra az ifj úságiak K-2-es 500 
méteres számában – Lucz Noémival – második, a négyessel 
pedig – Lucz Noémival, Papp Cintiával és Jankó Zitával – 
harmadik lett. Az U23-asok közt versenyző Hagymási Anita 
és Réka – Simán Fannival és az  ifj úsági olimpiai bajnok 
Farkasdi Ramónával összeülve – a négyesek 500 méteres táv-
ján szoros csatát követően ötödik lett.

Vasvári F erenc

ASZTALITENISZ

Két csapat is dobogós helyen zárta 
a bajnokságot

EREDMÉNYEK:
NB III: 14 győzelem, 4 vereség, 28 pont, 3. hely. A legeredményesebb 
játékos Oroszki Viktor (egyéni 2. helyezett, 67 mérkőzésből 
64-et nyert). Őt Nagy Bence, Szücs Tibor és  Felker Zoltán követte 
e rangsorban.
Megye A: 15 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség, 33 pont, 3. hely. 
A legeredményesebb játékos Veszely Dániel (saját nevelésű, ősszel 
az NB III-ban fog játszani; az egyéni mezőnyben 72 mérkőzésből 
59-et nyert). Mögötte Ujvári Tibor, Rovó Péter és Szigeti Béla végzett 
az eredményességi listán. 
Megye B: 12 győzelem, 2 döntetlen, 6 vereség, 26 pont, 4. hely. 
A  legeredményesebb játékosok Nagy László, i� . Gulyás Miklós, 
dr. Várnagy Ákos, Járdi Tibor és Hajdu Zoltán.

Az asztalitenisz szakosztály két motorja Fojt Attila szakosztályvezető 
(középen) és Gulyás Miklós edző (mellette jobbra)
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A Göd Város Televízió sportma-
gazinjának stábja megkereste 
az  érintett – több mint fél év-

százada Gödön élő – hozzátartozóit, így 
a  két „nyugdíjas” unoka, Jeszenszky Pál, 
a Huzella Tivadar Általános Iskola egykori 
tanára és Jeszenszky István honvéd alezre-
des volt segítségünkre az  olimpiai bron-
zérmes, református lelkész Kóczán Mór 
bemutatásában.

A Csallóközaranyosról, illetve Csiliz-
radványról való 1947-es áttelepítés, majd 
a  Baja közeli lelkészévek után az  ötvenes 
évek közepén költözött Gödre a  Kazinczy 
utcába, ahol három generáció lakott együtt. 

– Sokan szerették a  faluban. Aktív tag-
ja volt a közéletnek, mindenkinek segített, 
aki kérte, s akadt, akinél még a füvet is in-
gyen kaszálta. Erős akaratú, szilaj ember 
volt, rettenetesen nagy erővel bírt, sokszor 
minket emelgetett, úgy tornázott. Nagy 
élmény, hogy itt Gödön utca és vándordíj 
őrzi a nevét, példaképet állítva az újabb ge-

nerációknak. Sok tiszteletre méltó ember, 
művész és sportoló lakik Gödön. Büszkék 
vagyunk nagyapánkra, aki közéjük tarto-
zik. Szeretnénk az  emlékét tovább ápolni, 
hogy minél többen megismerjék – mond-
ták unokái, akiket gyermekéveikben még 
a közös szoba is összekötött a bajnokkal.

– Pápai gimnáziumi évek után jó geneti-
kai örökséggel, Beregszászon megerősödve 
kezdte a  sportos életmódot, ahol diákver-
senyeket nyert. Az  1908-as olimpián még 
rutintalan volt, de 1912-re, a középfogásos 
gerelyhajításban már harmadik lett. Tizen-
négyben jutott a csúcsra: az angol nemzet-
közi bajnokságon megverte a  stockholmi 
olimpia aranyérmesét. Ám jött a  világhá-
ború, s emiatt a sportkarrierje megbicsak-
lott. Amikor Csallóköz átkerült Csehszlo-
vákiához, nagyapánk az  ország színeiben, 
csehszlovák bajnokként, közel negyven-
évesen részt vett a párizsi olimpián is. Sőt, 
az 1952-es MHK-versenyen is igen jól sze-
repelt. Nagy társasági ember hírében állt, 

kártyázott, vadászott, nagyszerűen énekelt 
és hegedült is. Szeretett anekdotázni, azaz 
mindent egybevetve színes egyéniség volt. 
Itt Gödön versenybíráskodott, és egy ko-
rábbi híres atlétának, Miltényi Mártának is 
az edzője volt. Az ereje megmaradt: kuko-
ricás zsákokat cipelt a padlásra, és még het-
venévesen is megdobta a negyven métert – 
emlékezett vissza Jeszenszky Pál és István.

Vasvári Ferenc 
(források: Jeszenszky Pál és István 

elbeszélései, Wikipédia, www.god.hu)

A Kóczán Mór utca Felsőgödön, az Oázis lakóparkban. Balról Jeszenszky Pál, akit több 
egykori huzellás diák ismerhet, jobbról testvére, István

Kóczán Mór
(Kocs, 1885. január 8. – Alsógöd, 1972. 
július 30.)

Dobóatléta, háromszoros olimpikon, 
1900. és 1926. között a BTC, az FTC és 
a  Sparta Praha versenyzője. Részt vett 
1908-ban a londoni (itt négy dobószám-
ban is indult), majd – Kovács Miklós né-
ven – az  1912-es stockholmi olimpián. 
Svédországban, első nem skandináv ver-
senyzőként 55,5 méteres teljesítménnyel 
bronzérmet szerzett gerelyhajításban. 
Pályafutása során háromszor állított be 
nem hivatalos világcsúcsot. Az 1910-es 
években többszörös magyar bajnok, de 
nyert az angolok (1914) között és Cseh-
szlovákiában (1920) is. Az ötvenes évek 
közepétől Gödön folytatta református 
lelkészi tevékenységét, és aktívan részt 
vett a  város sportéletében. 1971-ben 
megalapította a  Kóczán Mór Vándor-
díjat, amelyet évenként adtak át az  or-
szágos bajnokság győztesének. Göd 
önkormányzatának képviselő-testülete 
1999-ben felélesztette a  vándordíjat, 
melyet évente a  város legsikeresebbnek 
jelölt férfi  és női sportolója, illetve csa-
pata nyerhet el. 

SPORTTÖRTÉNELEM

Ki is volt Kóczán Mór?
Gödön díjat és utcát neveztek el róla 
A gödi önkormányzat a legsikeresebb sportolókat minden évben a Kóczán Mórról elne-
vezett díjjal jutalmazza. Az Oázis lakóparkban utca őrzi a nevét. Alsógödön, a Kazinczy 
utcában egy ház falán 2006 óta emléktábla jelzi: itt élt Kóczán Mór. Csilizradványban 
sportkört alapított, Csallóközaranyoson sportcsarnok és a helyi magyar nyelvű iskola 
viseli a nevét. Városunk egykori lakója a Göd déli határában fekvő temetőben nyugszik. 
Ereklyéi a Fradi-múzeumban találhatóak. De ki is volt Kóczán Mór?
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 Augusztus 30-án Göd Kupa! 
A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport 
Alapítvány augusztus 30-án, szombaton rendezi a XXI. 
Göd Kupa kajak-kenu versenyt. A  Dunakanyar egyik 
legnagyobb vízisport és szabadidős rendezvényén dél-
előtt az  egyesületi sportolók kajakfutamaira, délután 
amatőröknek meghirdetett nyílt indiánkenu-versenyre 
kerül sor. 
Részletes program a www.godikajak.hu honlapon lesz ol-
vasható. 

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonpro� t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A  szerencsés nyertest 
nyereményének átvételéről e-mail-
ben, telefonon vagy postai úton ér-
tesítjük. Kérjük, hogy a megfejtéssel 
együtt küldjék meg nevüket és elér-
hetőségüket is.

A 2014. július havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Drágám, 
véletlenül letöltődött az internetről.”.

Gratulálunk a  helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Halász Ágota Virág

Szerencsés megfejtőnk a Kuckó 
fagyizó  (Felsőgöd, Duna út 1.) 
ajándékát veheti át. G
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TENISZ

Th odory Lili diákolimpiai ezüsttel 
osztott névjegyet 
Az idén nyáron tízesztendős Th odory Lili kipróbálta a ka-
jakozást, a kézilabdát és a  táncot is, de úgy tűnik, számá-
ra a  tenisz jelenti az „életet”. Ahogyan – egykor teniszező 
– szülei mesélték: a  huzellás kisdiák minden egyes edzést 
izgatottan vár, legyen kánikula, fagy, eső vagy éppen egy 
kiadós megfázás, ő akkor is menni akar. Példaképe Szeles 
Mónika és Serena Williams. 

Lili ötévesen kezdte a teniszt a Gödi SE-ben. Az alapokat 
Reif Andrástól kapta, majd a Bogyó László vezette Dunake-
szi Tenisz Klubba került Oláh Attila és Ordina Tibor cso-
portjába, ahol hamar kitűnt az ügyességével, így hát verse-
nyekre küldték. 

Thodory Lili, a Huzella Iskola tanulója, Gödön ismerkedett 
a tenisszel, most Dunakeszin készül

Nyolc és fél évesen a tízévesek közt Budaörsön mutatko-
zott be – második lett. Jöttek a  sikerek: ha pályára lépett, 
érmes helyen végzett. Lili bekerült a Bogyó Tamás vezető-
edző által irányított versenycsoportba, és mindezek mellett 
Dobrotka Tamás tréner heti egy alkalommal külön egyéni 
foglalkozásokon is fejlesztette Lili technikai tudását. 

A legjobb eredményt az idei országos diákolimpián, Bala-
tonföldváron elért második helyezése jelentette. 

Nyáron Keller László – korábbi női teniszválogatott- és 
Fed-kapitány – vette át Lili képzését, aki májusban a  12 
évesek között kezdett versenyezni, ezért edzője azóta heti 
öt alkalommal foglalkozik a fi atal tehetséggel. Ebben a kor-
osztályban a pontgyűjtés a legfontosabb: lapzártánk idején 
Lili 67. a ranglistán. 

V.  F.
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MEGNYÍLT 

a ZÖLD BETŰ
(A Betűbolt helyén és nyomdokain)

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-18:00 • Szombat: 7:00-13:00 • Vasárnap: 7:00-12:00

2131 Göd, Pesti út 63/D • Telefon: 30/251-1412
E-mail: zoldbetu@gmail.com 

• HÍRLAP, ÚJSÁG • PAPÍR-ÍRÓSZER • KÖNYV (ÚJ ÉS RÉGI)

TANSZERVÁSÁR augusztus 4-től szeptember 12-ig!
2000 Ft feletti készpénzes tanszervásárlás esetén

 10% kedvezmény.
Elfogadott utalványok (a vásár időtartamán kívül is, október 30-ig): Sodexo Pass, 

Edenred, Posta Paletta, Nemzeti Üdülési Szolgálat, Puebla iskolakezdési utalványok.

• Angol nyelvoktatás, 
angol anyanyelvű 
tanárral

• Fejlesztésorientált 
programok 

• Zenés-játékos 
mozgásfejlesztő 
torna

• Hagyományőrzés
• Egészséges étkezésre nevelés
• Babamasszázs és sok más lehetőség 

családias, szép környezetben.

Felsőgöd (Duna csárdától a 2. utca Vác felé)
Telefon: (06 30) 970-3377
www.kishajonapkozi.com

Kishajó Napközi
Mini   viMini   vi

• Angol nyelvoktatás, 
angol anyanyelvű 
tanárral

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: 30/983-8121, 27-311/210

dr. rácz Zsuzsanna: szemész orvos (gyerek látásvizsgálat)
dr. Szandányi Judit: szemész főorvos
barta eszter optometrista, kontaktológus
Computeres vizsgálat a hét minden napján

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés
•  Műszaki vizsgáztatás
•  Gépjárművek kárügyintézése
•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 

olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás
•  Gumiabroncsok beszerzése
•  Defektjavítás
•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás
•  Első forgalomba helyezés
•  Üzembentartói jog bejegyzése
•  Forgalomból történő kivonás
•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés
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Angoloktatás gyerekeknek
– anyanyelvi tanárral!
Kiscsoportos, kommunikatív nyelvtanítás 
5-től 13 éves korig. Ingyenes próbaóra!

Új tanfolyamok szeptembertől! 
Jelentkezés: (20) 495-2734
Info: www.fsgenglish.com
Cím: 2132 Göd, József u. 23.

5-től 13 éves korig. Ingyenes próbaóra!

HAPPY FARM
ÁLLATELEDEL

Elérhetőség: 2131 Göd, Kossuth tér 2.
Telefon: (06 70) 269-8444

E-mail: birohappyfarm@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő és kedden: 8-18h • Szerdán: 8-12h • Csütörtökön

és pénteken: 8-18h • Szombaton: 8-13h • Vasárnap: zárva

Alsógödön a Józsi fagyizó mögött, a régi állateledeles 
helyén új állateledeles bolt nyílt július 1-jével!
Új és régi termékekkel, bővített választékkal,

HETI AKCIÓKKAL!
5000 Ft feletti vásárlás esetén (igény szerint, 17 óra után)

házhoz szállítási lehetőség Gödön.
Kis és nagy kiszerelésben kapható eledelek: kutyáknak, macskák-

nak, madaraknak, halaknak és rágcsálóknak is. Többek között: 
ROYAL CANIN, CAT CHOW, DOG CHOW, FRISKIES, BOXER, 

DARLING, CHAPPI és még sok más állateledel is.
Száraz tápok kutyáknak már 195 Ft-tól, cicáknak 260 Ft-tól.

Fagyasztott húsok már 110 Ft-tól, kizárólag állati fogyasztásra!

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, gerendák 

egyedi méretben is, bitumenes zsindelyek,
OSB-lapok, szigetelőanyagok.

Tetőléc: 3 fm-ig 70 Ft/fm
Svéd, német lambéria-akciók, 1500 Ft/m² ártól a készlet 
erejéig. Fenyő fűrészáru 6 fm-ig 68 500 Ft/m3 (áfás ár).
Akció: 1 m2 zsindely bruttó 1450 Ft a készlet erejéig.

Barnaszén-akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.
2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098

Használt angol játékok, új divatékszerek
és sok minden más érdekesség.

Széles választék, mesés árak.
Folyamatos árufeltöltés! 

Nyitva tartás: 
keddtől péntekig 9-től 17 óráig

szombaton 9-től 12 óráig.

Cím: Felsőgöd, Ady Endre u. 10.
(A Takarékszövetkezet és a Csepregi cukrászda között.)

TÜNDÉR FÉSZEK
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
– Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
–  Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. • Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Megbízható csapat, korrekt áron, referenciamunkával!
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Igény szerint vállaljuk:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók egyedi kivitelezését

Lakásfelújítás A-tól Z-ig!
Elérhetőségek:

www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

0 Ft-os villanyszámla 

napelemes rendszerrel!

       www.wagnersolar.hu

Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kerti munkákat vállalunk!
Bokrok, fák, cserjék alakító-fenntartó metszése, növényültetés, 

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.
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Élmény Játék

www.gyerekangol.hu
30/977-3069

Vácon és Gödön

Nyelvtudás

Vácon és Gödön

Nyelvtudás

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

• Kedvezményes TANSZERVÁSÁR! 10% kedvezmény 
az iskolai tanszerekre szeptember végéig! 

• Tanszercsomagok összeállítását vállaljuk – mindenkinek 
a saját igénye szerint! 

• Beiskolázási és ajándékutalványokat elfogadunk.
• Nálunk bankkártyás fi zetés is lehetséges.
• Egyéb szolgáltatásaink: szkennelés, nyomtatás, 

faxküldés, fénymásolás.
• Nálunk vásárolhat játékokat, ajándékokat és kreatív 

hobbikellékeket is!

Üzletünk címe: 2132 Göd, Lenkey u 5.
Nyitva tartás:

hétfőn 8–17; keddtől péntekig 8–18; szombaton 8–13

Tel/fax: (27) 330-806

Nálunk már a közepes is kitűnő!

Nálunk minden, ami papír,
írószer és nyomtatvány!
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

2131 Göd, Pesti út 29.
Telefon: 27/532-175

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu

Automata mosógépek 
szervizelése garanciával, 
márkától függetlenül. 
Vízszerelés, bojlerek javítása.
Telefon: (06-20) 9466-567,
(06-70) 589-0015

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Bőr- és textil-, ruházat-javítás, 
átalakítás, méretre készítés.
Olasz Júlia • Telefon: (06-27) 336-241, 
(06-20) 391-3591

TIP-TOP varroda
Javítás, átalakítás, méretre készítés, 
lakástextíliák varrása, ruhatisztítás.
Nagy Cecília, telefon: (06 20) 471-3898

Gázkészülékek beüzemelése, 
garanciális és garancián túli javítása, 
karbantartása. Nyáron AKCIÓS 
karbantartás. Fűtési szezonban 
ügyelet. Telefon 8-19 között:
 (06 30) 9504-784. 

100 literes használt boroshordók 
eladók! Telefon: (06 27) 331-385, 
(06 20) 397-3548.

Bel- és kültéri festést, mázolást, 
nyaralók és faházak karbantartását 
vállalom Vác és Dunakeszi 
térségében is.   Nyugdíjasoknak 
kedvezményt adok!  Hívjon 
bizalommal!  
Telefon: (06-70) 576-8925.

Konténerrendelés – Gépi 
földmunka Sitt-, sóder-, homok- és 
termőföldszállítás, lomtalanítás
3-4-5-6-7-8 m3-es konténerekkel. 
Tel.: 06-20-941-5805

• könnyűszerkezetű faházak
• tetőépítés
• tetők felújítása, átfedése
• szaletli

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

Elérhetőségek: (06 20) 529-5872
2131 Göd, Mayerffy utca 6.

patacskft@gmail.com

AUTOSZEL BT.

2015 Szigetmonostor, Búzavirág u.10.
Telefon: 06-20/295-5615

E-mail: autoszel@gmail.com • www.autoszel.hu

Könyvelés-bérszámfejtés
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, 
valamint magánszemélyek könyvelését vállaljuk teljes 

ügyintézéssel –15 év könyvelői, adótanácsadói tapasztalattal.
Felelősségbiztosítással rendelkezünk!

Az iratokért, kérésre, házhoz megyünk!

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

Műhelyünk a gödi
temetőnél található:
Rómaiak útja –
Nemeskéri u. sarok

Mobil: 06/20-9413-977
e-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonk� .hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

Kerítés fedlap 1200 Ft/db-tól
Ablakpárkányok szinte azonnal!

Eladó egy 1427 m2-es osztható telek 
Surányban, a Szentendrei-sziget 
közepén. Víz a telken, gáz az utcában, 
csatornaépítés folyamatban.
A telken van egy befejezetlen faház. 
Érdeklődni lehet 
a (06 30) 817-3617-es telefonszámon.

Kőműves, burkoló, festő és 
homlokzati hőszigetelési munkát 
kedvező áron vállalunk. Díjmentes 
felmérés. Telefon: (06 20) 507-8669
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Tamás Autó Kft.
2600. Vác, Rádi út 1-3. Tel.:06-27-512-880 / e-mail: info@tamasauto.hu



ÓRIÁS                  KALANDOS                 BIZTONSÁGOS

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
                      SZABADTÉRI CSALÁDI JÁTSZÓPARKJA 
       VIZES JÁTÉKOKKAL BŐVÜLT.

Hűsítő kaland 
a legforróbb 
napokon is!

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
                      SZABADTÉRI CSALÁDI JÁTSZÓPARKJA                       SZABADTÉRI CSALÁDI JÁTSZÓPARKJA 
       VIZES JÁTÉKOKKAL BŐVÜLT.       VIZES JÁTÉKOKKAL BŐVÜLT.

KÁRTYÁVAL 
25% KEDVEZMÉNY

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.
www.tarzanpark.hu
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