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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

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 219 962
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 7 655
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 33 440
A lekötött betétek összesen: 0
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + a pénztár-
ban lévő összegek + lekötött összegek): 261 057

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 491 282
A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tétel: Gödi Hulladékgazdálkodási Kft . részére tagi kölcsön 20 000

A lakossági adótartozások összege 2014. augusztus 29-én: 144 719
A fenti táblázat a 2014. augusztus 29-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester
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Védőnői álláshirdetés
A Településellátó Szervezet (2132 Göd, 
Duna út 5.) területi védőnő és iskola védőnő 
munkakörök tartós helyettesítésére pályá-
zatot hirdet. A közalkalmazotti jogviszony 
határozott idejű, legalább 2015. október 
hóig tart.
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, vé-
dőnői szak.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 26.
A pályázati kiírás megtekinthető a  Köz-
igazgatási és  Igazságügyi Hivatal honlap-
ján, a https://kozigallas.gov.hu címen. 
Érdeklődni lehet Bóbisnénál: (27) 530-610.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2014. augusztus 11.

Európai Mobilitási Hét
A Neveleki Szomszédok Egyesület kezdeményezésére Göd is csatlakozik 

az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. A  fenntarthatóságról szóló prog-
ram keretében közlekedés, közösségi vásárlás és hasonló témákban egy egész 
héten át szerveznek programokat a teljes lakosságnak. Az Európai Mobilitási 
Héten, szeptember 16. és 22. között várostakarító, városszépítő és autómentes 
napot, továbbá egészségnapot is szerveznek az egyesület tagjai. A programok 
megvalósításához a  város a  pályázat befogadása mellett anyagi segítséget is 
nyújt, míg a szervezési feladatokat a Neveleki Szomszédok Egyesület vállalta.

Igazgatói kinevezés a Településellátó Szervezetnél
Eredményt hirdettek a Településellátó Szervezet igazgatói posztjára kiírt pá-

lyázattal kapcsolatban. Markó József polgármester elmondta, hogy sok érdek-
lődő jelentkezett, ám végül három érvényes, és minden tekintetben megfelelő 
pályázat érkezett be a megadott határidőig. A szakbizottság és a képviselő-tes-
tület egyaránt Rataj András pályázatát fogadta el. Indoklásukban megemlítet-
ték a pályázónak a Göd Városi Kommunikációs Nonprofi t Kft . ügyvezetőjeként 
végzett magas színvonalú munkáját, és tekintetbe vették azt is, hogy a pályázók 
közül ő volt az egyetlen helyismerettel rendelkező. Rataj Andrást 2014. szeptem-
ber elsejével kinevezték a Településellátó Szervezet igazgatójává, míg a júliustól 
kettős ügyvezetéssel működő kommunikációs kft .-ben az esztendő végéig félál-
lású ügyvezetőként viszi tovább a helyi médiát érintő ügyeket. 

Városi tulajdonú ingatlanok értékesítése
Két, részben önkormányzati ingatlan eladásáról döntött a testület: a Lajos 

utcában hosszas jogi viták után jelenleg egy magánszeméllyel közös tulajdon-
ban lévő ingatlanát írta ki licitálásra a város, mivel az ingatlanra nem, az el-
lenértékére azonban szüksége lenne az önkormányzatnak.

Fontos telefonszámok
Segélyhívó telefonszámok
Mentők: 104 Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112

Orvosi ügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (27) 345-235
Munkanapokon: 19-től 23 óráig
Ünnepnapokon: 8-tól 16 óráig
(Az orvos nem megy házhoz.)
Orvost házhoz hívni a dunakeszi ügyeleti 
központból lehet a következő telefonszámon: 
(27) 341-902

Gödi rendőrőrs
2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefonszám: (27) 345-115

Gödi rendőrjárőr
(06 20) 943-7676

Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (27) 530-064 (munkaidőben)
Zöld szám: (06 80) 890-089 (munkaidőben)
www.god.hu

Közterület-felügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (27) 530-038, (06 20) 476-1138

Okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefonszám: (27) 332-177 (munkaidőben)

Településellátó Szervezet
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (27) 530-600
Fax: (27) 345-228

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.
Telefon: (27) 530 611
Fax: (27) 530 611

KÖZÉLET
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

A Helyi Választási 
Iroda közleményei
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásá-
nak időpontját a Magyar Köztársaság elnöke 2014. október 12. 
napjára tűzte ki. Az ehhez kapcsolódó fontosabb információkról 
szeretnénk tájékoztatni Önöket.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló 2010. évi L. tv alapján Göd városában is felülvizsgálatra 
és az alábbiak szerint átalakításra kerültek a választási körzet-
határok. A  településen 8 egyéni képviselő megválasztására ke-
rül sor. A kompenzációs listáról 3 képviselő kerül be a képvise-
lő-testületbe. Ebben az  évben a  helyi önkormányzati választás 
napjával kerül sor Nevelek csatlakozására is, így az  ott lakók 
a választás napján már Göd város, részükre kijelölt szavazóköre-
iben adhatják le szavazataikat.

Göd Város szavazóköreinek jegyzéke
001 választókörzet

001. szavazókör
Cím: St. Hubertus étterem, Nemeskéri út 33.

009. szavazókör
Cím: Újtelep, orvosi rendelő

010. szavazókör
Cím: St. Hubertus étterem, Nemeskéri út 33.

002 választókörzet
002. szavazókör
Cím: József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72.

011. szavazókör
Cím: Orvosi rendelő, Cserfa u. 18.

003 választókörzet
003. szavazókör
Cím: Kastély Központi Óvoda, Béke út 3.

012. szavazókör
Cím: Huzella Tivadar Általános Iskola, Petőfi Sándor u. 48.

004 választókörzet
004. szavazókör
Cím: Fácán Óvoda, Rákóczi Ferenc u. 23.

013. szavazókör
Cím: Fácán Óvoda, Rákóczi Ferenc u. 23.

005 választókörzet
005. szavazókör
Cím: Németh László Általános Iskola, Ifjúság u. 1–3.

014. szavazókör
Cím: Németh László Általános Iskola, Ifjúság u. 1–3.

006 választókörzet
006. szavazókör
Cím: Németh László Általános Iskola, Ifjúság u. 1–3.

015. szavazókör
Cím: Németh László Általános Iskola, Ifjúság u. 1–3.

906. szavazókör
Cím: Németh László Általános Iskola, Ifjúság u. 1–3.
A Nevelekben lakók részére kijelölt szavazókör

Hosszú tárgyalássorozat eredményeképpen elérte a  város 
vezetése, hogy a  Magyar Posta rendbe tegye az  alsógödi 
épülete előtti területet.

– A  város nem kevés munkával és  anyagi ráfordítással 
újította fel a Kossuth teret, amely a településrészen élők ked-
ves találkozóhelyévé vált. Szemet szúró volt a  főút túlolda-
lán a  postaépület előtti elhanyagolt terület, ráadásul az  ot-
tani, rossz állapotban lévő fából épült üzletsor is a Magyar 
Posta tulajdonát képezte. Az üzletek bérlője nem tett eleget 
a  törvény előírta kötelezettségeinek, s  talán ez is közreját-
szott abban, hogy a Posta végül ráállt a felújításra. Elbontat-
ta az erősen leromlott állagú épületeket, és nyolc férőhelyes 
parkolót terveztetett, virágágyásokkal, – viselve a beruházás 
teljes költségét. A terv Településképi Bejelentési Eljárás kere-
tében került Markó József polgármester elé, aki azt elfogad-
ta. A  parkolóbővítés célszerű volt: korábban kevesebb autó 
tudott megállni az  intézmény előtt. A  lapzártakor érkezett 
információk szerint a  térköves burkolatú parkoló kialakí-
tásához szeptember elején közbeszerzési eljárás keretében 
kerestek kivitelezőt. Reményeink szerint a  következő Gödi 
Körképben már a kész parkoló átadásáról szólhat a tudósítás. 

Egyébiránt Felsőgödön is folyamatban van az ottani pos-
taépület előtti terület rendezése. A  hasonlóan hosszú, ám 

konstruktív tárgyalássorozatnak köszönhetően jelenleg ter-
vezési szakaszban van a beruházás – tájékoztatta lapunkat 
Tarjányi Judit főépítész.

V. Pálfai KInga

A városképet rontó fabódék helyére nyolc férőhelyes parkoló épül 
az alsógödi postaépület elé

VÁROSKÉP

Megújul az alsógödi posta előtti terület

Gödi Körkép | 2014. 9. szám KÖZÉLET
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007 választókörzet
007. szavazókör
Cím: Kincsem Óvoda, Lenkey u. 17.

016. szavazókör
Cím: Ady Klub, Kálmán u. 13.

907. szavazókör
Cím: Kincsem Óvoda, Lenkey u. 17.

008 választókörzet
008. szavazókör
Cím: Kincsem Óvoda, Lenkey u. 17.

017. szavazókör
Cím: Szivárvány Bölcsőde, Komlókert u. 19–21.

800. szavazókör (nemzetiségi)
Cím: Huzella Tivadar Általános Iskola, Petőfi Sándor u. 48.
Göd város teljes területe

A választási értesítőket a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 25-
ig küldi meg a választópolgárok számára. Amennyiben Ön nem kapta 
meg a  választási értesítőjét, vagy az  azon szereplő adatokban eltérés 
van, keresse fel a Helyi Választási Irodát.

Az ajánlások gyűjtése 2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 8-ig tör-
ténhet. A leadott ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár több 
jelöltet ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. Aki ugyanazt a  jelöltet 
többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az  aján-
lóívre fel kell vezetni a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, sze-
mélyi azonosítóját és anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgárnak sa-
ját kezűleg alá kell írnia. A jelöltállításához szükséges ajánlások száma:
1. sz. tevk.: 18 2. sz. tevk.: 18 3. sz. tevk.: 18
4. sz. tevk.: 20 5. sz. tevk.: 20 6. sz. tevk.: 20
7. sz. tevk.: 23 8. sz. tevk.: 19
A polgármesterjelölt-állításhoz szükséges ajánlások száma: legalább 300.

Átjelentkezéssel történő szavazás
- Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hely-
lyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással 
– bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben 
szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2014. június 23-át megelőzően 
jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
- Az átjelentkezési kérelmet személyesen vagy a www.valasztas.hu web-
lapon elektronikusan 2014. október 10-én 16 óráig lehet benyújtani 
a lakóhelye szerinti helyi választási irodánál. Ajánlott levélben is kérhet 
igazolást úgy, hogy a kérelem 2014. október 10-ig megérkezzen a lakó-
helye szerinti helyi választási irodába.
- A  lakcíme szerinti helyi választási iroda által kiállított értesítővel 
a szavazás napján az értesítőn feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tar-
tozó címen található szavazóhelyiségben adhatja le szavazatát.

Szavazás mozgóurnával
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota 
folytán), úgy a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodától kérhet 
mozgóurnát. Ebben az esetben a  szavazatszámláló bizottság két tagja 
fogja Önt felkeresni a  mozgóurnával. Mozgóurnát legvégső esetben 
a szavazás napján kérhet a szavazatszámláló bizottságtól. Mozgóurnát 
kérni csak írásban lehet, az alábbi adatok megadásával:
személyi azonosító jel, név, születési név, lakcím, anyja neve, cím, ahova 
a mozgóurnát kéri, a kérelem indokolása.
A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelke-
ző megbízott útján is benyújtható.

Nemzetiségi önkormányzati választás
A helyi kisebbségi önkormányzati választás időpontját a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság a 1128/2014. sz. határozatával 2014. október 12. napjá-
ra tűzte ki azon nemzetiségek vonatkozásában, ahol az adott nemzeti-
séghez tartozó személyek száma a legutolsó népszámlálás adatai szerint 

a  huszonöt főt eléri. Göd Városában ezek a  nemzetiségek a  német, 
a roma, a román és a szerb. Az NVB határozatában megállapította a je-
löltté váláshoz szükséges ajánlási számokat is, ami a településen kiírásra 
került nemzetiségek tekintetében 5 fő. A nemzetiségi képviselő-testü-
let létszáma 3 fő. A  települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásával egyidejűleg sor kerül a területi, valamint az országos ön-
kormányzati képviselők megválasztására is, melyen azok a  központi 
névjegyzékben nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is részt 
vehetnek, akik esetében nem kerül sor települési nemzetiségi önkor-
mányzati választásra.

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően iga-
zolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz 
a régi típusú, könyv alakú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú vagy könyv alakú) 
vagy,
érvényes útlevél vagy,
2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú érvényes veze-
tői engedély, amely azonban csak a lakcímigazolvánnyal együtt fogad-
ható el.
Kérjük, hogy még időben ellenőrizze igazolványai érvényességét, mert 
ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság nem fogja átadni a sza-
vazólapot, és Ön a választójogát nem tudja gyakorolni!
- Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetőleg a lista feletti kör-
ben, tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
- Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába 
dobása előtt jelzi, a  szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot 
egy alkalommal kicseréli.

A Helyi Választási Bizottság tagjait Göd Város Képviselő-testülete 
a 91 /2014. (VIII. 11.) sz. határozatával megválasztotta.

A Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
Dr. Almási Csaba elnök
Dr. Babák László elnökhelyettes
Dr. Karaszek Szabolcs
Dr. Papp Dávid póttag

A Helyi Választási Bizottság címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszáma: (27) 530-041, fax: (27) 345-279, e-mail: valasztas@god.hu

A Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Szinay József
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: (27) 530-030, fax: (27) 345-279, e-mail: valasztas@god.hu

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, vala-
mint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsola-
tosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a Helyi Választási 
Irodához (2131 Göd, Pesti út 81. telefon: 530-041, fax: 345-279, e-mail: 
valasztas@god.hu), vagy keresse fel – a  választási jogszabályokat és 
nyomtatványokat is tartalmazó – a www.valasztas.hu internetes oldalt. 

Tisztelt Neveleki Választópolgárok!
Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a már megkapott választási 
értesítő értelmében 2014. október 12-én választójogukat a 906-
os és a 907-es számú gödi szavazókörben gyakorolhatják.

A 906-os számú szavazókör a gödi 6. számú egyéni válasz-
tókerület, míg a  907-es számú szavazókör a  gödi 7. számú 
egyéni választókerület egyik szavazókörét alkotja.

Ennek értelmében Önök a gödi képviselő- és polgármes-
terjelöltekre fognak szavazni.

A 906-os számú szavazókör a  Németh László Általános 
Iskolában (2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.), a 907-es számú szava-
zókör a Kincsem Óvodában (2132 Göd, Lenkey u. 17.) lesz.

Gödi Helyi Választási Iroda
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Fidesz-KDNP-Fidelitas szövetség jelöltjei
Tisztelt Gödi és Neveleki Választópolgárok!

Miért szavazzanak ránk? Nyolc éve vezetjük az Önök meg-
bízása alapján a  várost. Ez alatt kiegyensúlyozott, egyen-
letes fejlődést, megbízható szolgáltatásokat és nyugodt 
közéletet biztosítottunk a városban. A működtetésen túl 
arányosan támogattuk a szociálisan rászorultakat, a civil 
szférát és a gödi sportot, kiemelten a GSE-t.  Amire volt 
lehetőség, azt megragadtuk, pályázatotokat nyertünk, ke-
zeltük az örökölt pénzügyi problémákat, magunk mögött 
tudhattuk a kormány tevőleges segítségét. Csapatban dol-
goztunk, amelynek minden tagja hozzáadta az eredményes 
munkához a saját szakértelmét, szorgalmát, kitartását. Ezt 
a munkát szeretnénk folytatni, ehhez kérjük az Önök bizal-
mát és szavazatait.
Megújult csapattal, három új képviselőjelölttel indulunk a 
választáson. Mindhárman fi atalos lendületű, képzett és ta-
pasztalt gödi polgárok.
Tény, hogy csak testületi többséggel és kellő szakértelemmel 
lehet a várost eredményesen vezetni.  A mi csapatunk komoly 
tapasztalatokkal rendelkezik az önkormányzati munkában.

Vezetőnk, polgármesterjelöltünk,  Markó József, nyolc éve 
a város polgármestere, 20 éve képviselő, egyetemet végzett 
villamosmérnök, Államigazgatási Főiskolán másoddiplomá-
zott településmenedzser. Alpolgármesterünk, a 7-es körzet 
képviselőjelöltje, dr. Pintér György közgazdász, pénzügyi 
szakember. A többi jelöltünk közül hárman felsőfokú vég-
zettségűek, valamennyi jelöltünk a saját szakterületén elis-
mert szakember.
Gödöt megőriztük kertvárosnak. A most  csatlakozó Ne-
velek lakóival  és a Neveleki Szomszédok Egyesülettel ki-
alakult jó kapcsolat biztosíték lehet a jövőbeni konstruktív 
együttműködésre, a településrész felzárkoztatására.
A Samsung leállása okozta bevételkiesés kezelésére újra át 
kell tekintenünk a városi szolgáltatások rendszerét, feltárni 
a tartalékokat. Ez a sürgős és létfontosságú feladat a város 
részletes ismerete, kellő tapasztalat és szakértelem nélkül 
nem végezhető el.
Részletes városi és körzeti programunkat rövidesen meg-
kapják!

1. sz. választókerület
Lenkei György

tanár, egyéni vállalkozó 
- szociális ügyek

5. sz. választókerület
Szabó Csaba

környezetvédelem, 
vállalkozó

2.sz. választókerület
Simon Tamás

távközlési mérnök - 
pénzügyek, ökogazda

4.sz. választókerület
Csányi József

vállalkozó, 
településüzemeltetés

7. sz. választókerület
Dr. Pintér György

közgazdász - pénzügyek

8. sz. választókerület
Szász-Vadász Endre

gépésztechnikus, 
pénzügyek

3.sz. választókerület
Vasvári Ferenc

kommunikáció, média, 
sportirányítás

Markó József
polgármesterjelölt

6. sz.  választókerület
településmenedzser, villamosmérnök
20 éve képviselő, 8 éve polgármester

Előttünk a VÁROS – mögöttünk a KORMÁNY
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Árverési hirdetmény
Árverező szerv megnevezése, székhelye: Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)
Árverés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti nagyterme
Árverés időpontja: 2014. október 6. (hétfő) 10 óra
Árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe: Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 
4157 hrsz. alatt felvett 787 m2 térmértékű, kivett lakóház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 2-2. szám alatt található 
ingatlan, a tulajdoni lapon II/5-9. sorszám alatti 2/4 hányadban Göd Város Önkormányzat, 1/4-1/4 hányadban Korponai 
György és Sziráki Andrásné budapesti lakosok tulajdonrésze.
Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 4158 hrsz. alatt felvett 796 m2 térmértékű, kivett lakó-
ház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 4. szám alatt található ingatlan, a tulajdoni lapon II/5-9. sorszám alatti 2/4 
hányadban Göd Város Önkormányzat, 1/4-1/4 hányadban Korponai György és Sziráki Andrásné budapesti lakosok tulaj-
donrésze.
Kikiáltási ár: A két ingatlan 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke összesen: bruttó 14 000 000 Ft.
Vevő által megszerzett jog: Vevő tulajdonjogot szerez
Licitlépcső mértéke: A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik
Árverésre kerülő ingatlan megtekintésének ideje, árverésre kerülő vagyonról az információadás helye, ideje: 
Az ingatlan megtekintésének ideje: 2014. szeptember 18., csütörtök 10 óra. Helye: az ingatlan címe. További információkért 
Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársához, Juhász Anitához lehet fordulni a (06 27) 530-064 tele-
fonszámon fordulni.
Árverési előleg összege, letétbe helyezés módja, ideje: Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt 
helyen és időben megjelenik, és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, továbbá az árverési előleget letétbe helyezte, 
az árverési szabályzatot annak megismerése és tartalmának elfogadása után aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással. 
Az árverési előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki. Az ár-
verési előleg mértéke: 300 000 Ft és a 4 000 000 Ft 1 százaléka: 40 000 Ft. Összesen: 340 000 Ft.

Gödi Körkép | 2014. 9. szám KÖZÉLET
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A kényelmes, komfortos épület-
ben mintegy száz óvodás kis-
gyermek helyezhető el, négy 

csoportban. A  csoportszobák előte-
rében öltözők és mosdók állnak ren-
delkezésre, míg az új épület melegítő-
konyhája a  szomszédos épület három 
csoportját is ellátja.

Az új óvodaegység hivatalos át-
adására augusztus 29-én került sor. 
Markó József, Göd polgármestere 
az  avatóünnepségen kiemelte: egy 
nagyszerű szakemberekből álló csapat 

összehangolt munkájának köszön-
hető, hogy az  alapkő elhelyezésétől 
alig több mint egy esztendővel meg-
nyithatja kapuit az  új intézményegy-
ség. E  férőhelybővítéssel megvalósul 
az a nemes cél hogy valamennyi gödi 
gyermek önkormányzati óvodába jár-
hasson. A  város vezetője köszönetet 
mondott a  magánintézményeknek is 
az  elmúlt években nyújtott segítsé-
gért, ugyanis Gödön a kötelezően el-
látandó gyermekeken kívül minden 
harmadik életévét betöltött kisgyer-
mek igénybe vehette az óvodáztatást, 
s  ha valaki nem fért be a  város óvo-
dáiba, akkor az önkormányzat támo-
gatást nyújtott a magánóvodákba tör-
ténő elhelyezéshez.

Történeti áttekintés
Az óvodai férőhelybővítésre a  város 
2012. április 5-én nyújtott be pályáza-
tot. A támogatásról értesítő levél pedig 
2013. január elején érkezett meg az ön-
kormányzathoz. Ezt követően készí-
tették el a kiviteli engedélyes terveket. 
A  tervező a  REProjekt Építésziroda, 
a vezető tervező pedig Reszegi István, – 
csakúgy, mint a Fácán Óvoda első épü-
lete esetében. Tavaly június 3-án kez-
dődött meg a közbeszerzési eljárás, s a 
nyertessel, a Szemper Plusz Építőipari 
Kft .-vel július közepén kötött szerző-
dést a város. A vállalási ár – az építési 
beruházás összes költsége – 176 300 
575 forint volt. A kivitelezés 2013. júli-
us 18-án kezdődött, a műszaki átadás-
ra pedig közel két héttel a vállalt határ-
idő előtt, 2014. június 2-án került sor. 
A  nyári hónapok során megérkezett 
a  melegítőkonyhába szükséges vala-

mennyi eszköz és bútor, valamint min-
den egyéb felszerelés: a csoportszobák, 
a fejlesztő szoba és az öltözők bútorai, 
a játékok és a fejlesztő eszközök. Ezzel 
párhuzamosan a játszóudvarra kültéri 
játékokat telepítettek, gyepesítettek, 
növényeket ültettek. Az egy gyermek-
re jutó zöldfelület és játszóudvar-rész 
meghaladja a  tervezési előírásban 
meghatározott mértéket.

Műszaki tartalom
A körülkerített épületben száz férőhe-
lyes, négy csoportszobás óvodaegysé-
get alakítottak ki, gyermeköltözőkkel 
és vizesblokkokkal, fejlesztő és gon-
dozónői szobával, melegítőkonyhával, 
kazánházzal, egyéb kiszolgáló helyisé-
gekkel (dolgozói öltöző és vizesblokk), 
valamint a  régebbi és az  új épület-
rész összekötésére zárt folyosó épült. 
A  tervezés lényegi eleme a  világos, 
áttekinthető terek kialakítása mellett 
az  egyszerű, energiatakarékos üze-
meltetés (napelemek kiépítése) feltéte-
leinek megteremtése volt, fi gyelembe 
véve a szakmai és a nevelési szempon-
tokat, s  nem utolsósorban a  későbbi 
bővítés lehetőségét is.Az óvodaegység négy csoportszobájába hatalmas ablakokon át árad be a fény

Markó József polgármester vágta át 
a szalagot az ünnepélyes óvodaátadáson

FEJLESZTÉS

Átadták az új óvodaegységet

Szeptember elsejével a  gyermekek 
birtokba vehették a  100 férőhellyel 
bővült Kastély Központi Óvoda új 
épületszárnyát. Gyönyörű, modern 
épület, hatalmas, szellős és világos 
belső terek, szemet gyönyörködte-
tő udvar, önfeledt játékra csábító 
színes csodák a  csoportszobákban 
és az  óvodakertben. A  professzio-
nális tervezés, a  gondos kivitelezés 
és az  óvodapedagógusok által meg-
álmodott ízléses, dús fantáziájú 
berendezési tárgyak harmonikus 
összhangot teremtettek a  Fácán II. 
óvodaegységben.
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Az ünnepségre a legkisebbek is örömmel készülődtek: verset mondtak 
és énekeltek

FEJLESZTÉS

Átadták az új óvodaegységet

Gödön elhunytak
Bárdi Tamás Miklós 61 éves
Selmeciné Megyeri Mária 78 éves
Küzmös Tamás László 79 éves
Sass Zoltán János 62 éves
Halász József György 71 éves
Kovács László 61 éves
Borsi János 65 éves

2014. augusztus 1. és augusztus 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Neogrády-Kiss Márton és Kiss Borbála
Szakmári Zsolt és Tőkés Imola Anna
Záborszky Iván és Csikós Edina
Fekete Máté Csaba és Katona Ágnes
Aranyi László és Bagi Krisztina
Czikó Dániel Gergely és Glázovics Andrea
Belák Tibor József és Dér Ágnes
Riz Zoltán és Hovány Dóra
Gál Miklós és Kun Viktória
Lukács György és Adamitz Éva
Szilágyi Botond és Regő Renáta
Lepp-Gazdag Attila és Bednárik Zsófi a
Eredics Alfonz és Jegesi Viktória
Drajkó Sándor és Molnár Renáta
Hencz Jenő Bence és Czáder Zsuzsanna
Fojt Attila Lajos és Gyenes Edina
Latyák Balázs Ádám és Récsei Andrea
Werebély László és Gombos Renáta
Fekete Mihály Tamás és Pazár Katalin

Költségek és fi nanszírozás
A 95 százalékos intenzitású pályázaton elnyert támogatás összege 
199 268 112 forint, míg a támogatás elbírálásánál elismert, elszámolha-
tó költség: 209 755 907 Ft volt. A 10 487 795 forintos önrész (5%) felett 
a város a beruházást további, hozzávetőlegesen 22 millió forinttal egé-
szítette ki. A teljes bekerülési költség végül 232 millió forintot tett ki.

V. Pálfai Kinga

Az udvar változatos felületekkel és izgalmas játszóeszközökkel várja 
a gyerekeket

Tisztelt
Gödi Polgárok!

Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter-

helyettes tart előadást

2014. szeptember 16-án,
kedden 18 órakor 

a Huzella Tornacsarnokban 
(2131 Göd, Petőfi  Sándor u. 48.).

Témák:
gazdasági eredmények, 

foglalkoztatottság,
rezsicsökkentés.
Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Gödi Fidesz-csoport

Gödi Körkép | 2014. 9. szám KÖZÉLET
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A hivatalos ünnepség a  Gödi 
Ifj úsági Fúvószenekar kísére-
tével elénekelt himnusszal vet-

te kezdetét, majd Markó József polgár-
mester köszöntötte az egybegyűlteket. 
Horváth Szilárd, a  Búzaszem Alapít-
vány elnöke mondott ünnepi beszédet, 
amelyben párhuzamot vont az egykori 
államalapító király törekvései és nap-
jaink ránk háruló feladatai között. 
Mint fogalmazott, ma ma is államot 
alapítunk: egy olyan nemzet államát, 
melynek a  világban bárhol is élő ma-
gyarság egészének a  jogait kell kivív-
nia és képviselnie az Európai Unióban. 
Arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ebben 
a  konfl iktusokkal teli küzdelemben 
kinek-kinek a  maga családjában, ci-
vil kisközösségeiben, településén kell 
helytállnia ahhoz, hogy együtt fele-
melhessük a nemzet egészét.

Az ünnepség emlékezetes percei 
voltak, amikor színpadra szólították 
az  idei esztendő Pro Urbe-díjasait. 
A  városért végzett kiemelkedő mun-
kássága elismeréseként dr. Erdélyi 
István régész, történészprofesszor és 

dr. Horváth László, a Gödi Sportegye-
sület elnöke vehette át a kitüntetést.

Meghitt és megindító köszöntések 
következtek ez után is a  színpadon. 
Gyémántdiplomáját, azaz első diplo-
májának 60. évfordulójára járó okle-
velét vehette át Kökény Józsefné, aki 
a  Németh László Általános Iskolából 
ment nyugdíjba, és Kátay Aladárné, 
aki a Kastély Óvodában fejezte be ne-
velői pályafutását. Vasdiplomájához 
(az első diploma átvételének 65. évfor-
dulóján) Vízvári Jánosnénak a Huzella 
Tivadar Általános Iskola egykori ta-
nárának Markó József polgármester 
és dr. Pintér György alpolgármester 
gratulált.

Az ünnepségen szavalataival köz-
reműködött Kemény Gábor, a Piarista 
Szakképző Iiskola tanára, akinek aj-
kán Sík Sándor, Vörösmarty Mihály és 
Nadányi Zoltán sorai elevenedtek meg.

Látványos műsorral készült az  ese-
ményre a Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény: a Gödi Ifj úsági Fúvószenekar 
és a  Mazsorett-csoport ragyogó pro-
dukcióval kápráztatta el a közönséget. 
A családok örömére a Szárnyas Sárká-
nyok gólyalábas előadása Szent György 
legendájának felelevenítésével kötötte 
le a gyerekek fi gyelmét, miközben már 
készülődött a Scarabeus zenekar, hogy 

kedvelt slágerekkel ajándékozhassa 
meg a  publikumot. Őket követően 
DJ Sviri vette át a terepet, és hangolta 
az egyre duzzadó tömeget, míg az est 
sztárfellépője, a Bikini együttes megje-
lent a színpadon. D. Nagy Lajos front-
emberrel több százan énekelték együtt 
a  legendás rockbanda legismertebb 
nótáit. A hangulat igazán fantasztikus 
volt. A  koncert után a  táncos lábúak 
még hajnalig ropták DJ Sviri lemezlo-
vas vezényletével a 80-as, a 90-es évek 
és napjaink legnagyobb slágereire.

„Hol vagy István király?
Téged magyar kíván!”
Másnap, augusztus 20-án az  állam-
alapító királyunkhoz szóló himnusz 
soraival indította ünnepi prédikációját 
Hajdú Jenő nyugalmazott főesperes 
a Szent István-templom búcsúnapi mi-
séjén. „De jó lenne, ha minden magyar 

ÜNNEP

Városi kitüntetések a Szent István-napi
ünnepségen
Augusztus 19-én több ezren vettek részt Gödön a Feneketlen-tó melletti réten rendezett városi ünnepségen és az ahhoz 
kapcsolódó programokon.

Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapítvány 
elnöke mondott ünnepi beszédet

Az ünnepségen a város Pro Urbe-díjjal 
ismerte el dr. Erdélyi István régészprofesszor 
munkásságát
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nagyon érvényesen és hitelesen, szívből jövően énekelné. 
A mai időkben tudatosan vagy sem, de a  sóvárgás ott él 
az emberek lelkében. Mennyire kellene egy István király 
ma is, aki életszentségével, tehetségével segítené ennek 
az  országnak, ennek a  társadalomnak az  építését. A  ma 
emberének nem egy kiüresedett kereszténységre van szük-
sége. Ezért a keresztény testvéreknek az a feladatuk, hogy 
elsősorban önmagukban kezdjék el a kereszténység hiteles 
megélését, mutassák meg az abban rejlő életerőt, s ezáltal 
hívják fel magukra a  fi gyelmet, hogy képesek legyenek 
közvetíteni Jézus tanítását, építeni a  társadalmat, javára 
válni a  nemzetüknek” – hangzott el az  ünnepi szentbe-
szédben.

V. Pálfai Kinga

FESZTIVÁL

Zene generációs korlátok nélkül – 
egész estés minifesztivál Bócsán
A II. Bócsafesztnek idilli környezetet kínált a bócsai sza-
badidőpark. A  vártnál kissé hűvösebb este viszont arra 
ösztönözte a  közönség soraiban ülőket, hogy közelebb 
húzódjanak egymáshoz. A szolid árakkal dolgozó büfében 
mért folyékony bátorság pedig a  lábakig vitte a  ritmust, 
ami ahhoz vezetett, amihez kell: önfeledt táncba az alkal-
mi színpad előtt.

Az első formáció kellemes blueszenével hangolta a kö-
zönséget. A Konkrét Blues Band dallamos muzsikája alatt 
jólesett a  barátokkal, ismerősökkel váltott néhány szó. 
A Scarabeus zenekar koncertjére már a színpad előtti te-
rületre merészkedtek a bócsaiak és a máshonnan érkezők, 
hogy aktív résztvevőivé válhassanak az  estének. A  nagy 
múltú gödi rockbanda muzsikáján felnevelkedett Mindig-
Más együttes váltotta példaképeit a színpadon. Az igazán 
fi atal zenészek saját számokat és népszerű feldolgozásokat 
játszottak, s  a közönség hálásan vette a  friss lendületet. 
A  terep tehát kellően elő lett készítve az  Atomkutya ze-
nekar számára, amely együttes szintén gödi zenészekből 
áll. Ők a középgenerációt képviselték a fellépő együttesek 
sorában, – és lám, mindegyik csapat bejátszotta magát 
a  fesztiválozók szívébe, eltörölvén a korosztályos határo-
kat. Koronájaként az  estnek, a  négy csapat zenészei kö-
zösen is színpadra álltak és muzsikáltak a  minifesztivál 
záróakkordjaként, amely felejthetetlen élmény marad va-
lamennyi résztvevő számára.

VPK

MEGHÍVÓ

Falunap Bócsán
Göd Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját, barátait a hagyományos Bócsai Falu-
napra.

Az ünnepi programok 2014. szeptember 27-én, szom-
baton 12 órakor a  Gödi Ifj úsági Fúvószenekar közre-
működésével, koszorúzással kezdődnek a bócsai busz-
fordulónál.

Markó József polgármester és
Lenkei György körzeti képviselő

Az est programjait Horváth István és Gier Gabriel, azaz a Konkrét 
Blues Band nyitotta meg 

Az ünnepi szentmisét Hajdú Jenő nyugalmazott főesperes 
mutatta be 

A Pro Urbe-díjas dr. Horváth László GSE-elnököt (balra) köszönti 
a színpadon Markó József polgármester (középen) és dr. Pintér 
György alpolgármester (jobbra)
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Idén 90 esztendeje, hogy a  Bozóky téren felszentelték 
a katolikus templomot. Göd történetének egyik nagy, ha 
nem a  legnagyobb társadalmi összefogásaként tartják 

számon a  templom felépítését, melyben idősek és fi atalok, 
nők és férfi ak, tekintet nélkül a felekezeti hovatartozásra egy 
emberként vettek részt. Legendás történetek sora olvasható 
arról, ahogyan láncban állva adogatták egymásnak az épí-
tőanyagot az emberek a vasúttól a térig, s bizony azon sem 
lepődött meg senki, hogy a szükséges faanyag a Dunán úszó 
fatörzs formájában éppen Felsőgödnél vetődött partra…

Közel hét éve egy lelkes csapat azon fáradozik, hogy, példá-
nak tekintve az elődök tettét, a mai gödi társadalmat össze-
fogja és mozgósítsa. S közösen adják vissza a térnek a régi fé-
nyét úgy, hogy egyszersmind a mai igényeket is kiszolgálják. 
Esztendőkön át tervezték és szervezték a  szükséges újjáépí-
téseket, pályázatokkal és adománygyűjtéssel, támogatások 
megszerzésével megteremtve a munkálatok anyagi hátterét.

– Augusztus közepén a város és a felsőgödi plébánia tá-
mogatói szerződést írt alá. Ennek alapján a Bozóky tér első 
ütemben a templom közvetlen környékén újul meg. Az alap-
vetően egyházi tulajdonban lévő ingatlanon szorgalmi jogot 
biztosít a megállapodás a városnak, a város pedig kiegészíti 
a pályázatokon elnyert támogatást, illetve az adományokból 
befolyt összegeket. A beruházást megpályáztattuk, és a Gö-
dön már több munkájáról ismert vállalkozás, a  Szemper 
Plusz Kft . nyerte el a megbízást. Sok munka áll előttünk, de 
a tervek szerint szeptember végére átadásra kerülhet a meg-
újult terület – tájékoztatta lapunkat Marton Zsolt atya.

– A  várost e  beruházásban egyfelől az  motiválja, hogy 
az alsógödi településrész megújult közterei után a felsőgödi 
terek is megszépüljenek. Másfelől, a  településrész egyetlen 
tervezett tere önmagában is érdemes arra, hogy foglalkoz-

zunk vele, és a plébánia mellett 
működő alapítvány sikeres 
pályázata, valamint a  plébá-
nia minisztériumi támoga-
tása is arra mutatott rá, hogy 
a  város költségvetésében 
az e célra elkülönített összeg 
felhasználásának elérkezett 
az  ideje. A  körzet képviselője-
ként az  elmúlt években számos 
alkalommal kaptam jelzést a  lakótár-
saimtól is, hogy például a  töredezett burkolatok, a  járdák, 
a vízelvezetés hiánya nem méltó a templom környékéhez – 
nyilatkozott a hír kapcsán dr. Pintér György alpolgármester.

– Egy kétfordulós pályázaton vettünk részt, és közel 
hétszázezer forint értékben nyertünk támogatást az  Öko-
társ Alapítványtól arra, hogy a  felújítási munkálatok után 
rendezhessük a zöldfelületeket is. Több mint 700 cserjét és 
facsemetét ültetünk el, gyepesítünk, tereptárgyakat helye-
zünk ki, egyszóval olyan tér lesz ez, amelyen érdemes lesz 
átsétálni, ahol jó lesz megpihenni. Nagyszabású önkéntes 
akciót is tervezünk, október 4-én minden segítő kézre szük-
ségünk lesz! – tette hozzá az előzőekhez Veres Mihály, a Bo-
zóky Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Ebben az első ütemben a templomépület árokkal körül-
vett kis tere újul meg. A beruházás keretében egy akadály-
mentesítő rámpát építünk, tekintettel a kisgyermekes csalá-
dokra, illetve a mozgásukban korlátozott templomlátogató 
hívekre. Új díszburkolatot kap a templom terasza és lépcső-
je, a templom körül pedig egy új járdarendszert alakítunk 
ki, amellyel minden irányból biztonságossá tesszük a gya-
logosközlekedést. Más helyre kerülnek a  kerékpártárolók, 
s új kandeláberek biztosítják majd a tér díszkivilágítását – 
tájékozatott bennünket a  beruházás műszaki tartalmáról 
Hubayné dr. Horváth Nóra tervező.

Már a  beruházás tervezése is széles körű összefogásban 
valósult meg. Együtt tudott dolgozni a város önkormány-
zata és az egyház, valamint a civil lakosság képviseletében 
a Bozóky Alapítvány. Sok szakember önkéntes munkában 
járult hozzá a koncepció és a tervek elkészítéséhez, s helyi 
vállalkozók ajánlottak fel segítséget az anyagi terhek csök-
kentésére.

V. Pálfai Kinga

ÖSSZEFOGÁS

Széles körű összefogás az elődök nyomán
Augusztus 25-én megkezdődött a Bozóky tér rekonstrukciójának első üteme

A Bozóky tér felújításához Ön is hozzájárulhat ado-
mányával, amelyet átutalhat a Bozóky Gyula Alapítvány 
64700069-10025080 számú számlájára. Önkéntes mun-
kájával Ön is segíthet a zöldfelületek rendbetételekor, ok-
tóber 4-én 9 és 13 óra között. (Jelentkezés: bozokygy@t-
online.hu.)

További információk a Bozóky Gyula Alapítvány hon-
lapján olvashatóak: www.bozokyalapitvany.hu.

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.
 22

.

A Bozóky tér látványterve (Nagyréti Tamás rajza)

KÖZÉLET

14



– Az Ugri-Bugri Óvoda 2014 szeptemberének elején immár 
a  harmadik nevelési évét kezdte meg. Az  erre való készü-
lődés során nem csupán a belső terek festését végeztük el, 
hanem korszerűsítettük a világítást és a szobák szigetelését, 
továbbá egy aktív higroszabályozású szellőzőberendezés 
beépítésével megoldottuk a szobák egyenkénti szelőztetését. 

A szobák átrendezésével és néhány új bútorelem segítsé-
gével „tematizáltuk” a  csoportszobákat. Külön játszó-, ol-
vasó-, valamint festő-rajzoló sarkot alakítottunk ki egyazon 
térben. Idén két 10-12 fős csoportot indítottunk. A csoport-
szobákat a  gyerekek igényeit messzemenőkig szem előtt 
tartva rendeztük be az  életkori, valamint az  érdeklődési 
igények fi gyelembevételével. A  harmadik csoportszobánk-
ban zajlanak az egyéni fejlesztések, az iskolaelőkészítő-fog-
lalkozások, a képességfelmérő szűrések és a logopédiai fog-
lalkozások. Igény esetén ebben a szobában konzultálhatnak 
a szülők az óvoda gyermekpszichológusával. 

Intézményünkben törekszünk a  lehető legteljesebb szol-
gáltatást nyújtani a  hozzánk beiratkozott gyermekeknek 
és családjuknak egyaránt. Ebbe beletartozik az év eleji ké-
pességfelmérés és az év közbeni folyamatos szakértői neve-
lői munka is. (Külsős fejlesztő pedagógus, logopédus, va-
lamint gyermekpszichológus segíti kollégáink munkáját.) 
Szoros és  konstruktív kapcsolatot ápolunk a  Pedagógiai 

Szakszolgálat gödi kollégáival, a  Szivárvány Bölcsődével, 
és az általános iskolákkal – célunk, hogy ezek a kötődések 
egyre szorosabbá váljanak. Sport orientáltságú intézmény-
ként ősztől egyesületi keretek között indítjuk a labdajátékok 
oktatását az óvodánk kertjében lévő sportpályán.

 Az  eddig említett törekvéseinket röviden összefoglal-
va elmondhatjuk, hogy minőségi szakmai munka folyik 
az intézményünkben, amelyre a szakmai továbbképzéseken 
folyamatosan részt vevő, az  óvodai nevelés iránt elkötele-
zett pedagógusok mellett garancia az elsőrangúan felszerelt 
óvodaépület is.

                                 Megújult környezet és magas színvonalú szolgáltatások
A fenti címben megfogalmazott igényesség ígéretével nyitja az új nevelési évet a gödi sportovi, az Ugri-Bugri. Deák 
Zoltán intézményvezető az évkezdéséről számolt be lapunknak.

                                 Megújult környezet és magas színvonalú szolgáltatások                                 Megújult környezet és magas színvonalú szolgáltatások
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Huzella-hírek
Utolsó nagy huzellás papírgyűjtés!
Az iskolában 2014. szeptember 29-én (hétfőtől) október 3-ig 
(péntekig) minden reggel 7.30 és 8.30 között, valamint dél-
után 14 és 17 óra között várjuk a bedobozolt, kötegelt pa-
pírárut, kartondobozokat és minden egyebet, ami papír.

Kérjük a lakosság segítségét, hogy minél nagyobb meny-
nyiséget sikerüljön összegyűjtenünk.

Népmese napja a Huzellában
A hagyományoknak megfelelően 2014. szeptember 30-án, 
kedden rendezzük meg a Népmese napját, mely során alsó-
sok és felsősök népmesei alakoknak öltöznek, és csak mesél-
nek és mesélnek…

Meghívó
Mihály-nap a Kincsem Óvodában

Kedves Gyerekek, tisztelt Szülők, szívesen látott Vendégeink!
Közhírré tétetik, hogy ez év szeptember 29-én, hétfő délután 

4 órától a Kincsem Óvodában ismét megrendezzük a hagyomá-
nyos Mihály-napi Vásárunkat!

A vásárban felhőtlen szórakozást, nevetést, játékot és vidám-
ságot ígérünk minden kedves megjelentnek!

E napon óvodánk szélesre tárja a kapuit, és Göd városának 
minden érdeklődő lakosát nagy szeretettel várjuk a vásári for-
gatagban!

A vásárból befolyt adományokat – mint azt eddig minden 
évben tettük – a gyermekjátékok vásárlására fordítjuk!

Várunk mindenkit családostól!
A Kincsem Óvoda dolgozói

Baba-mama játszóház 
Havonta egy alkalommal baba-mama játszóházat tartunk 
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
A következő foglalkozás időpontja:
szeptember 29., hétfő, 16-1730 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig. A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói
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Gödön emléktábla őrzi azok nevét, 
akik erről a  településről vesztek 
oda a nagy háborúban, a legtöbben 

távoli harctereken, ahová ritkán vetődik 
el magyar utazó. Ilyen helyszín az  Isonzó 
völgye vagy a  hírhedt Doberdó-fennsík, 
ahol tízezrével adták életüket a  magyar 
katonák. Érdemes elolvasni a  hónapokig 
tartó kilátástalan küzdelemről szóló kato-
nai naplórészleteket: azonnal szertefoszlik 
mindenfajta háborús romantika. A  fenn-
síkon pusztító pergőtűz áldozatait egy lan-
kás domboldalon temették el. Ma már nem 
látszanak a  sírhantok, de a  közeli magyar 

kápolnán mindig illatozik friss virág, nem-
zetiszínű szalaggal átkötött koszorú. Nem-
régiben egy kis gödi csapat is elhelyezett itt 
egyet, emlékezve azokra a szörnyű napokra, 
arra a szörnyű veszteségre.

A Gaude kórus ez év januárjában meg-
hívást kapott egy trieszti fellépésre a  pün-
kösdi ünnepkörhöz kapcsolódóan. A kórus 
az  út tervezésekor már az  első percben el-
határozta, hogy ha eljut Triesztbe, ellátogat 
a doberdói emlékhelyre is, és az áldozatokra 
emlékezve elénekli Kodály Zoltán Balassi 
Bálint „Szép könyörgés” című versére írt 
kórusművét.

Az utazás előkészületei, a művek betanu-
lása, a szervezés, az útiköltség előteremtése 
nem volt könnyű, de végül sikerült. A triesz-
ti püspökség támogatásának köszönhetően 
a kórus szálláshelyet kapott a helyi katolikus 
kollégiumban, ami lényegesen csökkentette 
a kiadásokat.

– Nyári táborunk tíznapos volt, és ez idő 
alatt a Dunakanyar szépségeivel, Budapest-
tel és természetesen városunkkal ismerked-
hettek meg a  gyerekek. A  mindannyiunk 
számára fontos kapcsolatépítésen túl a kül-
földi diákok részt vettek kulturális progra-
mokon, és a  szó szoros értelmében ízelítőt 
kaptak a magyar konyha remekeiből is.

– Hogyan telt el a tíz nap?
– Az  idei volt a negyedik nyári táborunk, 
így – vendégeink örömére – az elmúlt évek 
legsikeresebb programjai közül válogat-
tunk. Négynapos kerékpáros és kenus túra 
a Dunakanyarban, városnézés és falmászás 

Esztergomban, várjátékok és bobozás Vi-
segrádon, lovaglás és íjászat Gödön – s per-
sze ismerkedés Budapest nevezetességeivel. 
Természetesen a  fővárosban sem maradt 
ki a sport a programok közül: voltunk ka-
landparkban és barlangtúrán is.

– Nyilván gödi fi atalok is elkísérték a mesz-
sziről érkezőket.
– Örvendetes dolog, hogy évről évre egyre 
több gödi fi atal csatlakozik a nyári nemzet-
közi táborhoz. Ez  kiváló nyelvgyakorlási 
lehetőség számukra, s  ami legalább eny-
nyire fontos, akár életre szóló barátságok 
szövődhetnek. Arról nem is beszélve, hogy 

mindez arra inspirálja a  gödi diákokat, 
hogy ők is menjenek hasonló programok-
ra. A Rotary nemzetközi szervezete számos 
lehetőséget kínál a fi ataloknak, a  tíznapos 
táboroktól az egyéves külföldi tartózkodá-
sig. Idén két gödi diák utazott Brazíliába, 
ahol egy éven át helyi családoknál laknak.

– Mi volt a  külföldi gyerekek véleménye 
Magyarországról – és Gödről?
– Ha egy szóval kell válaszolnom, akkor 
az, hogy wonderful! Ha két szóval, akkor 
az, hogy very wonderful. Mindegyiküknek 
akadt egy vagy több olyan különleges pilla-
nata, találkozása, élménye Magyarországon, 
aminek köszönhetően nagyon kedves emlé-
keket vihet haza.

– Befejezésül muszáj elmesélnie egy vidám 
történetet…
– Minden évben felhívjuk a jelentkezők fi -
gyelmét arra, hogy a miénk egy sportos tá-
bor, ahol a fi zikai állóképesség mellett nem 
árt, ha jól úsznak és kerékpároznak. Idén 
egy izraeli lány az első nap reggelén maga-
biztosan választott biciklit, s még magabiz-
tosabban pattant nyeregbe, majd elindult. 
Néhány méterrel később nyílegyenesen 
nekiment egy kerítésnek, aztán még né-
hány egyéb tereptárgynak. Mint kiderült, 
tud biciklizni, ám kanyarodni és fékezni 
nem. Mire Kismarosra értünk, addigra 
sem a lány, sem a kerékpár nem hasonlított 
egykori önmagára. Ennek ellenére a  lány 
nagyon élvezte a kerékpártúrát. A biciklit 
pedig nem kérdeztük…

W. B.

A nyári ifj úsági tábor külföldi és magyar résztvevői csupán a közös fotó kedvéért fordítanak 
hátat a festői Dunakanyarnak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Ifj úsági tábor a Gödi Rotary Club szervezésében
Idén 14 országból 17 gyerek érkezett a Gödi Rotary Club nyári ifj úsági táborá-
ba. Többségük Európából, míg kettő az Egyesült Államokból, s egy-egy diák 
Tajvanról, illetve Brazíliából látogatott Gödre. Érdi-Krausz Gábor klubelnök-
től kértünk egy rövid élménybeszámolót.

MEGEMLÉKEZÉS

Gödi koszorú a doberdói magyar kápolnán
A Gaude kórus egy meghívásnak eleget téve Triesztbe látogatott. Az  út programjában 
a pünkösdi templomi zenei szeretetszolgálatok mellett első világháborús katonai emlék-
helyek felkeresése, valamint a hősök és áldozatok emléke előtti tiszteletadás is szerepelt.

Ka
pc

so
ló

dó
 TV

-m
űs

or
:

w
w

w.
go

di
te

m
ak

.h
u |

 G
öd

i h
íra

dó
 | 2

01
4. 

08
. 2

8.

16



A Gaude 2014. június 8-án este Tri-
esztben, a  Chiesa Beata Vergine del Ro-
sario-templomban a  tridenti rítus szerint 
celebrált szentmisén elénekelte Charles 
Gounod C-dúr miséjét, majd a misét köve-
tően Bruckner, Liszt, Mendelssohn és Mo-
zart műveiből összeállított műsorral adott 

koncertet. A  belváros szívében magasodó, 
több száz éves templom padjai megteltek, és 
a nagy hőség miatt kitárt templomajtók előtt 
turisták is szép számmal hallgatták az előa-
dást. A hálás közönség nagy tapsát többszö-
rösen verték vissza az ódon falak. A koncert 
után Don Stefano kanonok úr és közössége 
szeretetvacsorára látta vendégül a  kórus 
tagjait, amelyet jó hangulatú, bensőséges 
beszélgetés követett.

Másnap a közeli Muggia városka 700 éves 
székesegyházában a pünkösdvasárnapi mi-
sén adott szeretetszolgálatot a Gaude, amit 
nagy örömmel fogadott a helyi közösség.

Az ezt követően tervezett szabad progra-
mokról sajnos a busz meghibásodása miatt 
le kellett mondani, így a kórusnak nem si-

került eljutnia a doberdói kápolnához sem. 
A  Gaude nyolcfős küldöttsége végül sze-
mélyautókkal jutott el Triesztbe, s felkeres-
ték a doberdói emlékhelyet, ahol elhelyezték 
a gödi kórus szerény koszorúját, és elfogó-
dottan gondoltak mindazokra, akik család-
jaikat a teljes bizonytalanságban hátrahagy-
va itt haltak hősi halált.

A Gaude kórus Triesztben ízelítőt adott 
a  magyar zenei kultúra igényességéből. 
A  látogatás helyi szervezői és vendéglátói 
kezdeményezték, hogy a Gaude jövőre ismét 
látogasson el városukba, és a San Giusto-ba-
zilikában adjon koncertet.

A kórus ez úton mond köszönetet mind-
azoknak, akik támogatásának köszönhető-
en a program megvalósulhatott: Göd Város 
Önkormányzatának, Marton Zsolt atyának 
és a Violin Alapítványnak.

Szilágyiné Bátorfi Edit

A kórustagok tisztelgő látogatást tettek 
a doberdói Magyar-kápolnánál

INTERJÚ

Táncos lábak dicsérete
Augusztus 3. és  10. között rendezték 
meg az  erdélyi Kalotaszentkirályon 
a XXIV. Nemzetközi Népzene- és Nép-
tánctábort. A szervezők, mint 1991 óta 
minden esztendőben, az idén is szíve-
sen látták a  világ bármely országából 
érkező, a kalotaszegi táncok és népda-
lok iránt érdeklődő fiatalokat. 

A Gödi Néptáncegyüttes felnőtt 
csoportja, Czinóber Klára 
és  Karánsebessy Balázs taná-

rok vezetésével első alkalommal vett 
részt e nemzetközi táboron. Czinóber 
Klárával ültünk le beszélgetni.
– A néptáncos szekcióban három szin-
ten folyt a néptáncoktatás: kezdőknek, 
középhaladóknak és haladóknak. Cso-
portunk az  utóbbi kurzus tagja volt, 
más táncosokkal együtt lehettünk 
vagy hetvenen, nyolcvanan. 

– Bírták szusszal a ritmust?
– Bizony, reggeltől estig roptuk va-
lamennyien. A  helybéliek mutatták 
meg nekünk a  kalotaszegi táncokat, 
tanultunk például kalotaszegi legé-
nyest, csárdást és  szaporát, de ízelítőt 
kaptunk a  kalotaszegi román táncok-
ból is. Tudásban, tapasztalatban sokat 
gyarapodtunk.

– És vajon milyen eredménnyel?
– A tábor vége felé rendeztek egy legé-
nyes versenyt, amelyre bárki jelentkez-

hetett, aki kedvet érzett ahhoz, hogy 
a  többiek előtt is bemutassa a  tánctu-
dását. Nos, ezt a versenyt a mi tánco-
sunk, Porkoláb Regő nyerte! Nagyon 
nagy büszkeség volt számunkra ez 
a remek eredmény.

– A táborzáró gálaműsoron felhangzó 
vastaps Gödig is elhallatszott… 
– Ezen a gálán nem csupán a  táboro-
zó együttesek, hanem a  helyiek és  a 
környékbeliek is táncoltak. Mindenki 
bemutathatta a  tudását. Bennünket 
a tábor vezetősége arra kért meg, hogy 
adjunk elő egy magyarországi táncot. 
Mi tagadás, a  somogyi táncunkkal 
igen komoly sikert arattunk.

– A gödi néptáncosok első alkalommal 
látogattak el a  kalotaszentkirályi tá-
borba.

– Balázs ötlete volt, hogy egy erdélyi 
táborban erdélyi táncokat tanuljunk, 
mert nincs annál nagyszerűbb, ha 
egy táncos autentikus helyen autenti-
kus személyektől lesheti el a lépéseket. 
Helyi táncot a helyiektől a  legjobb ta-
nulni. Nos, az ötlet tehát megszületett, 
s annak megvalósításához támogatást 
kértünk az  önkormányzattól, amit 
szerencsére meg is kaptunk.

– Hogyan összegezné a Kolozs megyé-
ben eltöltött nyolc napot? 
– Többet hoztunk haza, mint ameny-
nyit magunkkal vittünk. Sokat fejlő-
dött a  közösségünk, sokat fejlődött 
a  tánctudásunk, ráadásul nagyon 
büszkék lehettünk a  táncosainkra. Ez 
tehát mindenképpen egy igazi siker-
történet volt a számunkra.

W. B.

A gödi fiatalok somogyi tánca nagy sikert aratott a táborzáró gálán
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Dr. Szinay József címzetes főjegyzőhöz fordultunk kérdése-
inkkel, s reményeink szerint az alábbi információkkal a gaz-
diknak, illetve a kutyatartók által okozott kellemetlenségek 
elszenvedőinek is segítséget nyújthatunk.– A  kutyatartást 
több törvény és rendelet szabályozza. 

Az állatvédelmi törvény az általános, mindenkire kötele-
ző szabályokat határozza meg. E jogszabály az állattartáshoz 

szükséges feltételeket is előírja, és konkrét rendelkezéseket 
tartalmaz például arra vonatkozóan, hogy az állat ürülékét 
az állattartó köteles a közterületről eltávolítani.

Polgári Törvénykönyvünk pedig kimondja, hogy aki ál-
latot tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz. 
Az állattartó felelőssége megállapítható minden olyan eset-
ben, amikor az állattartó megszegi az állattartásra vonatko-
zó szabályokat, és ezzel másnak kárt okoz.

A szabálysértési törvény szerint, aki a felügyelete alatt álló 
kutyát felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetve ott, 
vagy természeti és  védett természeti területen, illetve va-
dászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
továbbá szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési 
eszközön szállítja, szabálysértést követ el. Csak úgy mint az, 
aki élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre beengedi, illetőleg beviszi az ebet. Természetesen 
ez alól kivételt jelentenek a vakvezető, illetve a mozgáskor-
látozottakat segítő kutyák. Az  ilyen jellegű szabálysértést 
elkövetőkkel szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírsá-
got szabhat ki, illetve szabálysértési feljelentés megtételére is 
lehetősége van a Dunakeszi Járási Hivatalnál mint illetékes 
szabálysértési hatóságnál. Szabálysértési felelősség megálla-
pítása esetén 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbír-
ság kiszabásának lehet helye.

A 2012. évben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt 
a jegyzőnek jelenleg nincs hatásköre a fent jelölt helyi rende-
let előírásainak megszegéséért közvetlen szankciót kiszabni, 
azonban az állat gazdáját kötelezheti a rendeletben foglaltak 
betartására, és  továbbra is fennálló mulasztás esetén 5000 
forinttól 500 000 forintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki.

Ezért fokozottan kérünk minden kutyatartót, hogy a min-
dennapokban a  felelős állattartásra vonatkozó szabályokat 
szem előtt tartva járjanak el. 

ÁLLATTARTÁS

Kutya kötelességeink
Az elmúlt időszakban több alkalommal fordultak a Pol-
gármesteri Hivatalhoz olyan gödi polgárok, akik saját 
testi épségük, avagy háziállataik védelmében tettek beje-
lentést olyan kutyatartókról, akik – rendszeresen figyel-
men kívül hagyva a vonatkozó rendelkezéseket – kutyá-
ikkal veszélyt jelentenek a környezetük számára.

Idén különösen elszaporodtak a kullancsok, ugyanis az eny-
he tél nem ritkította a vérszívók populációját. E pókszabású-
akhoz tartozó ízeltlábúak emberre és állatra egyaránt veszé-
lyes kórokozók hordozói – és átadói – lehetnek.

Mára idejét múlta az a feltételezés, hogy kullanccsal 
csupán erdőben vagy mezőn sétálgatva találkoz-
hatunk. A sünök, a mókusok és főleg a madarak 

a kertjeinkbe, az oktatási intézmények udvarára, sőt a vá-
rosok közparkjaiba is „betelepíthetik” e  kellemetlen élős-
ködőket.

A három legveszélyesebb betegség közül – amelyekért 
a  kullancsok tehetőek felelőssé – az  első a  vírusos agy-
velő- és  agyhártyagyulladás. Megelőzésükre létezik vé-
dőoltás. 

A második a  Lyme-kór, mely megelőzésére viszont nem 
áll rendelkezésre emberi védőoltás. Ráadásul a  Lyme-kór 
szerteágazó, nemritkán félrevezető tünetei miatt nehezen 
diagnosztizálható. Fertőzöttség esetén a legfontosabb az an-
tibiotikumos kezelés mihamarabbi megkezdése. A Lyme-kór 
– az adott baktériumtörzstől függően – többek között ideg-
rendszeri, ízületi és bőrpanaszokat okozhat. 

A harmadik betegség a  leginkább a  kutyákra veszélyes 
babéziózis, amely a vese és a máj megtámadásával – megfe-
lelő kezelés hiányában – az állat elhullásához vezethet. 

A fentiek fényében igen fontos tehát a testünk napi átvizs-
gálása, továbbá a  kullancsriasztó szerek használata gyere-
kek, felnőttek és kedvenceink esetében is. 

A kullancs gyors és  szakszerű eltávolításával minden 
esetben igyekezzünk megelőzni az esetleges átfertőződést!

KULLANCSVESZÉLY

Óvja családtagjait és házi kedvenceit!
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Új lomtalanítási rend lép életbe
2014. augusztus 1-jétől bevezetjük a  házhoz menő lomtalanítás 
rendszert. Ennek lényege, hogy Önök jelzik nekünk lomtalanítási 
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. között 
ügyfélszolgálatunkon, a  (27) 530-611-es vagy a  (27) 530-612-es 
telefonszámokon, illetve az  info@godihulladek.hu e-mail cí-
men jelezhetik. A  szállítás időpontját a  bejelentést követően 
2014. 08. 01. és 2014. 11. 30. között jelöljük ki, a beérkezett igé-
nyek feldolgozása után.

A díjmentesen elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 
3 m³ lehet. 3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás elle-
nében bruttó 9300 Ft/m³ áron történik. Az előzetesen egyeztetett 
napon reggel 7 óráig kell a lomot az ingatlan előtti közterületen 
elhelyezni. A kisebb, darabos hulladékot zsákban kérjük kirakni. 
A lomhulladék kihelyezése a szállítási napot megelőzően legfel-
jebb 1 nappal történhet. A  lomtalanítás keretein belül nem áll 
módunkban elszállítani veszélyes hulladékot. Ennek gyűjtéséről 
későbbi időpontban értesítjük Önöket.

A lomtalanítás során térítési díj ellenében szállítjuk el az aláb-
bi hulladékfajtákat, melyek év közben ugyancsak térítési díj elle-
nében 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 Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

Felhívás a szemétdíj-elmaradások 
rendezésére
Tisztelt Ügyfelünk!
A lakossági hulladék gyűjtését és elszállítását korábban a TESZ 
(Településellátó Szervezet) végezte, de a  hatályos törvénynek 
(a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény) megfelelően 
2014. január 1-jétől erre a feladatra az Önkormányzat egy önálló 
hulladékgazdálkodási kft.-t hozott létre, melynek 100 százalék-
ban tulajdonosa.

A hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás, ami azt je-
lenti, hogy az  egyes ingatlantulajdonosok és használók nem 
dönthetnek arról, hogy igénybe veszik-e vagy sem. Ezt a szolgál-
tatást az  Önkormányzatnak mindenképpen működtetnie kell, 
így annak díját minden ingatlantulajdonos vagy használó köte-
les megfizetni. Azonban van arra lehetőség, hogy ha valaki több 
mint 60 napig nem lakja az ingatlant, és ezért nem kívánja elszál-
líttatni a szemetet, akkor ne a teljes hulladékgazdálkodási díjat, 
hanem annak csak egy részét kelljen megfizetnie (rendelkezésre 
állási díj). Ebben az esetben kérni kell a hulladékszállítás szüne-
teltetését.

Sokan fordultak ügyfélszolgálatunkhoz kérdésükkel, ezért 
szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a  díjak elmaradása 
esetén a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2014. előtti 
fennmaradt tartozások esetén a  TESZ) mérlegelés nélkül köte-
les intézkedni a díjhátralék adók módjára történő behajtásáról. 
Ilyenkor a NAV inkasszóval vagy más módszerrel hajtja be a tar-
tozás összegét, továbbá késedelmi kamatot, 1000 Ft kezelési díjat 
és 5000 Ft végrehajtási költséget számít fel.

A szemétszállítás folyamatos működtetése és az esetleges kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy ha bármely ok-
ból elmaradása keletkezett, azt mielőbb rendezze, mert a jogsza-
bályok nem adnak lehetőséget a díjak elengedésére!

Kérjük, hogy a  2014. évi hulladékszállítási díjat a  Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. MKB Banknál vezetett 
10300002-10600115-49020014-es számú bankszámlájára szíves-
kedjenek átutalni.

Dr. Hetényi Tamás 
és Sillóné Kőműves Mónika, ügyvezetők

Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Rataj András, igazgató
Településellátó Szervezet

Veszélyes hulladékok leadása
A lomtalanítás részeként 2014. szeptember 26-án, pénteken 
14 és 18 óra között a Településellátó Szervezet udvarán (2132 
Göd, Duna út 5.), a Kisfaludy utca felőli bejáratnál begyűjtik 
a veszélyes hulladékokat. Lakossági mennyiségben leadhatja 
az alábbi hulladékokat:
•  oldószerkeverékek, hígítók - fénycsövek és izzók
•  elhasznált étolaj, zsír - növényvédőszer-maradékok
•  akkumulátorok - fáradt olaj
•  festékmaradékok és göngyölegei - szennyezett göngyöle-

gek (festékes, olajos)- elektronikai hulladék
A veszélyes hulladékok leadása csak gödi ingatlannal 
rendelkezők részére lehetséges.
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Vizer József műbútorasztalos mesterrel, bútormű-
vésszel – miről is másról? – a szakmáról beszélgetünk. 
De hadd hívjam segítségül a  színészkirályt, akiről 

talán kevesen tudják, hogy siheder korában asztalosinasnak 
állt. Latinovits Zoltán így emlékezik: „Csodálatos tudomány, 
ahogy az anyagból egyszerre fiók lesz. (…) A semmiből valami. 
Csodálatos műhely, ahol a  véső igazgat elvadult anyagot; 
prések, fűrészek és  gyaluk formálnak dühöt, ahol a  hibából 
vidám forgácstűz lesz a  konyhában; a  tűz melege felderít 
és  ragaszt: ahol a  remény biztos siker, a  mozdulat nyugodt 
és  egyenletes, a  szenvedély állandóságot nemz, az  indulat 
bizonyosságot szedet ki az anyagból.”

Az  immár 73 éves mester – nyolcat-tizet bátran letagad-
hatna – néhány évvel ezelőtt díjat alapított a tehetséges fiatal 
szakmunkások támogatására. Idén tavasszal hetedik alka-
lommal rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivált, ahol évek 
óta részt vesz a  zsűri munkájában. „A jó szakma felér egy 
diplomával” – szól a verseny jelmondata, s ebben bizony lehet 
valami. Vizer József egykori iskolájának, az  újpesti Kozma 
Lajos Faipari Szakközépiskolának végzős tanulói megszerez-

ték az első három, valamint az ötödik helyet. Az „érmesek”, 
sorrendben Rábai László, Farkas Ete Domonkos és  Molnár 
Ferenc elmondták, hogy rengeteget köszönhetnek a  szak-
iskolának, de hálával tartoznak Vizer mesternek is, akihez 
tanáruk, Tóth András ajánlotta be őket a  verseny előtt, né-
hány napos „egyetemi kurzusra”. Az idős mester nem győzi 
hangsúlyozni a különféle szakmai fórumokon – a tanulóknak 
és szüleiknek egyaránt – a kitartó szorgalom fontosságát.

Megsárgult füzetet lapozgatok, az egykori vásárlók könyvét, 
amelynek lapjaira külhoni és hazai notabilitások, nagyköve-
tek, politikusok, művészek jegyezték be hálás soraikat, meg-
köszönve Vizer József egy-egy remekbe szabott munkáját.

Szinte véletlenül kerül a kezem ügyébe Orbán Viktor minisz-
terelnök idén nyáron írt levele: „Tisztelt Vizer József úr! A fa 
már az ősmagyar világban is magát az életet jelentette, ezért 
a bútorasztalos mesterek kétszeresen is kiváltságosak. Először 
azért, mert mindennapi munkájuk során teremtett emberként 
maguk is teremtővé válhatnak, másodsorban pedig azért, mert 
így az  élet jelképeként a  fának új alakot, új funkciót adnak. 
(…) Engedje meg, hogy kifejezzem őszinte nagyrabecsülésemet 
alkotómunkája és közéleti tevékenysége iránt.” 

A Magyar Tehetség Nagykövete címet a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács 2011-ben alapította. E nagykövetek a  tehetség 
sokféleségéhez hasonlóan igen sokszínű személyiségek, mun-
kásságuk széles spektrumon mozog, s példamutató életútjuk-
kal, elhivatottságukkal a  tehetségek ezerféle formái mellett 
az  azonosan megmutatkozó értéket képviselik mindannyi-
unk számára. Vizer Józsefet tavalyelőtt kérte fel a grémium, 
ám ő akkor betegsége okán haladékot kért. 

Sulyok Katalinnak, a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanács el-
nökének Vizer Józsefhez írt leveléből idézek: „A Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács Tehetségnagykövet Választó Tanácsa 
felkéri Vizer József műbútorasztalos mestert, bútorművészt 
a Magyar Tehetségsegítő Nagykövet cím viselésére és a címmel 
járó nagyköveti feladatok ellátására. (…) Köszönjük a magyar 
szakképzésben végzett áldozatos munkáját.” 

A felsőgödön élő műbútorasztalos mester, Vizer József ki-
nevezésére 2015 márciusában kerül sor. Az idős mester kikí-
sér a kertkapuig, s így búcsúzik tőlem:

– Két művet hagyok hátra az  utókornak. A  fiamat 
és a mesterségemet.

Walter Béla

HIVATÁS

A Magyar Tehetség 
Nagykövete
Őszi délután, szemerkélő eső. Csendes utcán siet elém 
Felsőgödön. Napbarnított arc, hullámos ősz fürtök, erős 
kézfogás. Nyitja a kertkaput, tessékel előre, befelé a házba. 
A hosszú munkaasztalon fényképek, s az elmúlt évtizedek 
írásos dokumentumai.

Egy a sok-sok felújított műremek közül

Vizer József asztalosmester
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Talán Wagner László, a  Belépés Családostul mozgalom főszervezője 
is csak sejtette, mekkora szenzáció lesz a Gödi Családi Fesztivál idei 
csúcspontjaként, legfőbb különlegességeként beharangozott két csa-

ládi koncert. Ugyanis azok, akik ott lehettek az eseményeken, a fellépő mű-
vészekről és előadásukról csupa grandiózus jelzővel és hihetetlenül pozitív, 
átfűtött érzelmekkel tudnak mesélni.

A koncertek nem csupán a  közönségnek okoztak örömet. Megkérdeztük 
a fellépő családok tagjait is, hogy nekik mit jelentett a közös muzsikálás.

– Azért „fakadtam dalra”, mert korábban nem reméltem, hogy a  gyere-
keimmel valaha is felléphetek még a  nyilvánosság előtt. Nem hittem, hogy 
ez egyszer megtörténhet még velünk – mondta az első családi koncert után 
Pászthy Júlia operaénekesnő.

– Nagy élmény volt ennyi sok jó zenésszel együtt játszanom! A húgommal, 
aki mint zeneszerző is bemutatkozott ezen a koncerten, édesanyámmal, aki 
már csak nagy ritkán lép színpadra, és Fassang Lászlóval, az egyik legsokolda-
lúbb zenésszel, akit ismerek. Rohmann Dittával is most volt alkalmam először 
játszani, és a barátságunk mellett most zenészként is jobban „összeismerked-
tünk”. Kívánom, hogy legyen még sok ilyen koncert, ahol a gödi közönség is 
megismerheti városunk rejtett kincseit – nyilatkozta Karosi Bálint orgonamű-
vész, zeneszerző.

– Kislánykori emlékek törtek a felszínre bennem e koncert kapcsán. Ugyan-
is gyerekkoromban sokat zenéltünk együtt, a  saját örömünkre, vagy kisebb 
házi koncertek keretében. Habár csupán egy ráadás számban improvizáltunk 
együtt Bálinttal és anyukámmal, az is nagyon nagy élmény volt. Hálás vagyok 
azért, hogy ilyen csodálatos és inspiráló családom van! – számolt be érzéseiről 
Karosi Júlia dzsesszénekes, zeneszerző.

– Elég sokat próbáltunk a  gyerekekkel, s  bár Matyinak van kamarazenei 
tapasztalata a Drums ütőegyüttes révén, Eszternek minden bizonnyal újdon-
ság volt mindez. Mivel jól sikerült a  felkészülés, a  koncert közben nem iz-
gultunk amiatt, hogy jól szólalnak-e meg a műsorunkba illesztett darabok. 

Vendégeink, Sipkai Debóra hárfaművész, Bojtos Károly 
az Amadindából és öcsém, Holló Miklós pedig egy ki-
csit a „hétköznapi” zenélésünkbe engedtek betekintést. 
– nyilatkozott Holló Aurél.

– Különösen az  elmúlt három évben vált intenzív-
vé a gyermekeimmel való közös muzsikálás, amellett, 
hogy külön-külön sokat koncertezünk. A  műsornak 
elmaradhatatlan része a barokk zene, már csak a hang-
szerem, a furulya okán is. Egy ideje kísérletezünk azzal 
is, hogy miképpen fogadja a közönség a saját szerzemé-
nyeket. Eddig sok pozitív visszajelzést kaptunk. A kö-
zeljövőben Vácon és Budapesten lesznek fellépéseink. 
Nálunk megszokott a  családi együttzenélés – mesélte 
Laczhegyi Imre.

– Az augusztus 23-ai Templomi Családi Koncerttel 
véget ért a Gödi Családi Fesztivál – 2014 rendezvényso-
rozat. Kilenc napon át tíz koncert alkotta az idei prog-
ramot, május 31-étől az  utolsó előtti nyári hétvégéig. 
Negyvenhét zenész lépett fel, nem számolva a  kórus-
találkozó résztvevőit, továbbá a  búzaszemes Hagyo-
mányőrző délután együtteseit, táncosait. A  progra-
mokra szerény becslések szerint is legalább ezer fő 
látogatott el – mondta befejezésül Wagner László 
főszervező.

V. Pálfai Kinga

KONCERTSOROZAT

Egyedülálló kezdeményezéssel 
zárt a Gödi Családi Fesztivál
Hatalmas siker a Templomi Családi Koncerteken

A Templomi Családi Koncertek egyik fellépője a Laczhegyi család volt

Könyvtári programok:
Szeptember 26-án, pénteken beCSALI-mese 
címmel ünnepli a  Göd Városi Könyvtár a  nép-
mese napját.
A következő programokra invitáljuk a gyerekeket:

13.00 – 15.00: Bütykölde kézműves-foglalkozás 
Mráz József népi bőrműves vezetésével
Témája: hajcsat, karkötő és mesetarsoly készítése.
15.00 – 17.00: Mesemaraton Havas Nellivel
Kukoricamorzsolás közben mesét mondanak ki-
csik és nagyok.
17.00 – 18.00: Népzene. Közreműködők: Bese 
Botond és  tanítványai a Búzaszem Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből.
Helyszín: a  József Attila Művelődési Ház nagy-
terme (Pesti út 72.)
A rendezvény a  Belépés családostul mozgalom 
Gödi Becsalogató programsorozatának része.

Október 18-án, szombaton 17 órakor Szulyovszky 
Sarolta gyermekkönyv-illusztrátor kiállításának 
megnyitója „Felhőország” címmel
A kiállítás október 17. és november 4. között te-
kinthető meg.
Helyszín: a József Attila Művelődési Ház kiállító-
terme (Pesti út 72.)

A programokról érdeklődni lehet a könyvtárban 
telefonon: (27) 532-155, (27) 345-101.
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 Rendezvénysorozat az élhetőbb környezetért
2014. szeptember 16-22. között a Neveleki Szomszédok Egyesület kez-
deményezésére Göd városa is csatlakozik a  fenntartható és  környe-
zetbarát városi közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitási Hét ren-
dezvénysorozathoz. Az idei év mottója: „A mi utcánk, a mi jövőnk”. 
A Neveleki Szomszédok Egyesület megálmodta, milyen utcákban len-
ne jó lakni, a városvezetés pedig felkarolta a kezdeményezést. Így jött 
létre az I. Gödi Mobilitási Hét rendezvénysorozat, amelyre szeretettel 
várunk mindenkit (további információk: emh.nevelek.hu vagy https://
www.facebook.com/europai.mobilitasi.het.2014.god).

Európai Autómentes Nap Gödön szeptember 22-én
Az autómentes nap célja, hogy megmutassa milyen, ha az autók uralta 
utcaképet egy közösségbarát környezet váltja fel. Gödön az alábbi át-
meneti intézkedések várhatók.

Útlezárás a Németh László Iskolánál
Szeptember 22-én 7 és  19 óra között lezárják a  József utca Németh 
László Általános Iskola és AMI előtti szakaszát a Madách Imre utca 
és a Honvéd sor között. Itt zajlanak majd az Európai Autómentes Nap 
programjai. A  lezárt területre csak gyalog és nem motorizált eszkö-
zökkel lehet bemenni. Kérjük a szülőket, ezt vegyék fi gyelembe, ami-
kor gyermeküket az iskolába viszik.

Buszjárat Nevelekre
Szeptember 22-én az 1. sz. helyi buszjárat módosított útvonalon közleke-
dik a Ramóna és Gyógyszertár megállók között Nevelek érintésével. Ezáltal 
könnyebb lesz a felsőgödi vasútállomás és annak környékén található isko-
lák és óvodák elérése autó nélkül a nevelekiek számára. A próbajáraton for-
galomszámlálást végeznek, hogy kiderüljön, várható-e elég utas az új útvo-
nalon. Bővebb információk a módosított menetrendről a buszmegállókban.

Változások a parkolás rendjében
Az autómentes napon a  felsőgödi vasútállomás melletti kerékpártárolók-
nál, az aszfaltos részen tilos lesz a parkolás, és a legjobb parkolóhelyeket is 
a telekocsik számára tartják fenn. Ezzel kívánjuk felhívni a fi gyelmet arra, 
hogy az egész nap az állomás környékén parkoló autók növekvő száma mi-
att folyamatosan csökken a közösségi tér, és egyre nehezebb a közlekedés is. 

Mit tehet Ön a fenntartható módon fejlődő Gödért?
A fenntartható városi mobilitás lényege, hogy az emberek mindenna-
pi életüket a megszokott ritmusban és tempóban élik, csak lehetőség 
szerint a környezetbarát közlekedési megoldásokat választják. Az Ön 
döntésén is múlik, milyen Gödöt örökölnek unokáink.

Gyalogoljon és kerékpározzon hétköznap is!
A leginkább fenntartható városon belüli közlekedési módok a kerék-
pározás és a gyaloglás. Mindkettő kapcsolódik az összes olyan szem-
ponthoz, amitől egy város élhető lesz. Egyik sem fogyaszt energiát, 
nem kelt zajt és a levegőt sem szennyezi. A kerékpár kevés helyet fog-
lal, ezért nem szükséges hatalmas parkolók kialakításával csökkenteni 
a városi közösségi tereket. Mindemellett jó hatást gyakorol az egészsé-
gi állapotunkra és biztosítja a napi rendszeres testmozgást.

Csökkentse az autóval megtett utak számát a mindennapokban!
Kérjük, gondolja át, milyen alternatívák jöhetnek számításba a  napi 
munkába vagy iskolába járáshoz az egyéni autóhasználat helyett. Bizo-
nyított tény, hogy 5 kilométernél rövidebb utak esetén az autók üzem-
anyag-fogyasztása a  normális üzemmód többszöröse is lehet, hiszen 
a motornak nincs ideje bemelegedni. Igaz, hogy az autó kényelmesebb, 
különösen rossz időben, de ha egy héten csak egyetlen napon kivál-
tunk egy autós utat, már jelentősen csökkentjük a  károsanyag-kibo-
csátást, az üzemanyag- és karbantartási költségeinket, és sokat teszünk 
az egészségünkért is. 

Gondolja át vásárlási szokásait!
Az autós utak számát azzal is csökkenthetjük, ha a  gyalog vagy ke-
rékpárral is elérhető helyi üzletekben vásárolunk. A  nehezebb áruk 
szállítására léteznek jól tervezett kerékpáros kiegészítők, melyekről 
bemutatót tartunk az autómentes napon. Aki a cipekedés elkerülésére 
mégis az autót választja, a kilométerek számát azzal is csökkentheti, ha 
a szomszédjának is bevásárol. A helyben nehezen beszerezhető áruk 
esetén közösségi vásárláshoz is lehet csatlakozni. Erre mutatnak példát 
a környezetbarát tisztító- és tisztálkodó szereket forgalmazó Hangák 
helyi képviselői az autómentes napon.

Használja okosan autóját!
Akiknek mindenképpen használniuk kell az autójukat, azok is tehetnek 
a fenntarthatóbb városi környezet létrehozásáért. Az autósok szabad he-
lyeiket kihasználva, telekocsival fuvarozhatják szomszédjaikat, így csök-
kentve az egy főre jutó károsanyag-kibocsátást. A Neveleki Szomszédok 
Egyesület segít a fuvarok szervezésében! A telekocsi@nevelek.hu e-mail 
címre potenciális autósok és utasok jelentkezését egyaránt várjuk.

Mondja el véleményét!
Fenntartható módon működő várost csak úgy lehet kialakítani, ha 
a városvezetés és a lakók között érdemi párbeszéd folyik. A mobilitási 
hét nyitónapján megrendezésre kerülő lakossági fórumon lehetőség 
lesz a  városi mobilitás kialakítására szolgáló tervek megvitatására. 
Szeretettel várunk minden gödi és neveleki lakost!

Felhívás városvédő versenyre
A mobilitási héten a városi mobilitást elősegítő döntéseket mobilitási 
hét emblémával ellátott matricával jutalmazzuk, és a legtöbb matricát 
összegyűjtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. (Bővebb in-
formációk a versenyről: emh.nevelek.hu)
Legyen Ön is városvédő hős!

Akciók a mobilitási héten
A Vega. Impex Játékáruház 15% kedvezményt biztosít a triciklik, a fu-
tóbiciklik, a görkorcsolyák, az Injusa termékek illetve sisakok és védő-
felszerelések bruttó kisker áraiból szeptember 16-22. között.
Red Bird Bike kerékpárszervízben szeptember 16-22. között ingyenes 
a kerékpárok átvizsgálása.
A HOREX kerképárszervíz az  autómentes napon a  felsőgödi vasút-
állomás kerékpártárolójánál ingyenesen végzi a  kerékpárok KRESZ 
szerinti felkészítését.

Európai Mobilitási Hét és
I. Gödi Mobilitási Hét

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

8.1
4. 

| 2
01

4. 
08

.2
2. 

| 2
01

4. 
08

. 2
8.

22



Tájékoztatás neveleki lakosoknak az önkormányzati választásokkal kapcsolatban
A 2014. október 12-ére kitűzött önkormányzati választásokkal kapcsolatban a Helyi Választási Iroda nevelekieknek szóló közleményét lapszámunk 
6. oldalán olvashatják.

Szeptember 16. (kedd)
„A mi utcánk, a mi jövőnk!”

7.30-től: Nyitótánc
  Fellép a GDSE Táncszakosztály tánccsoportja (tanára-

ik: Dézsi Yvett és Harkai Anett)
Helyszín: Göd és Alsógöd vasútállomások
7.40-től: A mobilitási hét ünnepélyes megnyitója
Helyszín:  Felsőgöd vasútállomás
Díszvendég: Varga Izabella
 Fellép a  GDSE Táncszakosztály tánccsoportja
Beszédet mond Markó József polgármester és Dégi 
Júlia, a Neveleki Szomszédok Egyesület elnöke
Konferál: Simonyikné Vizsy Edit
17 órától: Lakossági fórum
 Téma: Fenntartható városi mobilitás
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterem

Szeptember 17. (szerda)
„A mi utcánk tiszta lesz!”

10 órától: Szemétszedés gödi helyszíneken*
Találkozási pontok: Feneketlen-tó, sportpálya
17 órakor: Szemétszedés Neveleken*
Találkozási pont: Révay utcai fahíd

Szeptember 18. (csütörtök)
„A mi utcánk zöld lesz!”

10 órától: Virágültetés Neveleken Tóth Eszterrel*
Helyszín: Nevelek, Szegfű utca

Szeptember 19. (péntek):
„Sétáljunk a városban!”

10 órától: „Parkolj és hordozz” rendezvény*
  Parkold le a babakocsid, és próbáld ki a hordozást egy 

vezetett séta alatt.
Helyszín: Huzella-kert (Göd, Jávorka u. 14.)
17 órától: Séta az árvalányhajas réten
 A sétát vezeti: Mödlingerné Kovács Éva
Találkozás: Nevelek, Szegfű és Tél utca sarka
18 órától: A Szenzor Fotókör kiállításának megnyitója
Helyszín: József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)

Szeptember 20. (szombat)
„Élj egészségesen a városért!”

9.30-tól:  Véradással egybekötött sport- és egészségnap 
az Aphrodité Hotelben 

Helyszín: Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.
9.30 - 13.30:  Véradás, szűrések és tanácsadás (nagyterem)
 Egészségügyi tanácsadás: Dr. Gál Péter
 Életmód-tanácsadás: Klink Dóra és Zoltán
10 órától:  Spin Racing óra Rezneki Zsuzsannával (tetőtéri terem)
11 órától:  Kondi step – alakformáló óra Rezneki Zsuzsannával 

(tetőtéri terem)

14 órától: Sportprogram a Neveleki Wellnessben
Helyszín: Nevelek, Tavasz u. 25.

14 órától: Kismama jóga Harmath Andreával
15 órától: Baba-mama jóga Harmath Andreával
16 órától: Pilates óra Halasi Dórával
17 órától:  Szombat esti őrület Halasi Dórával

18 órától: Dunavirág Táncház a Berka zenekarral
Helyszín:  Németh László Általános Iskola és AMI (Göd, Ifj úság út 1–3.)

Szeptember 21. (vasárnap)
„A mi utcánk érdekes!”

10 órától: Kulturális örökség séta
Buszos indulás: József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)
10.30-tól: Kerékpáros bekapcsolódás:Tetétlen táj
Útvonal:  József Attila Művelődési Ház – Dunakeszi. római kori 

leletek – Tetétlen táj – Fészek – Nemeskéri-kúria – Zsu-
zsi forrás – Feneketlen-tó – Városháza – Fácán  – Göd 
vasútállomás – Szeszgyár – Várdomb (avar kor) – Felső-
göd, Duna úti Körtemplom – Névely (Nevelek)

12 órától:  Járdaátadási ünnepség és a Kapcsolat park használatba vétele
Helyszín: Nevelek, Kapcsolat park
A járdát átadja Markó József polgármester és a Neveleki Szomszédok 
Egyesület. Jelképes séta a jövő útján, majd ajándékozás és bogrács-
ebéd. A gyermekeket kézműves sarok várja.
(Rossz idő esetén vendéglátás és kézműves-foglalkozás az Ady Klubban.)

Szeptember 22. (hétfő):
Európai Autómentes Nap: „Az utca másik arca”

Autómentes terület: Felsőgöd, a József utca Németh László Általá-
nos Iskola és AMI előtti szakasza
A rendezvény ideje alatt (7-től 19 óráig) csak gyalogosan és kerék-
párral lehet közlekedni!
Egész napos programok:

Aszfaltrajz-verseny*, ideiglenes játszótér, babajátszó sarok*, 
KRESZ-oktatópálya*, szabadtéri sportolási lehetőségek: foci, 
tollas, strandjátékok.

7-től 8 óráig: Stresszűző biciklizés munka előtt*
  Gödi körtúra a József utcától a vasútállomások

érintésével
8-tól 9 óráig: Reggeli egészségbüfé*
9.00–12.30: Előadások babásoknak és időseknek
9 órakor: Orczán Ildikó: Kisgyermekkel kerékpárral
9.45: Báli Gabriella: Környezettudatos vásárlás
10.30: Iványi Zsófi a: Az Anyaközpont bemutatása
11 órakor: Kerekítő Mondókás Móka Hertel Szilviával
11.45: Révész Melinda:Generációk egymásért
12-től 14 óráig: Kertvárosi ételcsere*
14-től 19 óráig: Kukásautó-bemutató
15.30: Pénzes Barbara: Helen Doron bemutatóóra
16-tól 17 óráig: Gyermekek a városért kiállítás
17-től 19 óráig: Utcabál*

Esőhelyszín: Németh László Általános Iskola és AMI

A  *-gal jelölt programok eső esetén elmaradnak!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Részletes program
2014. szeptember 16-22.

Az I. Gödi Mobilitási Hét támogatói:
Aphrodité Hotel • Bóbita cipőbolt • Duna-part Nyaralóházak • Egészségéra Neveleki Wellness • Firka nyomtatványbolt • Göd Város Önkormányzata 
• Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft . • HOREX kerékpárszaküzlet és szerviz • Kamilla Patika, Sződ • Lenkey utcai papírbolt – Márton Olga 
• Red Bird Bike kerékpárszerviz • Repeta Reklám • Ugri-bugri Óvoda • Vega-Impex Játékáruház
Médiatámogatók:
Gödi Körkép • Göd Városi Televízió

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap országos koordinátora a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A rendezvény ünnepélyes
megnyitójának díszvendége

Varga Izabella

2014. szeptember 16-22.2014. szeptember 16-22.



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

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, Ifj úság köz 1–3.)

IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Operabarátok órája
Verdi VII. rész

ÚJ IDŐPONT:
2014. szeptember 27., 

szombat, 18 óra.

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

SZEPTEMBER 16. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

SZEPTEMBER 19. PÉNTEK | 18.00
A „Göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Baán Katalin E-MAFOSZ 
okleveles fotóművész, a MAFOSZ alelnöke
A kiállítás október 14-ig tekinthető meg, 
a Művelődési Ház programjaihoz igazodva.

SZEPTEMBER 20. SZOMBAT | 16.30
„20 éves a Gödi Almanach” – ünnepélyes 
könyvbemutató
A Retró Ady klub vetítéssel egybekötött előadása 
a korábbi almanachokból.

17.00
A 2014. évi Gödi Almanach könyvbemutatója
A rendezvény előtt 16 órától az almanach új és 
korábbi kötetei megvásárolhatóak.

SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP | 10.00
Kulturális örökség séta Bátorfi József vezetésével
A helytörténeti séta során az egyes helyszínek és 
épületek történeteit ismerhetik meg az érdeklődők. 
Indulás a József Attila Művelődési Ház elől.
Útvonal: Dunakeszi, római kori leletek – Tetétlen 
táj – Fészek – Nemeskéri-kúria – Zsuzsi forrás 
– Feneketlen-tó – Városháza – Fácán – Göd 
vasútállomás – Szeszgyár – Várdomb (avarkori) – 
Felsőgöd, Duna úti körtemplom – Névely (Nevelek)

SZEPTEMBER 24. SZERDA | 13.00
A Gödi Vöröskeresztes Klub összejövetele

SZEPTEMBER 27. SZOMBAT | 18.00
Az operabarátok órája
Verdi-bicentenárium VII. rész: … és ami kimaradt
Fellépnek az Animato Operatársulat művészei: Bándi 
Írisz Réka, Kovács Ágnes, Pető József, Lukács István 
operaénekesek
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya
Műsorvezető: dr. Pavlik Gábor

OKTÓBER 1. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

16.30
A Belső Erő Klub összejövetele

OKTÓBER 4-5. SZOMBAT-VASÁRNAP
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
hobbikiállítása

OKTÓBER 6. HÉTFŐ | 12.00
A Kertbarát klub közgyűlése

OKTÓBER 9. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

SZEPTEMBER 17. SZERDA | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

OKTÓBER 4. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

Meghívó
I. Gödi jótékonysági 
motoros nap
Időpontja: 2014. szeptember 20., szombat 13-tól 21 óráig
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak – Felsőgöd, Jósika u. 14.

A nyárbúcsúztató motoros találkozó célja a helyes közle-
kedési kultúra népszerűsítése, valamint gyűjtés a Magyar 
Mentőmotor Alapítvány javára.

Sportbemutatók:  Grease Tse Rocky, Zumba, Kangoo,
Aikido, Body-art, Speed fi tness

Elsősegély-gyakorlatok, motorkerékpár-kiállítás, motoros 
felvonulás rendőrségi felvezetéssel. Szituációs bemutató 
egy mentőmotor és egy tűzoltómotor, valamint a rendőr-
ség és a GRSP szakembereinek közreműködésével. KRESZ-
teszt, koncertek és tombola.

Vendégek:  Nick árpád, Horváth Lajos (Laller) 
és Dtepál Ferenc

A rendezvény fővédnöke: Kovács Niki

Kísérő programok: ugrálóvár, kézműves-foglalkozás Lencsés 
Ernő festővel, közlekedési és ügyességi játékok, sárkányhajó-
zás, illetve motorcsónakázás a vízi rendészet hajóján, a gödi 
Vöröskeresztes Klub vérnyomás- és vércukorszint-mérése, 
3-1-2 meridián torna: „Élj egészségesen 100 évig”.
 www.mentomotoralapitvany.hu

Tükörvarázs néven kreatív 
drámaműhely indul 2014. 
szeptember 17-től a gödi 
József Attila Művelődési 
Házban
Tervezett csoportjaink:
Kamaszcsoport (12-15 éveseknek), szerdánként 17.30-tól 
19 óráig
Ifi csoport (16-20 éveseknek), időpont-egyeztetéssel
Felnőtt csoport, szerdánként 19.30-tól 21 óráig

Drámafoglalkozásaink célja olyan csoportos együttlét, 
melyben a  résztvevők az  önfeledt játékon keresztül 
társaik tükrében, színpadi és drámatechnikai elemek se-
gítségével, változatos helyzetekben (improvizatív gya-
korlatok, szituációs és dramatikus játékok stb.) érthetik 
meg önmagukat, belső világukat.

A foglalkozások ára 6000 Ft/hó (azaz 750 Ft/45 perc)
Jelentkezni lehet a drámavezetőknél:
Mármarosi Eszter, telefon: (+36 20) 340-9214
Lázár Katka, telefon: (+36 30) 521-7417
Facebook: Tükörvarázs Drámaműhely
E-mail: tukorvarazs@gmail.com
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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, Ifj úság út 1–3.

GÖD FOTÓPÁLYÁZAT – 2014
A „Göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója
A Szenzor Fotókör a Magyar Fotográfi a 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.

A közösen kialakított Kapcsolat park használatbavétele, 
ajándékozás.
(Infó: Retró Ady Klub, gabor.galle@gmail.com, 
telefon: (06 30) 370-2491)

Ezt követően bográcsozással egybekötött családi és gyer-
mekprogramok várják az érdeklődőket a 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.
Válogatás a 20 éves Gödi Almanach eddig megjelent 
15 kötetéből. Egy papíralapú múzeum képei.

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!
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LABDARÚGÁS

Országos döntőben a Németh László 
Iskola csapata
A nyári vakáció idején rendezték Pécsen a 2013/14-es tanév 
Telekom Labdarúgó Diákolimpia országos döntőjét, amely-
nek III. korcsoportos fi náléjára a gödi Németh László Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pest 
megyei győztesként érkezett.

– Matyus Zsoltné testnevelő tanár vezetésével megyei első 
helyen, majd Pécsett országos 12. helyen végeztek labdarú-
góink a sportiskolák és a futballakadémiák csapatai között. 
Gratulálunk a  szép eredményhez! – mondta Bajkó Ildikó 
iskolaigazgató.

A csapat tagjai voltak: Barta Simon, Bon Marcell, Földi 
Botond, Kádár Barnabás, Lukács Kelemen, Matyus János, 
Simkó Benjámin, Stefán Dávid, Szentesi Péter, Újhelyi József, 
Vincze Ákos és Nagy Bence.

Az országos döntőben végül szombathelyi győzelem szü-
letett.

 V. F.

Szent István ünnepéhez – Gödön immár hagyományosan 
– a Belépés Családostul programsorozat nyárzáró rendez-
vénye, a sárkányhajó-kupa is hozzátartozik.

A vízi programon az  esős idő ellenére is nyolc csapat 
gyűlt össze, hogy három kategóriában megmérkőzzön 
a  kupáért. A  viadalra több településről érkeztek ver-
senyzők, s  egy brazil kislány nemzetközivé varázsolta 
a  sárkányfutamot. A  „királykategóriában” Göd győzött 
Dunakeszi ellenében, – a visszavágóra a szeptemberi Du-
nakeszi Feszten kerülhet sor. Az  eseményt Markó József 
polgármester nyitotta meg.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Gödi Sárkányhajó-kupa 
augusztus 20-án

Június végén zajlott a 12. Magyar Sárkányhajó Bajnokság és Eb-vá-
logató Fadd-Domboriban.

A gödi szakosztály tíz versenyzővel képviseltette magát, közös 
hajókban a  váci Dunai Sárkányokkal. Az  Eb nem várt sikereket 
hozott a gödieknek.

– Versenyzőinknek a szakosztály története során először sike-
rült a  Premier open férfi  kategóriát megnyernie az  ob-n, s  ezzel 
Magyarországot képviselnie a rasicei Európa-bajnokságon! Az or-
szágos bajnokságon négy első, öt második és egy harmadik helyet 
szereztünk. A júliusi rasicei Eb-re négy gödi sárkányost válogat-

tak be. A kontinensviadalon is Premier open kategóriában indul-
tunk, ahol a fi úkkal egy húszas standard hajóban egy bronzérmet, 
egy-egy negyedik és ötödik helyezést lapátoltunk össze. A  tízfős 
Premier mix hajó három aranyérmet szerzett a gödi Ács Enikővel 
a soraiban. A magyar csapat Németország mögött az éremtáblázat 
második helyét szerezte meg. A magyar U18-as fi atalok minden 
számot megnyertek, Enikő a  női húszasban még egy bronzot is 
nyert – számolt be az Eb-n elért eredményekről Vajda Béla, a GSE 
szakosztályvezetője.

Vasvári Ferenc

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi érmek az Európa-bajnokságon

EREDMÉNYEK:

Amatőr kategória: 1. Váci Szabadidősök, 2. Body Art, 3. Házi sárkányok, 
Yhtos vegyes, 4. Vinodalom
Királykategória: 1. Göd Dragon, 2. Dunakeszi
Családi kategória: 1. Göd Dragon családi, 2. Rája
Női különdíj: Body Art, gödi hölgyek csapata

A négynapos tornafi nálé során a gyerekek Pécs belvárosát
is megtekintették  Fotó | Lukács István

Dunakeszi a nagy riválisunk sárkányhajóban – idén Göd lett 
a befutó
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FUTSAL

Szuperkupa-döntő előmérkőzésén a gödi 
kisfocisták
– Nagy lehetőséget kaptak a Gödi Mészöly Focisuli U10-es és U11-es csapa-
tának fi ataljai, ugyanis a Futsal Magyar Szuperkupa-döntő előtt előmérkőzést 
játszhattak a  Dunakeszi Kinizsi csapatával. A  Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnáziumban fi ataljaink ugyan kikaptak a hazaiaktól, ám életre szóló él-
ménnyel gazdagodtak. A kis gödiek egy Szuperkupa-döntő hangulatában arra 
is lehetőséget kaptak, hogy a döntő előtt bekísérjék a felnőtt játékosokat a pá-
lyára. A Rába ETO 6-2-re győzött a Berettyóújfaluval szemben  – tájékoztatta 
sportrovatunkat Wagner Bálint edző.

TENISZ

Szeptemberben pályaavatás a termálstrand 
mellett
A város a  Rákóczi úti egykori teniszpályák helyén épült új óvodaegységgel 
gazdagodott. Az 1953-ban létesített pályák megszűnését követően hosszú elő-
készítő munka után, augusztus közepén új helyszínen, a gödi termálstrand-
hoz közel, az egykori golfpálya területén kezdődtek meg a teniszpályák építési 
munkálatai. A tereprendezés és a két pálya kialakítása lapzártánk idején még 
tart, az átadás szeptember második felében várható.

Szeptemberben nyílt napra is kerül sor, hogy az érdeklődők megismerked-
hessenek a pályával és az edzőkkel, akik csoportos gyermekoktatást is tartan-
nak majd. A rossz idő beálltával, előreláthatóan október közepén, légtartásos 
sátorral fogják befedni mindkét pályát.

Bővebb információk: www.facebook.com/fenyvesteniszpark és www.feny-
 vesteniszpark.hu.

ASZTALITENISZ

Nyolc település játékosai 
a Rekord-kupán
Augusztus 20-án 16. alkalommal rendez-
te a  Gödi SE a  névadó támogatóval  közösen 
az  Asztalitenisz Rekord Kupát a  Balázsovits 
Sportcsarnokban. A  verseny egyre szélesebb 
körben ismert, – idén összesen nyolc település-
ről érkeztek játékosok Gödre.

– Öt kategóriában ötvenegyen versenyeztek, 
s kilenc asztalon pörögtek egyszerre a mérkő-
zések.

A legtöbben a „hobbi”, azaz a „nem igazol-
tak” kategóriában játszottak, összesen tizen-
kilencen. Sajnos idén a hölgyek közül kevesen 
fogtak ütőt. Valamennyi kategóriában az első 
helyezettek elnyerték a Rekord-kupát, és min-
den dobogós kapott egy Rekord sportmezt, 
illetve egyéb ajándéktárgyat. Az  eseményt 
jelenlétével megtisztelte Markó József polgár-
mester is – összegzett a  névadó-főtámogató, 
Fojt Attila szakosztályvezető.

 Öltözőt avattak a labdarúgópályán
Augusztus 20-án, Markó József polgármester és dr. Horváth László egyesületi 
elnök jelenlétében felavatták az alsógödi labdarúgópályán a TAO-támogatá-
sok felhasználásával felújított sportházat és öltözőket.

– Mindig is azt mondtam, hogy ezt a városnak építjük, és a város közös-
ségének kell birtokba vennie. Mi igyekeztünk a TAO nyújtotta forintokat jól 
felhasználni, de a  sportlétesítményeket fenntartani és gondozni továbbra is 
azoknak kell, akik használják – nyilatkozta dr. Horváth László, aki elmondta: 
öt öltöző és egy bírói szoba kapott helyet az épületben. Emellett vizesblokkok, 
klubterem és iroda is található a felújított székházban.

– Kilenc korosztály tíz csapatának áll rendelkezésére az épület. Két nagy-
pálya biztosítja az edzéslehetőséget, összességében egy NB III-as szintnek felel 
meg a komplexum – tette hozzá befejezésül a klubelnök.

Vasvári Ferenc

EREDMÉNYEK:
Ifj úságik: 1. Lizák Zsolt (Göd), 2. Eckert Bátor (Göd), 
3. Mészáros Gergő (Göd)
Hobbi: 1. Stirling Tamás (Budapest), 2. Becsei László 
(Veresegyház), 3. Tachscherer László (Vác)
Amatőr: 1. Homonyik Attila (Budapest), 2. Kertész 
Gábor (Dunakeszi), 3. Mókus Miklós (Vácduka)
Nyílt (igazolt): 1. Némann Dávid (Vác), 2. Felker 
Domonkos (Göd), 3. Jeszenszki János (Vác)
Nők: 1. Temesváriné B. Katalin (Budapest), 2. Sárközi 
Éva (Vác), 3. dr. Sápi Gyöngyi (Göd)

A Rekord-kupa a fi atalok körében is igen népszerű

NB III-as színvonalú komplexumot avatott fel augusztus 20-án Markó József 
polgármester (jobbra) és dr. Horváth László GSE-elnök
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Moszkvában rendezték a  síkvízi kajak-kenu világbajnok-
ságot, amelyen ismét születtek gödi sikerek. A  világ leg-
jobbjait felvonultató viadalon a győri színekben versenyző 
gödi Kammerer Zoltánnal és Kulifai Tamással (Vasas SC) 
felálló londoni olimpián ezüstérmet nyert K-4 tagjai ezúttal 
is egy hajóban lapátoltak. Teljesítményük bronzérmet ért. 
Fábiánné Rozsnyói Katalin versenyzői folytatják sikersoro-
zatukat, a londoni olimpia óta a világ- és Európa-bajnoksá-
gon egyaránt dobogóra állhattak.

A férfi  kajakpárosok között Bán Kristóf (Molnár Péterrel) 
kilencedikként zárt.

A magyarok az  idei brandenburgi Európa-bajnokságon, 
a szegedi ifj úsági és U23-as világbajnokságon és a moszkvai 
világbajnokságon összesen 45 érmet szereztek. Mind egyik 
sporteseményhez tartozik gödi kötődésű sportoló által 
szerzett medál, ami a gödi kajaksport utánpótlás-nevelésé-
nek színvonalát igazolja.

V. F.

KAJAK-KENU

Vb-harmadik a Kammererrel és Kulifaival felálló férfi  K-4

A Gödi SE szakosztálya és  a Dunai Vízisport Alapítvány 
idén is közösen szervezte a Dunakanyar egyik legnagyobb 
vízisport-eseményét, a  XXI. Göd Kupát. A  hagyományo-
san augusztus utolsó szombatjára meghirdetett viadalra 
tíz klub utánpótláskorú sportolói érkeztek. A pontversenyt 
a vendéglátó Gödi SE nyerte a  tavalyi győztes MAFC és a 
Váci hajó SE előtt. A kora délutáni sárkányhajó-bemutatót 
amatőr indiánkenu-viadal követte. 

Az eseményen köszöntőt mondott Markó József polgár-
mester, aki hangsúlyozta, hogy büszke a gödi kajakos ered-
ményekre, az  önkormányzat számára pedig fontos, hogy 
támogassa a sportot. A Magyar Olimpiai Bizottság képvise-
letében Lehmann László sportiskolai programvezető a MOB 
által koordinált állami utánpótlás-programokról beszélt. 
A  sportvezető hangsúlyozta, hogy a  szervező szakosztály 
részt vesz a Héraklész- és a Sport XXI. programokban.

Az idei Göd Kupán kenuba szállt Kovács Tamás, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai koordinátora, Szaszák 
Dénes, a GSE korábbi Európa-bajnoka és világkupa-győzte-
se, valamint Slezsák István sokszoros magyar bajnok, Euró-
pa-bajnoki bronzérmes kajakos. 

Az amatőr indiánkenu-verseny  idén is népszerű  volt, 
a szervezők 12 futamot írtak ki a résztvevőknek. 

A délutáni  eredményhirdetésre megérkezett Győrből, 
a sikeres maraton-válogatóról az idei kétszeres Európa-baj-
nok Váczai Enikő, illetve estére a moszkvai világbajnoksá-
gon bronzérmet szerző háromszoros olimpiai bajnok, a ha-
todik olimpiájára készülő Kammerer Zoltán is.

A nyárzáró sporteseményt  a Scarabeus együttes koncertje 
zárta.

Vasvári Ferenc

A délelőtt még kajakfutamokban versenyző igazolt sportolók délután önfeledt lelkesedéssel „húzták" az indiánkenuban

Az összetett pontversenyt a Gödi SE nyerte, második a MAFC, 
a harmadik a Váci Hajó. A díjat a MOB programvezetője, Lehmann 
László adta át

KAJAK-KENU

A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát
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KAJAK-KENU

A Hagymási testvérek 
mellett Bán Kristóf is 
éremszerző az egyetemi vb-n
Augusztus közepén Minszkben, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség (FISU) rendezésében 
került sor a  VI. Kajak-Kenu Egyetemi Világ-
bajnokságra. A fehéroroszországi versenyen 19 
magyar felsőoktatási hallgató ült hajóba, köz-
tük a gödi kötődésű Hagymási Réka és Anita 
(MAFC), valamint Bán Kristóf (FTC). 

Anita a női kajaknégyesek 200 és 500 méte-
res versenyében is ezüstérmet vehetett át. Ré-
kával párosban 500 méteren bronz-, 200-on 
pedig ezüstérmet szerzett, így a  Semmelweis 
Egyetem hallgatója lett a  magyar csapat leg-
eredményesebb tagja. Réka egyesben 200 mé-
teren negyedikként végzett. A férfi kajakosok 
versenyében K-4 200-on Bán Kristóf bronzér-
met szerzett, míg párosban a 4. helyen fejezte 
be a versenyt. 

A fiatalok korábban a Gödi SE kajakos szak-
osztályában is versenyeztek.

A sportág első egyetemi világbajnokságát 
1998-ban rendezték.

V. F.

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
Nonprofit 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. augusztus havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Tessék 
mondani, forintot is elfogadnak?”.

Gratulálunk a  helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Vaczula Jánosné

Szerencsés megfejtőnk a Duna 
fagyizó (Felsőgöd, Duna út 23.) 
ajándékát veheti át.

KAJAK-KENU

Kajak-start program alsósoknak 
Felsőgödön is
Futás, úszás, kerékpározás, kirándulás – ezt kínálja, elsősorban első- és 
második osztályos gyerekeknek a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya. 
A program a gyerekek életkorához igazodó heti 2-3 edzésből, s időnként 
hétvégi kirándulásokból, kenuzásból áll.

– A kajakozást 9-10 éves kor előtt nem ajánlott elkezdeni, mert a gyer-
mekek izomzata nem kész erre. Ám azok számára, akik addig is mozog-
ni szeretnének, elindítjuk a  Kajak-start programot, melyben koruknak 
megfelelő, játékos edzésekkel készítjük fel őket a  későbbi sportolásra. 
Várjuk a később kajakozni szándékozókat, de azokat is, akik egyszerűen 
csak mozogni szeretnének – tájékoztatott bennünket Nagy Árpád, a GSE 
szakosztályvezetője.

Újdonság, hogy kellő számú jelentkező esetén Felsőgödön is indul Ka-
jak-start csoport, mivel a szakosztály számára fontos, hogy a kisebb gye-
rekek otthonuk közelében találhassanak sportolási lehetőséget.

– A szakosztály lépésről lépésre Felsőgödön is kialakít egy vízi sportbá-
zist, így a kajakos csoportok mellett az Alsógödön már három éve kiválóan 
működő kenus iskolai program is könnyebben lesz elérhető a felsőgödiek 
számára. Az első találkozó szeptember 15-én 16 órakor a Duna-part Nya-
ralóházaknál lesz, majd hétfőnként ebben az időpontban ugyanitt lehet 
csatlakozni a csoporthoz. Alsógödön szeptember 16-án szintén délután 
négytől, majd keddenként ugyancsak ebben az időpontban lehet jelent-
kezni a Széchenyi csárda melletti klubházunknál. Természetesen kajakos 
csoportunkba a nagyobbakat is várjuk. Érdeklődni az info@godikajak.hu 
e-mail címen vagy a (30) 921-9260-es telefonszámon Horváth Szilárdnál 
lehet – tette hozzá a fentiekhez a szakosztályvezető.
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Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott 
idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

14
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-A

Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pont: Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06) 27 303 344
Értékesítőnk: Balázs Katalin Tel.: +36 20 519 0894

Havi
1999 Ft

év végéig 
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Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz

Invitel Pont: Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06) 27 303 344
Értékesítőnk: Balázs Katalin Tel.: +36 20 519 0894

Havi
1999 Ft

év végéig 

• 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

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00 • Szombat 9.00-12.00

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2014. 09. 27., szombat 9–től 14-ig
2014. 10. 04., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea (a Heim Pál Gyermekkórházból)

A vizsgálat díja: 2.500 Ft/ fő
Lencseakciók! Részletekért érdeklődjön üzletünkben.

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
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• 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.

• 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

ÚJRA! 

BodyART 
 

KEZDŐ TANFOLYAM indul 8+2 órában 
(bérletár 8.000 Ft) 

szeptember 16-tól október 16-ig 
 
 

Helyszín: Göd, Aphrodite Hotel 

Időpont: Kedd és csütörtök 19.00 órától 20.00 óráig 
 

 
 
 
 
 
A BodyART olyan komplex 
edzésmódszer, melynek statikus 
és dinamikus erőelemekből álló 
mozgásanyaga egyedülálló 
hatékonysággal valósítja meg a 
test-lélek-szellem harmóniáját, 
kapcsolódó légzéstechnikával 
biztosítva a teljes összhangot az 
edzés és relaxáció együttes 
hatása között.  
 
A BodyART edzés eredménye a 
visszatérő erő és hajlékonyság, 
valamint olyan készségek és 
képességek fejlődése, melyek a 
harmonikus mozgás alapjai. 
 

 

 

 

 

 

Kezdők és újrakezdők jelentkezését várom! 

Biztosítsd a helyed, jelentkezz már most! 

Bővebb infó: somkerekiedit@gmail.com vagy 06 30 347 3109 

 
 

VIDÁM, AKTÍV NYÁRI NAPOKAT KÍVÁNOK! 
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

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

füvesítés, gyepszőnyeg terítése, növényvédelem.

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

ŐSZI AKCIÓ 
DIÁKOKNAK!

2131 Göd, Béke u. 29.
27/345 354

2120 Dunakeszi,
Fő út 75-81. (SZTK-ban)

Tel.: (06 70) 291-7857

SZÉP Kártya és Egészségpénztár elfogadóhely

www.juditoptika.hu

AZONNALI, MEGVÁRHATÓ 
SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS !!

Érvényes diákigazolvánnyal
szeptember 30-ig

     
 

Érvényes diákigazolvánnyal
szeptember 30-ig

     
 -15%

-25%

Saját keretben 
lencsecsere

Saját keretben 
lencsecsere

    Komplett szemüveg 
    rendelésekor
    Komplett szemüveg 
    rendelésekor A GÖDI SIRÁLY NYELVISKOLÁBAN 

A 2014/15-ÖS TANÉVBEN IS SZERETETTEL 
VÁRJUK A NYELVET TANULNI VÁGYÓKAT 

ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMAINKON

ÓVODÁS, KEZDŐ, HALADÓ, TÁRSALGÓ 
ÉS NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ SZINTEKEN.

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI 
TELEFONSZÁMOKON, FOLYAMATOSAN:
(06-70) 409-2329 • (06-70) 270-4664

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

t el: 20/ 396-0066
r en del es@ ber t y m eh eszet .h u

www.bertymeheszet.hu
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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

Izomletapadások, fej-, nyak- 
és hátfájdalmak kezelése, teljes 
testmasszázs az Ön otthonában – 
Turzai Árpád gyógymasszőrtől. 
Tel.efon: (+36-30) 686-1475.
www.royalmasszazs.hu

Nyugdíjas ápolónő beteg ápolását, 
gondozását vállalja.
Telefon: (06 70) 527-9865

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. 

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

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.

• 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

Kőműves, burkoló, festő és 
homlokzati hőszigetelési munkát 
kedvező áron vállalunk. Díjmentes 
felmérés. Telefon: (06 20) 507-8669

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

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!

HIRDETÉS
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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

H
IR

D
ET

ÉS

H
IR

D
ET

ÉS

H
IR

D
ET

ÉS



2131 Göd, Pesti út 236.
Telefon: (+36 27) 534-407 • E-mail: zanakert@gmail.com

www.zanakert.hu
Nyitva tartás: keddtől szombatig: 8–17h • hétfőn és vasárnap: 8–12h

15 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhoz szállítás 
Göd, Vác, Dunakeszi, Sződliget és Sződ területén!

Szeretettel várjuk a vásárlókat, a kertépítőket
és az öntözőrendszer-telepítőket!

50 000 forint értékű
vásárlás esetén 10% törzsvásárlói kedvezmény!

Bogyós növények Konténeres gyümölcsfák Tavaszi hagymások
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