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Önkormányzati választások
A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a választások 
eredményeiről
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉRŐL

(Az összegek ezer forintban értendők.)
Az  Önkormányzatpénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 150 246

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin 
lévő összegek + pénztár): 4 735

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 28 175
A lekötött betétek összesen: 430 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a szám-
lákon lévő összegek + a pénztárban lévő összegek + 
lekötött összegek): 

613 156

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 865 596
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző 
hónapban 10 millió forintot meghaladó tétel 0

A akossági adótartozások összege 2014. szeptember 
30-án: 181 034

A fenti táblázat a 2014. szeptember 30-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2014. szeptember 29.

A költségvetési rendelet módosítása
Elfogadták az  Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítását. A  módosítás a  tervezett és a  megvalósult gazdálkodás közötti 
eltéréseket nyugtázza.
A képviselő-testület jelenlévő tagjai szintén elfogadták az I. félévi gazdálko-
dásról szóló tájékoztatót.

Bursa Hungarica  és  Wigner Jenő tanulmányi ösztöndíjpályázat  
gödi fiataloknak 
A város 3-3 millió forintot különített el a jövő évi költségvetésben a tanul-
mányaikat folytató gödi fiatalok támogatására. A felsőoktatásban tanulók 
az állam és az önkormányzat által közösen finanszírozott Bursa Hungarica 
ösztöndíjra pályázhatnak, míg a szociálisan rászoruló középiskolások tanul-
mányaikhoz a város által alapított Wigner Jenő ösztöndíjpályázaton keresztül 
vehetne igénybe támogatást az idei tanévben is. 

Javaslat kitüntető címekre
Megyei kitüntető címekre tett javaslatot a város, méghozzá két kategóriában. 
Pest Megye Díszpolgára címre javasolták dr. Faragó Lászlót, aki Gödön elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett önkormányzati képviselőként, Pest megyei 
képviselőként, az alsógödi katolikus egyházközség képviseletének elnökeként, 
valamint a Piarista Szakiskola és a Búzaszem Iskola létrehozásának kiemelt 
támogatójaként, a  vöröskeresztes klub vezetőjeként, a  Szent Sír Lovagrend 
tagjaként, – és a sort hosszan lehetne folytatni még.
Pest Megye Katasztrófavédelméért díjra a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályát 
jelölte a  képviselő-testület az  árvízvédelemben végzet áldozatos munkáért, 
melyet a szakosztály közössége végez minden szükséges alkalommal, megóv-
va a létrehozott értékeket.

Támogatás a Bozóky Gyula Alapítványnak
Támogatásban részesült a Bozóky Gyula Alapítvány. A megszavazott 300 000 
forinttal a  „90 éves a  Felsőgödi Római Katolikus Templom” című naptár 
kiadási költségeihez nyújt támogatást a  város (a KOSB keretéből), illetve 
126 619 Ft értékben a templom körüli tér zöldfelületének parkosításához járul 
hozzá a város (dr. Pintér György körzeti keretéből).

SZERKESZTŐI ÜZENET

Tisztelt Olvasóink!
Az önkormányzati választások eredményéről sze-
rettük volna mielőbb tájékoztatni Önöket, ezért 
a Gödi Körképet ezúttal a választások időpontjához 
igazítva, a  megszokottnál későbbi időpontban ad-
tuk nyomdába. Ez az oka annak, hogy októberi lap-
számunk csak a hónap végén jut el Önökhöz. No-
vember közepén – a  mostani megjelenés későbbre 
tolódása miatt – nem jelentkezünk új lapszámmal, 
a  decemberi szám viszont a  szokásosnál néhány 
nappal korábban érkezik majd meg Önökhöz. Janu-
ártól az újság ismét a megszokott ütemezés szerint 
jelenik meg.

Koditek Bernadett
főszerkesztő

Dr. Szinay József címzetes főjegyző, a  Helyi Választási Iroda ve-
zetője az önkormányzati választást követő napokban a következő 
tájékoztatást adta a Gödi Körképnek.

– Az  október 12-én megtartott önkormányzati választáson 
a  15  233 szavazásra jogosult gödi választópolgár közül 6356-an 
adták le voksaikat, ami 42 százalékos részvételi arányt jelent. 
A legfontosabb kérdés a polgármester megválasztása volt. Itt 2450 
szavazattal Markó József, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a pol-
gármesteri mandátumot. A második helyen Kovacsik Tamás füg-
getlen jelölt végzett 1745 szavazattal, a  további jelöltek 862, 737, 
illetve 482 szavazatot kaptak. A nyolc gödi választókerületből hét-
ben a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek, míg saját választókerületében 
Kovacsik Tamás független jelölt végzett az első helyen. Az úgyne-
vezett kompenzációs listáról az ellenzéki pártok jelöltjei jutottak 

be a  képviselő-testületbe, sorrendben a  Jobbik Magyarországért, 
a DK–Együtt-PM–MLP, valamint az MSZP színeiben. A választás 
valamennyi gödi választókerületben érvényes volt.

Göd Város Önkormányzata képviselő-testületének tagjai: 
Lenkei György János, Simon Tamás, Csányi József, Szabó Csaba 
Ferenc, Markó József, dr. Pintér György Zoltán, Szász-Vadász 
Endre (valamennyien Fidesz-KDNP), továbbá Kovacsik Tamás 
(független), Sipos Richárd (Jobbik), Pinczehelyi Tamás (MSZP) és 
Vidák Árpád (DK–Együtt-PM–MLP).

A Helyi Választási Iroda vezetője ez úton is köszöni a színvona-
las munkát a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak, valamint a választás lebonyolításában segítséget nyújtó 
valamennyi közreműködőnek.

KÖZÉLET
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A polgármesterválasztás eredménye
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazatok száma

15 233 6 356 6 276 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Polgár mester

Markó József FIDESZ-KDNP  2 450 39,04 %

Pinczehelyi Tamás Miklós MSZP  482 7,68 %

Kovacsik Tamás Gyula Független jelölt  1 745 27,8 %

Lőrincz László DK–EGYÜTT-PM–MLP  737 11,74 %

Gergely Zoltán JOBBIK  862 13,73 %

Az önkormányzati 
képviselőválasztás eredménye
01. számú egyéni választókerület

A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 761  758  739 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Szűcs István JOBBIK  117 15,83 %

Szénási Lajos DK–EGYÜTT-PM–MLP  111 15,02 %

Lenkei György János FIDESZ-KDNP  329 44,52 %

Szelinger Tamás András Független jelölt  96 12,99 %

Mudri József MSZP  86 11,64 %

02. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 705  768  750 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Vidák Árpád DK–EGYÜTT-PM–MLP  139 18,53 %

Ittály Ágnes JOBBIK  149 19,87 %

Simon Tamás FIDESZ-KDNP  368 49,07 %

Gombos Péter MSZP  94 12,53 %

03. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 

választópolgárok száma
Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 760  861  854 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Vasvári Ferenc FIDESZ-KDNP  212 24,82 %

Szilágyi László Lajos DK–EGYÜTT-PM–MLP  71 8,31 %

Juhászné Demeter Szilvia JOBBIK  66 7,73 %

Hima Imre MSZP  29 3,4 %

Kovacsik Tamás Gyula Független jelölt  476 55,74 %

04. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 935  850  830 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Sinai Attila Albert JOBBIK  101 12,17 %

Németh Krisztián Független jelölt  53 6,39 %

Dr. Rainiss Éva DK–EGYÜTT-PM–MLP  162 19,52 %

Csányi József FIDESZ-KDNP  467 56,27 %

Szádoczky László MSZP  47 5,66 %

05. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 927  752  727 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Szelle Árpád DK–EGYÜTT-PM–MLP  168 23,11 %

Farkas Éva JOBBIK  138 18,98 %

Balázsi István Ferenc MSZP  81 11,14 %

Szabó Csaba Ferenc FIDESZ-KDNP  340 46,77 %

06. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 989  869  855 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Markó József FIDESZ-KDNP  508 59,42 %

Jaskó András Árpád DK–EGYÜTT-PM–MLP  111 12,98 %

Sipos Richárd JOBBIK  163 19,06 %

Pinczehelyi Csaba MSZP  73 8,54 %

07. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 

választópolgárok száma
Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 2 295  801  788 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Seres Attila DK–EGYÜTT-PM–MLP  121 15,36 %

Szabó Árpád JOBBIK  226 28,68 %

Sebő András MSZP  65 8,25 %

Dr. Pintér György Zoltán FIDESZ-KDNP  376 47,72 %

08. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma Érvényes szavazólapok száma

 1 861  697  670 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Képviselő

Szilágyi Sándor MSZP  74 11,04 %

Blaskovicsné Raszler 
Zsuzsanna Eszter DK–EGYÜTT-PM–MLP  188 28,06 %

Nemes Krisztián Tibor JOBBIK  173 25,82 %

Szász-Vadász Endre FIDESZ-KDNP  235 35,07 %

A kompenzációs listás választás 
eredménye

 Kompen zációs lista neve Töredék szavazatok 
száma

Megszerzett 
mandátumok száma

Be nem töltött 
mandátumok száma

 1 DK–EGYÜTT-PM–MLP  1 071  1  0 

 2 JOBBIK  1 133  1  0 

 3 FIDESZ-KDNP  212  0  0 

 4 MSZP  549  1  0 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma: 3
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)

Pinczehelyi Tamás Miklós MSZP

Sipos Richárd JOBBIK

Vidák Árpád DK–EGYÜTT-PM–MLP

A választások eredményeit a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
szereplő hivatalos adatoknak megfelelően közöltük:
http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html

Az önkormányzati választások eredménye
2014. október 12.
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Az október 12-i önkormányzati 
választáson a  szavazók többsége 
úgy döntött, megerősíti hivatalá-

ban Markó Józsefet, aki immár nyolc éve 
irányítja a  gödi önkormányzat munkáját. 
Az  újraválasztott polgármesterrel új man-
dátumának első napjaiban beszélgettünk 
az eredményekről és a jövő feladatairól.

− A választók többségének felhatalmazása 
alapján immár harmadik ciklusát kezdi 
meg polgármesterként. Ez gödi viszonylat-
ban egyedülálló teljesítménynek számít, 
hiszen a rendszerváltozás óta nem fordult 
még elő, hogy egy polgármesternek egymás 
után háromszor – vagy akár csak kétszer 
is – bizalmat szavaztak volna a választók. 
Hogyan értékeli ezt az  eredményt, és mit 
gondol, milyen tényezők játszottak közre 
a sikerben? 
− Mindenekelőtt természetesen nagy öröm-
mel nyugtázom az eredményt, és szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
eljöttek a  szavazásra, és külön azoknak, 
akik a Fidesz–KDNP jelöltjeit támogatták. 
A szavazás eredményét számos körülmény 
alakítja, vannak, akik valamely pártra 
és vannak, akik adott személyekre adják 
a  voksukat. A  Fidesz iránti bizalom már 
az országgyűlési választásokon is egyértel-
műen kifejeződött, a választók nem akartak 
változást az ország vezetésében, nem láttak 
valódi alternatívát a  kormányzásra. Ez  a 
bizalom megnyilvánult az  önkormányzati 
választásokon is, országszerte nagyon jól 

szerepeltek a  fideszes színekben induló je-
löltek. Ez így volt Gödön is, annak ellenére, 
hogy az előző két ciklus alatt nem hangsú-
lyoztuk túl a  pártpolitikát sem a  testületi 
munkában, sem a  helyi közéleti kommu-
nikációban. Arra törekedtünk, hogy a  vá-
rosvezetés tevékenységében a  szakértelem 
és az elhivatottság domináljon, pártállástól 
függetlenül hasznosuljanak a  konstruktív 
gondolatok, érvényesüljön a  városi érdek. 
Ebben jó partnernek bizonyult az  ellenzé-
ki oldal is, lényeges kérdésekben segítették 
az ügyek megoldását, s emellett kellő kont-
rollt gyakoroltak a többséget bíró városve-
zetés irányában. 

A választási sikerhez vezető fontos té-
nyezőnek tartom az előző két ciklus során 
végzett kiegyensúlyozott szakmai munkát. 
A  2006-tól eltelt években nem volt fenna-
kadás a  város működtetésében, a  városi 
közösségi szolgáltatásokat folyamatosan 
és egyenletes, sőt több területen növekvő 
színvonalon tudtuk biztosítani. Sem a köz-
életben, sem a politikai életben nem voltak 
nagyobb feszültségek vagy összecsapások, 
és a nehéz gazdasági helyzetben is stabil, ki-
számítható és nyugodt volt a város minden-
napi élete. Úgy gondolom, hogy a város pol-
gárai ezt a  megbízhatóságot méltányolták 
leginkább. Az objektív körülmények szabta 
feltételek között mindig megragadtuk a le-
hetőségeket, igyekeztünk minél több pá-
lyázati támogatást elnyerni, és törekedtünk 
a város gyarapítására. 

− Mely területek kapnak majd kiemelt je-
lentőséget a következő öt év várospolitiká-
jában? 
− Amit a  település fejlesztése érdekében 
eddig elértünk, az  hosszú évek munkájá-
nak eredménye, és sok még az  előttünk 
álló feladat. Akik évtizedek óta itt élnek, 
azok láthatják, honnan indult a valamikori 
két község, hogyan lett nagyközség, majd 
város, miközben a  városi lét alapfeltételei 
még ma is csak részben valósultak meg. 
Az  útépítés, a  vízelvezetés terén például 
rengeteg tennivaló vár ránk. Mielőbb meg-
oldandó problémát jelent, hogy a Samsung 
bezárásával jelentős bevételi forrástól esett 
el a  város, amit a  lehető legsürgősebben 
pótolni kell. Egy, a  Samsunghoz hasonló 
volumenben termelő cég Gödre települését 

csak az országgyűlési képviselőkön, a kor-
mányon keresztül lehet elérni. Az  állam 
által biztosítható, a cégek letelepedését segí-
tő kondíciók fontos döntési szempontot je-
lentek a vállalatokvezetésében. A háttérben 
zajlik ez a munka, de a tárgyalásoknak eb-
ben a szakaszában az eredmények még nem 
publikusak. Annyit azonban elmondhatok, 
hogy több cég részéről is komoly érdeklődés 
mutatkozik. 

A  fejlesztés főbb területeit lényegében 
az előttünk álló öt évben is a város alapérté-
kei határozzák meg. Ennek megfelelően ki-
emelt feladatnak tartom a Duna-part fejlesz-
tését, szépségének és környezeti értékeinek 
megőrzését, a  strandfürdő hitelfelvétellel 
nem járó, reális keretek között maradó bő-
vítését és szolgáltatásainak korszerűsítését, 
a  turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázá-
sát, az  együttműködést abban, hogy a  CIB 
Bank tulajdonában lévő Pólus Palace mi-
előbb megfelelő hasznosításra találjon. Min-
denképpen szüksége van a városnak további 
cégekre, vállalatokra, amelyek környezetba-
rát technológiával, a  kertvárosi élet körül-
ményeinek megzavarása nélkül állítanak elő 
nagy értékű termékeket. Az iparűzési adóból 
származó bevételeinket feltétlenül növel-
ni szeretnénk, és ehhez új befektetőket kell 
találnunk. A  pályázati lehetőségeket, aho-
gyan eddig is, ezután is maximálisan ki kell 
használnunk. Meggyőződésem, hogy a  fej-
lesztések tekintetében továbbra is megfon-
tolt döntésekre van szükség, kiszámítható, 
biztonsággal felvállalható, kockázatmente-
sen megvalósítható beruházásokra, a  város 
működtetése terén pedig ésszerű takarékos-
ságra. Ezt tartom a  gyarapodás felé vezető 
legbiztosabb útnak. 

Városunk különleges értékei közé tarto-
zik az a számos civilszervezet és egyéb cso-
portosulás, amely sokféle társadalmi igényt 
elégít ki sokszínű programjaival, és emellett 
nagy lelkesedéssel vesz részt a  város érde-
keit szolgáló kezdeményezésekben, önkén-
tes jelleggel. Büszke vagyok Gödnek erre 
az  adottságára. E  csoportoknak a  támo-
gatása mindig is nagyon fontos volt a  szá-
momra, és így lesz ez a  jövőben is. A mű-
ködéshez anyagi támogatást és helyszínt is 
biztosítunk, ezért különösen lényeges a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház mellett az Ady 
Klub és a Duna-part Nyaralóházak műkö-

INTERJÚ

Harmadszor a képviselő-testület élén
Beszélgetés a város újraválasztott polgármesterével
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A közvilágítás fejlesztésével készül 
a város a télre
Szeptember közepére mintegy 60 új közvilá-
gítási egység állt szolgálatba Gödön. Részint 
a lakók, részint a körzeti képviselők javasla-
tára szereltek új lámpatesteket az  utcákra. 
Feltűnően több lesz a  fény a  Deák Ferenc, 
a Kiss János és a Sződi utcában. Mindhárom 
helyszínen 4-5 új fényforrás javítja a bizton-
ságos közlekedést a sötétebb napszakokban. 
Közel félszáz más helyszínen is több lett 
a fény, ami az őszi-téli hónapokban nagyban 
növeli az  arra közlekedők komfortérzetét. 
A költségek jó részét a városi költségvetésből 
finanszírozták, illetve két körzeti keretből is 
nyújtottak támogatást.

Csapadékvíz-elvezetés a Rákóczi 
úton
A Szent István utcától az Alagút utcáig fel-
újították a  csapadékvíz-elvezető árkokat. 
A szintbehelyezéssel és az átereszek újjáépí-
tésével, valamint az útkereszteződésekben 
az  utak alatti átvágásokkal megoldódott 
a gödi vasútállomás és a Fácán óvodaegy-
ségek, illetve közvetlen környezetük vízel-
vezetése. A csapadékvizet az Alagút utcától 
zárt rendszer vezeti le a  Feneketlen-tóba. 
A beruházás nettó 9 millió 915 ezer forint-
ba került.

Folytatódott a járdaépítés
Szeptemberben a Rákóczi út Klapka utca és 
Harang utca közötti szakaszán, a Duna út 
Pesti út és Szent Imre herceg utca közötti 
szakaszán, a Pesti út Duna út és Pannónia 
utca közötti szakaszán, illetve a Teleki Pál 
utca Bozóky tér és Ady Endre utca közötti 
szakaszán épült új járdaszakasz. Ez utóbbi 
helyszínen parkolósáv is létesült. Az  őszi 

ütem költsége bruttó 17,5 M forintot tett ki. 
(Ebbe az ütembe tartozott a Fácán Óvoda 
Szent István utcai frontján épült járdasza-
kasz és a parkolósáv kialakítása is.)

Befejeződött útépítések
Lakossági hozzájárulással nyolc helyszínen 
készült martaszfaltos útszakasz. A költség-
vetésben elkülönített 12 M forintot a lako-
sok két ütemben történő hozzájárulása 5 
830 000 forinttal (ebből 978 000 Ft 2015. évi 
befizetéssel), míg a  körzetfejlesztési keret-
ből történő támogatás 7 100 000 forinttal, 
a polgármesteri keretből nyújtott támoga-
tás pedig 300 000 forinttal egészítette ki. 
Így összesen több mint 25 millió forint ér-
tékben végezték el a beruházásokat az aláb-
bi helyszíneken: Vadvirág utca (a Duna út 
és a Bocskai utca között), Rozmaring utca, 
Jászai Mari utca, Damjanich utca, Hunyadi 
utca, Zúgóárok utca (a  Kerekerdő utca és 
a  Zúgóárok köz között), Ojtványos utca, 
Szőlőkert utca (a Lehel utca és a Pozsonyi 
utca között).

Aszfaltos utak készültek szegéllyel, vízel-
vezetéssel 70 M forintos értékben az Attila 
utcában, illetve a Kusché, Vécsei és Tompa 
Mihály utcában. A csapadékos szeptember 
nem kedvezett a kivitelezőknek, de október 
7-én az alsógödi és a  felsőgödi szakaszt is 
átadták a forgalomnak. A Búzaszem Isko-
la környéki beruházás egyik legfontosabb 
hozadéka az  intézmény által okozott for-
galomnövekedésből adódó problémák (út 
elhasználódása, porképződés) mellett az, 
hogy a  városi busz behajthat az  iskola elé 
épített megállóba a  gyermekekkel, s  nem 
kell az iskolásoknak délután sem a Kossuth 
utca forgalmas szakaszán az  út szélén vá-
rakozniuk.

 FEJLESZTÉSEK

Újabb beruházások a közterületek 
rendezettségéért

dési feltételeinek biztosítása, illetve lehe-
tőség szerinti javítása, hiszen leginkább 
ezek a helyszínek alkalmasak arra, hogy 
otthont adjanak a különféle civilszerve-
zeteknek és azok rendezvényeinek. 

− Városvezetőként milyen szemponto-
kat ítél a legfontosabbnak a munkatár-
saival közösen végzett munka során? 
Úgy is kérdezhetném: milyen vezetőnek 
tartja magát?
− A személyes találkozást, a beszélgetést 
az emberekkel mindig fontosnak tartot-
tam, és úgy gondolom, ez szorosan hoz-
zátartozik a munkámhoz. Ennek ellené-
re alapvetően nem vagyok túl közvetlen, 
talán túlzottan sokat is foglalkozom 
a napi problémákkal, s ez hivatalosabbá 
teszi a kapcsolatomat a munkatársakkal. 
Alapvetően műszaki beállítottságú va-
gyok, törekszem a pontosságra, a gyors 
megoldásokra, a  részletek ismeretére. 
Ezt várom el a  munkatársaimtól is, de 
azt már megtanultam, ahány ember, 
annyiféle nézőpont, és nem mindig 
az  enyém a  célravezető. Meg kell felel-
nünk a szakmai kihívásoknak, a  lakos-
ság igényeinek, a  panaszosok türelmes 
meghallgatásának. Foglalkoznunk kell 
a  megoldhatatlan szomszédvitákkal, 
ahol mindkét fél ránk fog neheztelni, 
bárhogyan is döntsünk. A  hivatal sze-
mélyi összetétele jó, alkalmas a  felada-
tok elvégzésére. A  város növekedésével 
szaporodnak a  tennivalók, s  a járási 
átszervezés után a  korábbinál kevesebb 
munkatársra még több feladat hárul. 
Az önkormányzati intézményeket ráter-
mett vezetők irányítják, kevés panasz ér-
kezik az ellátással kapcsolatosan, ezeket 
pedig orvosoljuk. A pénzügyi helyzetből 
fakadóan azonban várnak ránk szerve-
zési feladatok is, ezek szükségesek a ha-
tékonyabb működés érdekében.

− Mikorra várható a  szakbizottságok 
megalakulása és az új képviselő-testület 
felállása?
− Október 21-én lesz az  alakuló ülés, 
amelyen az  előírásoknak megfelelően 
még csak a  bizottsági struktúrát kell 
rögzítenünk. Ez alapvetően nem fog vál-
tozni, marad az  eddigi négy bizottság. 
Hogy az  újonnan felálló képviselő-tes-
tület tagjai közül ki melyik bizottságban 
kap szerepet, arról a  következő napok 
egyeztetése során születik majd megál-
lapodás. A döntést a következő testületi 
ülésen fogjuk meghozni. 

 Koditek Bernadett Szilárd burkolatot kapott a Búzaszem Iskolához vezető Kusché utca is
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Gödön elhunytak
Ráksi Miklós Dánielné (sz.: Papp Katalin) 89 éves
Kurucz Istvánné (sz.: György Zsuzsanna) 89 éves

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kovács 
László búcsúztatásán egy szál virággal megjelentek. 
Végakarata szerint hamvait a „Nyugalom szigetén” 
helyeztük örök nyugalomba.

A gyászoló család és rokonai

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kiss L. 
István temetésén részt vettek, és együttérzésüket 
fejezték ki jelenlétükkel. 

A gyászoló család

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Ruzsik Attila és Gyöke Anna
Rózsa József és Kovács Nikoletta
Kimák Krisztián és Szalontai Szilvia
Varga Richárd István és Csáti Csilla
Sós Péter és Zajacz Boglárka
Jenei Antal és Kerékgyártó Ilona
Csongrádi Ádám és Fojt Márta Veronika
Ferge József és Bencsik Zsuzsanna

SZAKMAI RENDEZVÉNY

Esélyegyenlőségi konferencia Gödön
Szeptember közepén a József Attila Művelődési Ház adott otthont a város és 
az Alapszolgáltatási Központ szervezte rendezvénynek.

A délelőtti programok során bemutatkozott három, fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó intézmény: a TOPhÁZ Speciális Otthon, a Szorgos Kezek Háza és 
a Lámpás 92’ Alapítvány. Téma volt az ellátottjogi képviselet, míg dr. Szellák 
Norbert, a Dunakeszi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője a tes-
tület és a szociális szervezetek munkakapcsolatáról, a közös szálakról beszélt. 
Sipos-Vizaknai Gergely református lelkipásztor a „Haldokló a családban” té-
makörben tartott gondolatébresztő előadást. Dr. Kármán Gábor, a Polgármes-
teri Hivatal igazgatási osztályának vezetője pedig a régióban példaértékűnek 
tartott, huszonhét intézkedési tervet tartalmazó gödi Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP) létrejöttéről beszélt. Köszönetet mondott a szociális szférában 
dolgozó szakembereknek, Lenkei Györgynek, a Szociális Bizottság elnökének 
és dr. Pintér György alpolgármesternek, akik egyes intézkedési tervek ötlet-
gazdáiként is segítették a program létrejöttét. A HEP célcsoportjai a gyerekek, 
a nők, a fogyatékkal élők, a mélyszegénységben élők és az idősek.

A program szekcióbeszélgetésekkel folytatódott a  kora délutáni órákig, 
majd este megtartották az Első Esélyegyenlőségi Bált, ahová a délelőtt bemu-
tatkozott intézményekből 10-10 gondozott fiatalt is meghívtak. Fehér asztal 
mellett együtt vacsoráztak és szórakoztak segítők és segítettek – érvényesült 
tehát a Lámpás 92’ Alapítvány mottója: „Ugyanúgy mosolygunk!”.

V. Pálfai Kinga

A Szorgos Kezek Házát Csábi Melinda alapító (a képen jobbra) mutatta be a 
konferencia közönségének

Változik a vérvétel ideje
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy 
az alsógödi laborban 2014. november 1-jétől 
december 12-ig vérvétel csak szerdai napo-
kon lesz. Megértésüket köszönjük!

Településellátó Szervezet

NEVELEKI CSATLAKOZÁS

Egyes utcákban megváltoznak 
a házszámok
Tisztelt neveleki lakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sződ-Nevelek településrész Gödhöz csat-
lakozásával nemcsak az utcák nevei változtak meg, hanem egyes ut-
cákban a házszámok is. A házszámok rendezése az ide vonatkozó gödi 
önkormányzati rendelet miatt vált szükségessé.

A változásokról tájékozódni lehet a www.god.hu városi weboldalon. 
Internetes elérhetőség hiányában személyesen a  gödi Polgármesteri 
Hivatalban lehet érdeklődni, illetve a  (06 27) 530-051-es telefonszá-
mon. 

A lakcímkártyákat az Okmányiroda mindenkinek ingyen elkészíti, 
és külön időpontban lehetőséget biztosít a neveleki lakosoknak az át-
vételre. Az átvételről a gödi Okmányirodában kérhetnek tájékoztatást 
a (06-27) 332-177-es telefonszámon.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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Az október 4-én, a Feneketlen-tó melletti réten nyol-
cadik alkalommal megrendezett Szüreti Fesztivál 
fő attrakciójának idén is a lovas felvonulás és a bog-

rácsos főzőverseny bizonyult. Míg a főzőcsapatok a rendez-
vény helyszínén készülődtek, addig a lovasok és a lovas fo-
gatok – a gödiek mellett sződi, váci és vácrátóti résztvevők 
– a város határában gyülekeztek.

A megjelenteket Markó József polgármester köszöntötte, 
majd a  program nyitányaként a  Drums ütőegyüttes pro-
dukcióját élvezhette a  közönség. Stefán Tivadar és növen-
dékei körbedobolták-táncolták a rendezvény területét, vér-
pezsdítő ritmussal megalapozva a hangulatot. A színpadon 
egymást váltották a gödi és környékbeli fellépők: a dzsessz-
balettől a hiphop bemutatóig, míg a réten a Gusztos-tanya 
karusszel show-ja nyolc fantasztikus fríz paripával és lova-
sával kápráztatta el a közönséget.

Idén tíz csapat vállalkozott arra, hogy a többiekkel össze-
mérje főzőtudományát, s a döntést a vendégek ízlésére bíz-
za. Az első helyen egy újpesti nyelviskola, a Hartman csapa-
tának csülkös bablevese végzett, a második a gödi Várdomb 
büfé csapata lett csülkös-káposztás-babos egytálételével, 

míg a harmadik helyen a Göd V2 motoros baráti kör végzett 
gazdagon elkészített paprikás krumplijával.

Dél körül a lovasok is megérkeztek a helyszínre. A gyönyö-
rű fogatok, a  szebbnél szebb lovak, a népviseletbe öltözött 
utasokkal és lovasokkal színpompás látványt nyújtottak. 
A  szervező Gusztos család nem csupán kisállat-simogatót 
telepített a  helyszínre, hanem kismalacfogó versenyen há-
rom malackát is szabadon engedtek, a tombola fődíja pedig 
egy kiscsikó volt a meglepett, de annál boldogabb új gazdi 
legnagyobb örömére.

A József Attila Művelődési Ház kézműves-foglalkozások-
kal és népi játszótérrel gazdagította a  programot, s  voltak 
fontos vásári „kellékek” is, például vattacukros, kürtőskalá-
csos és az elmaradhatatlan ugrálóvár.

A gödiek talán azért kedvelik a  Szüreti Fesztivált, mert 
ősszel ez az utolsó lehetőség arra, hogy szabadtéren össze-
gyűlve találkozzanak és beszélgessenek egymással. Ráadá-
sul mindeközben egymás főztjét is megkóstolhatják, nem 
beszélve a jófajta házi pálinkákról…

V. Pálfai Kinga

SZÜRETI FESZTIVÁL

Nyolc fríz paripa és csülkös bableves

A gödiek mellett a szomszédos települések lovasai is képviseltették 
magukat a felvonuláson

A Drums ütőegyüttes lendületes nyitányával örvendeztette meg 
a jelenlévőket
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Olvasóink közül bizonyára többen 
is szívesen sétálnának vagy bi-
cikliznének a munkahelyükre, ha 

megtehetnék. Sokaknak természetes dolog 
rendben tartaniuk a saját portájuk közvet-
len környezetét, akkor is, ha az  már köz-
terület. Számtalan gödi igyekszik segíteni 
a helyi termelőket és vállalkozásokat azzal, 
hogy a családi asztalra szánt élelmiszereket 
helyben szerzi be. Biztosan akadnak olya-
nok is, akik rendszeresen vásárolnak be 
közeli barátaiknak vagy szomszédjaiknak 
is, ha már amúgy is autóba ülnek. Sokan 
gondolkodnak tehát fenntartható mó-
don, még ha talán nem is tudatosan teszik 
mindezt… Egy maroknyi csapat, a Nevele-
ki Szomszédok Egyesület tagjai – akik nem 
egymásnak, hanem a  gödieknek a  szom-
szédjai – mertek nagyot álmodni, amikor 
az  Európai Mobilitási Héthez való csatla-
kozásra kérték fel Göd városát. A képvise-
lő-testület támogatásával egy egész hetes 
programsorozatot készítettek elő, számos 
korosztály és a lakosság szinte minden ré-
tegének megszólításával. A Göd Városi Te-
levízió és a Gödi Körkép is igyekezett segí-
teni a hírverést, s visszatérően beszámolni 
az előkészületekről és a megvalósuló prog-
ramokról. Mint az  minden „első rendez-
vény” esetében szinte természetes, a  Gödi 
Mobilitási Hét programsorozat szervezői-
nek is meg kellett küzdeniük azért, hogy 
valóban elérjék a lakosságot és megnyerjék 
őket a nemes ügynek.

Szeptember 16-án a  felsőgödi vasútál-
lomáson tartották a  rendezvénysorozat 
megnyitóját, ahol Markó József polgármes-
ter méltatta a  kezdeményezést, Dégi Júlia, 
a  Neveleki Szomszédok Egyesület elnöke 
pedig ismertette a  részletes programot, il-
letve a közép és hosszú távú célkitűzéseket. 
Varga Izabella színművész szavalataival 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Változatos programokat kínált
az Első Gödi Mobilitási Hét
emelte az esemény fényét. (Nem mellesleg 
az  ő ötlete alapján azóta megkezdődött 
a  gödi iskolabusz iránti igényfelmérés.) 
A megnyitóünnepség során a GDSE Tánc-
szakosztálya pompás tánckoreográfiákkal 
bűvölte el a kora reggeli állomás utazókö-
zönségét.

Szeptember 17-én várostakarító nap ke-
retében több helyszínen is szemétszedési 
akcióban tisztították a lakosok, a civilszer-
vezetek, valamint az oktatási intézmények 
küldöttei a  közterületeket, hogy másnap 
virágokkal, cserjékkel ékesítsék azokat.

Különleges nézőpontból szemlélhet-
ték a  várost azok, akik szeptember 19-én 
a szervezett sétákon vettek részt. A Huzel-
la-kertben babahordozással egybekötött 

séta volt, Neveleken az Árvalányhajas rétet 
ismerhették meg közelebbről az  érdeklő-
dők. Ezen a  napon sétákat tettek a  gyere-
kek a felsőgödi Kincsem, az Ugri-bugri és 
Waldorf óvodák, valamint a Németh Lász-
ló Általános Iskola szervezésében is. 

Szeptember 20-án sport- és egészségnap 
volt két helyszínen is: az érdeklődők több-
féle sportágat is kipróbálhattak, egészség-
ügyi szűréseken vehettek részt, látványos 
elsősegélynyújtó bemutatóban lehetett 
részük, és a  délelőtt folyamán véradást is 
szerveztek.

Vasárnap, szeptember 21-én a Kulturális 
Örökség Séta Neveleken (Névelyen) ért vé-
get, ahol ünnepélyes keretek között adták át 
az  első neveleki járdaszakaszt, s  nyitották 
meg a megszépült Kapcsolat parkot. Mind-
két „létesítmény” több mint puszta valója: 
a  járda a  jövőbe vezető utat, a  Kapcsolat 
park pedig a gödiek és a nevelekiek közötti 
viszony megerősödését hivatott szolgálni 
egy közösségi tér formájában. A járda létre-
jötte példátlan lakossági összefogás eredmé-
nye. A munkadíjat több mint hetven neve-
leki család adta össze, anyagköltséget pedig 
Markó József polgármester indítványára 
a gödi lakossági járdaépítés támogatásához 
hasonlóan Göd Város Önkormányzata biz-
tosította. Az  ünnepélyes átadást követően 
Szabó Zsuzsa igazgató, illetve a József Attila 
Művelődési Ház jóvoltából bográcsebéd és 
kézműves sarok várta a résztvevőket.

Az Első Gödi Mobilitási Hét fő program-
ja szeptember 22-én az  Autómentes Nap Az aszfaltrajz-verseny a gyerekek egyik kedvenc programjának bizonyult

Korán reggel a GDSE táncosai igyekeztek felhívni a vasútállomásokon az utasok figyelmét 
a többnapos rendezvénysorozatra
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volt, reggeltől estig tartó programokkal, 
gyerekeknek, kismamáknak, nyugdíjasok-
nak tervezett előadásokkal és foglalkozá-
sokkal.

A  gödi Németh László Általános Iskola 
nemcsak a  külső helyszínekre szervezett 
programokon vett részt, hanem otthont is 
adott a  szeptember 22-én megtartott Au-
tómentes Nap egyes eseményeinek. Az  is-
kola melletti József utca aznap zárva volt 
a forgalom elől, s az intézmény valameny-
nyi diákja megfordult a  KRESZ-, a  lassú-
sági kerékpár és az  aszfaltrajz-versenyen, 
a harmadik és negyedik osztályosok pedig 
az erre az alkalomra készített és a Pedagó-
gus Klub közreműködésével megvalósított 
Gyermekek a városért című interaktív kiál-
lításon vettek részt. 

 A kiállítás játékos feladatokon keresztül 
ismertette meg a gyerekekkel az ökológiai 
lábnyom fogalmát, és bemutatta, hogyan 
járulhat hozzá egy-egy gyerek ennek csök-
kentéséhez szelektív hulladékgyűjtéssel és 
környezettudatossággal az üzletekben, ott-
hon vagy közösségeiben. 

Kifejezetten jó fogadtatása volt e  kez-
deményezésnek a  Kincsem Óvodában, 
illetve az  Ugri-Bugri Sportoviban is, ahol 
az  óvodapedagógusok a  kisgyermekek 
nyelvére fordították a  kiállítás anyagát, 
amin végül közel 150, javarészt nagycso-
portos óvodás és 90 kisiskolás vett részt, 
a  legfogékonyabb életkorban – ez az ered-
mény Dégi Júlia főszervező megfogalmazá-
sában talán a hét legnagyobb sikere.

Az  első városvédő verseny iránti ér-
deklődés is jól érzékelhető volt: dr. Szinay 
József címzetes főjegyző, Dégi Júlia és 
Jakab Júlia környezetvédelmi előadó vettek 
részt a  matricagyűjtő lapokat tartalmazó 
dobozok felnyitásában és a  nyeremények 
kisorsolásában a Városházán. A versenyre 

tucatnál több 18 év feletti és közel negyven 
18 év alatti pályázó nyújtott be anyagot. 
Városvédő Hősök a felnőttek közül  Varga 
Tímea és Bóbis Ferenc, a gyerekek közül 
Cserfai Richárd és Zrínyi Máté lettek, akik 

elnyerték a Red Bird Bike kerékpárszerviz, 
a Kaméleon Szépségsziget, a Vega-Impex 
Játékáruház és a Bóbita Cipőbolt által fel-
ajánlott fődíjakat. A további támogatóknak 
köszönhetően az összes pályázó gazdagod-
hatott valamilyen nyereménnyel.

Az Első Gödi Mobilitási Hét kiemelt tá-
mogatói voltak: Göd Város Önkormány-
zata, a  Neveleki Szomszédok Egyesület, 
a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 
a  József Attila Művelődési Ház. Mellettük 
számos civilszervezet, vállalkozás és ma-
gánszemély segítette a  közösségkovácsoló 
programsorozat létrejöttét. (A  támoga-
tók teljes listája megtekinthető a  www.
emh.nevelek.hu oldalon.) Az  üzenet pedig 
előbb-utóbb mindenkihez megérkezik: 
nincs más út, mint a  fenntartható módon 
való gondolkodás és cselekvés, hiszen, 
ahogy a  bölcs mondás tartja: a  Földet 
az unokáinktól kaptuk kölcsön.

V. Pálfai Kinga

Dégi Júlia, a Neveleki Szomszédok Egyesület 
elnöke nyitotta meg a rendezvényt

KAPCSOLAT PARK

Szimbólum és valóság
Az Első Gödi Mobilitási Hét során a fris-
sen elkészített neveleki járdaszakasszal 
egy időben adták át a mellette lévő Kap-
csolat parkot is. Ez  utóbbi történetéről 
Baló Tamást, a  Neveleki Szomszédok 
Egyesület alelnökét kérdeztük.

– A parképítés úgy kezdődött, hogy sze-
met szúrt nekünk az  út melletti gazos 
„senki földje”, s elhatároztuk, hogy a nyá-
ri hétvégeken egyesületünk önkéntesei 
rendbe teszik azt a területet. Nos, volt ott 
egy farönkökből ácsolt pad is, összetört, 
ütött-kopott állapotban. Ez viszont Gallé 
Gábornak, a Retró Ady Klub vezetőjének 
bántotta a szemét. S lám, máris kialakult 
a gödi retrósok és a neveleki szomszédok között az első nemes szándékú kapcsolat. Gá-
bor Gábor az önkormányzat segítségét kérte, és meg is kaptuk az új padokat, a Piarista 
Szakiskola asztalosműhelyében pedig készítettek nekünk egy olyan hirdetőtáblát, mely-
hez hasonlókat Gödön is sokfelé láthatnak. Ez  utóbbi azért volt fontos nekünk, mert 
akiket Neveleken nem tudunk interneten elérni, azokhoz nemigen jutnak el az egyesü-
letünk hírei.

– Kényelmes padok, hirdetőtábla, szeméttároló, autóparkoló a  járda mellett… Mit 
terveznek még?

– A  kétautónyi parkolóhely a  telekocsi-rendszerünk megállójaként fog szolgálni. 
A Kapcsolat park szimbolikája tehát kettős: immár véglegesen összeköti Neveleket Göd-
del, illetve a telekocsi-hálózaton keresztül is új kapcsolatok épülhetnek a „szomszédok” 
között. A terveink között szerepel még a füvesítés, illetve dísznövények ültetése. A park 
mögé pedig egy pétanque-pályát szeretnénk építeni, s tavasszal indítunk egy városi pé-
tanque-bajnokságot.

– Na, arra benevezek!
 W. B.

A Felsőgöd és Nevelek határán elkészült kis 
park a találkozások helye lehet a jövőben
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI

Gödi diákok Dalmáciában
A gödi Németh László Általános Iskola és AMI 
Ifjúsági Fúvószenekara és Mazsorett-csoportja 
meghívást kapott a  horvátországi Brač-szige-
ten megrendezett összművészeti fesztiválra 
és karneválra. A  csoportok felkészítő tanárai 
Nyikes Róbert és Boldog Mónika voltak. A két 
együttes harminc diákkal képviselte iskoláját, 
Göd városát és országunkat. A fesztivált szep-
tember 11-15. között rendezték meg, csodála-
tos tengerparti helyszíneken.

Supetar és Postira városokban a  22 ország 
részvételével zajló fesztiválon három estén is 
felléptek fiataljaink, sőt, a  karneváli felvonu-
lást is a gödi iskolások vezették.

– Köszönetet mondunk Göd város önkor-
mányzatának, képviselő-testületének, isko-
lánk igazgató asszonyának és a  szülőknek: 
mindannyian komoly anyagi segítséget nyúj-
tottak a  fesztiválon való részvételünkhöz – 
nyilatkozta lapunknak Boldog Mónika.

VPK

Előtérben a külkapcsolatok a piaristáknál

Új képzés, erdei iskola, szélesedő külkapcsolatok, iskolabörzék kö-
zel s  távol… A piaristáknál ismét sűrűre sikeredett a  tanévkez-
dés. Az intézmény vezetője, Dekiszkyné Fejér Rita a tanévnyitón 

azzal fogadta a kilencedikeseket, hogy „egy nagyon egyedi iskolába kerül-
tetek, ahol reméljük, hogy kiteljesítitek a képességeiteket!” Szabó László 
SchP, a  gödi piarista rendház házfőnöke arra hívta meg a  jelenlévőket, 
hogy találják meg azt az utat, amit elképzeltek maguknak, s amihez az is-
kola a közösségét ajánlotta társul.

Ebbe a  közösségbe kapcsolódott be idén a  szakközépiskolai osztály, 
mely ősztől faipari területen indult el, és az érettségi után technikusi vég-
zettséget is szerezhetnek majd az idejárók. A következő tanévben már biz-
tosan lesz építőipari szakközépiskolai osztály is. Ezzel még tovább bővül 
a paletta a képzések tekintetében. Persze a hagyományos programok kö-
zül idén sem maradt el a tanévkezdő erdei iskola, a kilencedikesek gólya-
tábora, amelyen az új osztályok kötetlen formában tudnak találkozni osz-
tályfőnökeikkel és leendő társaikkal.

Az biztos, hogy idén sem lesz eseménytelen a szorgalmi időszak. A nyár 
folyamán több pályázatot is nyertünk, melynek eredményeként Érsekúj-
vár (Szlovákia), Aanekoski (Finnország) és Koblenz (Németország) diák-
jai is megfordulnak Gödön, sőt, a magyar tanulók szakmai gyakorlatokat 
töltenek külföldön. Az  Európai Unió Erasmus+ programjának segítsé-
gével a következő két évben közel tizenötmillió forintot kapnak külföldi 
szakmai gyakorlatra a piaristák, így közel ötven diák juthat ingyen olyan 
külföldi munkatapasztalathoz, melyet a későbbiekben saját életükben is 
kamatoztathatnak. Először novemberben a koblenzi Carl Benz Schule-ba 
utazik majd két csoport, tizennégy napra. Idén a Határtalanul! pályázaton 
szintén sikerrel jártunk, így a felvidéki asztalosképzéssel is megismerked-
hetnek a tizenegyedikesek.

Ami a gödi programokat illeti, szeptember első péntekjén megrendez-
ték az I. „Íz-lelő” Lecsófőző Fesztivált, amelyen kilenc csapat mérette meg 
magát. A Gráf Zoltán karosszérialakatos szakoktató ötletén alapuló ver-
senyt a 11-es szakmai érettségiző osztály csapata nyerte, Kurdi Benjámin, 
Hatos-Szekander Dániel és Szabó Milán összeállításban. A  zsűriben 
a gödi iskola munkatársai mellett Futó Béla, a váci Piarista Gimnázium 
igazgatója is részt vett. A kollégiumban ismét volt kispályás focibajnokság, 
melyen még akkor is „jó idő” volt a meccseken, ha egyébként egész nap 
esett. Egyébként a 12. évfolyam – rangidősként – nagy fölénnyel nyert.

Az ősz az iskolabörzékkel folytatódik: Újpest, Vác, Gödöllő, Veresegy-
ház kiállításain mindenképpen lesznek gödi piarosok, s azután nyílt nap, 
Fehér Asztal következik minálunk, s  ezen belül egy kábítószer-ellenes 
program, amelyet az iskola szintén pályázaton nyert anyagi forrásból tud 
finanszírozni.

Besze Erika

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:
október 27. és november 24., hétfő, 16-17.30 óráig.
Korcsoport: 0-3 éves korig. 
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi 
térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

ÖNKÉNTESSÉG

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 
év feletti felnőtteket keres, hogy – mint men-
torok és oktatók – az  olvasás elsajátításában 
segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen 

vegye a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb fel-

nőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

MŰSORAJÁNLÓ

Dokumentumfilm Iván 
Kovács Lászlóról
Gallé Gábor szíves közreműködésének köszön-
hetően a Debreceni Városi Televízió rendelke-
zésünkre bocsátotta azt az  50 perces doku-
mentumfilmet, amelyet 2003-ban készítettek 
Mindig új élet lesz a  vérből – In memoriam 
Iván Kovács László. Debrecentől a Corvin közig 
– címmel. E filmet az ünnepi emlékezés hetén 
a Göd Városi Televízió műsorára tűzte, illetve 
a film DVD-másolatát eljuttatta a négy gödi is-
kolának, a  Városi Könyvtárnak, a  Retró Ady 
Klubnak és a Polgármesteri Hivatalnak. 

Walter Béla főszerkesztő
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Az új kollégák valamennyi-
en rendelkeznek a  törvény-
ben előírt szakképzettséggel. 

Az  egyes óvodai csoportok tekinteté-
ben – figyelembe véve az integrált ne-
velés elvárásait – a  lehetőségekhez és 
az  igényekhez igazodva igyekeztünk 
az életkor szerinti minél homogénebb 
csoportösszetétel kialakítására. Jelen-
leg 350 kisgyermek vesz részt az óvo-
dai nevelésben, s  a második félévben 
érjük majd el az  engedélyezett 369-es 
gyermeklétszámot.

Újdonságként iskolára felkészítő 
óvodai csoportot indítottunk azon 
iskolaköteles korú gyermekeink szá-
mára, akik további egy évet maradnak 
az  óvodában. Olyan körülményeket 
kívánunk teremteni, hogy felzárkóz-
tatásukat intenzív egyéni fejlesztéssel 
segítsük.

A beszoktatás, az  átállás időszaká-
ban vagyunk – az  új kisgyermekek 
és az  új épületegység tekintetében is. 
Ez  úton is kérünk minden, az  óvoda 

életében részt vevő kedves partne-
rünktől belátást, megértést, együtt-
működést annak érdekében, hogy még 
nagyon sokáig megőrizhessük az  új 
óvodaépület szépségét.

Ehhez kívánok a magam és kollégá-
im nevében is jó egészséget kedves 
mindnyájuknak és gyermekeiknek 
a 2014–2015-ös tanévben!

Karaszek Ernőné, óvodavezető

Hazánk idén tavasszal csatla-
kozott ehhez a  nemzetközi 
programhoz, amely jól be-

illeszthető a  Nemzeti Alaptantervbe. 
Az E-Bug áprilisban országos biológiai 

versenyt hirdetett a 6-11 és a 12-16 éves 
korosztályok számára.

A Németh László Általános Iskolá-
ból Fülöp Kata osztályfőnök harmadi-
kosai jelentkeztek „mintaosztálynak”, 

s vettek részt a májustól októberig tar-
tó országos versenyen. Ám hallgassuk, 
mit mond erről Kati néni.

– A tanórákon és a délutáni gyakor-
ló órákon sorra vettük a versenyfelada-
tokat, s  a gyerekek az  online felületre 
írták be válaszaikat, megoldásaikat. 
A  harmadikosaim rengeteg hasznos 
dolgot megtanulhattak a  vírusokról, 
a fertőző betegségek terjedéséről, illet-
ve azok megelőzéséről, a védőoltások-
ról, az antibiotikumokról, a higiénéről.

Az előselejtezőt követő második 
fordulóba megyénként öt-öt csapat 
jutott be. Október elsején tartották 
a verseny záróeseményét, amelyre im-
már az  ország öt legjobb csapata volt 
hivatalos, közöttük az  osztályom is. 
Itt csupán az első helyezettet nevezték 
meg, további sorrendet nem hirdettek. 
A  nyolc-kilenc éves „gyermekeim” 
számára óriási örömöt és büszkeséget 
jelentett, hogy a  231 induló csapatból 
az öt legjobb között lehettek.

W. B.

Az öröm és a büszkeség mellett néhány jópofa póló, apróbb ajándék és egy állatkerti 
látogatás volt a jutalom

A Fácán Óvoda új épületét négy óvodás csoport vette birtokba

Gödi harmadikosok országos sikere
Olvasóink közül talán nem mindenki hallott az e-Bugról. Nos, az e-Bug egy 
online felületen ingyenesen elérhető nemzetközi oktatási program, amely a 6 
és 16 év közötti korosztályt játékos formában és interaktív módon ismerteti 
meg a mikrobák lenyűgöző világával.

Tanévkezdés a kibővült Kastély Központi Óvodában
Szeptember elsejével a Kastély és a Hétszínvilág óvodákkal egy időben a „régi” Fácán mellett az új óvodaegység épülete 
is megnyitotta kapuit a gödi gyermekek előtt. A száz férőhelyes óvodaszárny teljes kihasználtsággal vesz részt az integ-
rált óvodai nevelésben.
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SZENT MIHÁLY-NAP

Falunapot tartottak Bócsán
Szent Mihály-nap közeledtével idén is megemlékeztek azokról az em-
berekről, akik 1942-ben megalapították a bócsai településrészt. Ez al-
kalommal minden eddiginél többen érkeztek Göd más részeiről is, 
ami nagy örömére szolgált a szervezőknek, hiszen Bócsa szerves része 
lett a városnak. Köszöntőjében Lenkei György Bócsán élő városi kép-
viselő kiemelte, hogy példaértékű az az összefogás, ami a településrész 
létrejöttét s későbbi fejlődését jellemezte. Felidézte az egykori haran-
göntést, amelyet a ma Bócsán élők elődei szerveztek.

A megjelentek koszorúzással fejezték ki tiszteletüket az  alapítók 
emlékére állított tábla előtt, a vendégek között pedig ott volt az alföldi 
Bócsa község alpolgármestere, Kiskopárdi Lajos is. Markó József, Göd 
polgármestere kifejezetten nagyra értékelte a civil összefogással meg-
valósuló rendezvényeket, amelyek lám, Bócsát is jellemzik. Nyáron za-
jos sikert aratott a Bócsafeszt, tavasszal volt családi nap, és szerencsére 
egyre többen látogatják ezen programokat a város többi részén élők is. 
A város első embere arról is beszélt, hogy Bócsa jó példa lehet a nevele-
ki polgárok számára is, hiszen e településrész szintén látványosan fej-
lődött az elmúlt években, s remélhetőleg a Sződről átkerülő Neveleken 
is hasonló rendezvényeken vehet majd részt a lakosság.

A bócsaiak – hivatalosan göd-újtelepiek – értékes közösségi mun-
kában teremtették meg az együttlétek feltételeit: létrehozták és gond-
ját viselik a szabadidőparknak, ahol bekerített, védett területen lehet 
együtt valamennyi generáció, akár a legkisebbek is. Játszótér, futball- 
és röplabdapálya várja a  fiatalabb és idősebb mozogni vágyókat, fe-
dett szaletli a pihenésre vágyókat. A szabadidőpark akár több száz fős 
rendezvényeknek is ideális otthona lehet, – erre a  falunap is kiváló 
példával szolgált.

V. Pálfai Kinga

Őszi néphagyományok 
a Búzaszem Iskolában
Szeptember végén, a kalendáriumi Szent Mihály-na-
pon a teljes alsó tagozat a búzával foglalatoskodott. 
Az érett kalászokból nyert gabonamagvakat megő-
rölték, a  lisztből kenyeret gyúrtak, majd kemencé-
be rakva kisütötték. Ebéd után már a  felsősökkel 
együtt nyitották meg az iskolában a Mihály-napi vá-
sárt, ahová minden gyermek a saját maga készítette 
portékával érkezett. E becses holmik egymás közti 
csereberélése, illetve búzaszemes fabatkára váltása 
egyformán népszerű volt. Senki sem mondhatta, 
hogy a kézműves eleségek, illetve az ötletes haszná-
lati és dísztárgyak nem értek egy fabatkát sem.

Míg a  gyerekek a  vásárra készülődtek, vagy ép-
pen a kenyérkészítés fogásait lesték el, pedagógusaik 
a jeles nappal kapcsolatos szokásokkal is megismer-
tették őket.

Az év hátralevő részében még két nyitott rendezvé-
nye lesz az iskolának:
November 15-én, szombaton 18 órakor:
Varacskos röfögés a Búzaszem Iskolában
Népzenei fesztivál a  Búzaszem Iskola és a  Gödi 
Néptáncegyüttes közös szervezésében

November 28-án, pénteken 18 órakor:
Mesekoncert a Búzaszem zenetanárainak előadá-
sában, utána András-napi táncház a  Fonó zene-
karral

December 7-én, vasárnap:
Illatos, ízes adventi vásár, gyönyörű kézműves 
termékekkel, teaházzal

A rendezvények batyus bál jellegűek: „Ha jöttök 
– lesztek, ha hoztok – esztek.” Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

VPK

A Szent Mihály-napi vásárra hetekig készülnek 
a búzaszemesek

Markó József polgármester és Lenkei György képviselő az alapítók 
emléktáblájánál helyezte el a tisztelet virágait
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Sok száz óvodás a  szüleivel együtt élvezi a  gondosan 
előkészített délután programjait. A  megnyitót köve-
tően apró lábak rohamozzák meg a csábító pavilono-

kat, ahol a  legkülönfélébb portékákat lehet megvásárolni. 
Az ínycsiklandó sütemények, a csalogató játékok, ékszerek 
és táskák színpompás választéka nehéz feladattá teszi a Kin-
csem Garasok elköltését. A vásárban kínált termékek közös 
tulajdonságai az  igényesség, az  egyediség, az  ötletesség és 
a kézműves megmunkálás. Önfeledt matatás vette kezdetét 
tehát a  kincsek között, s  hamar gazdát cseréltek a  legkü-
lönfélébb tárgyak, a vásári finomságok pedig jobban estek, 
mint a  világ leghíresebb cukrászati alkotásai – legalábbis 
a sorra ürülő kínáló tálcák ezt mutatták.

A Mihály-napi vásárt hagyományteremtő céllal rendezik 
meg minden esztendőben: e program bővíti a gyerekek is-
mereteit a magyar népszokásokról, összehozza a családokat, 
s kötetlen formában biztosít együttlétet a szülők, a gyerekek 
és az intézmény dolgozói között. S végül, de nem utolsósor-
ban, a  Kincsem Garasok a  Dunakanyar Egészséges Gyer-
mekeiért Alapítványon keresztül komoly támogatást nyúj-
tanak a játékok és egyéb óvodai eszközök megvásárlásához.

VPK
Színes, ötletes, izgalmas – kézműves. Ilyen portékákat kínáltak  
az óvoda vásárában

Mihály-napi vásár a Kincsem Óvodában
Szeptember 29-én évről évre piactérré változik a felsőgödi önkormányzati óvoda udvara. Az óvónők az ünnepnaphoz 
kapcsolódó műsorral készülnek, és az óvodás csoportok is bemutatják milyen, az alkalomhoz illő játékfűzéssel, dalcso-
korral ismerkedtek meg az előző hetekben.

Városunk idén csatlakozott a  Magyarország, szeret-
lek! országos programhoz. Dr. Nagy Atilla aljegyző és 
Dombi Lászlóné, a Göd Városi Kommunikációs Non-

profit Kft. egyik ügyvezetője néhány nap alatt szervezte meg 
a helyi programot, mellyel a  település igénybe vehette a Bel-
ügyminisztérium pályázatán kiírt 845 ezer forintos támoga-
tást. 

Szeptember 26-án a Duna-part Nyaralóházak területén tar-
tották meg a családi programokat, melyhez komoly támoga-
tást nyújtottak a közoktatási intézmények vezetői is. Az indián 
nyarat idéző napsütésben minden adott volt a  remek kikap-
csolódáshoz. A kilátogatókat ugrálóvár, lufikat hajtogató bo-
hóc és arcfestés várta. A kicsiknek koncertet adott az Iszkiri 
együttes, az esti a talpalávalót pedig a ManDiner zenekar szol-
gáltatta. A nap folyamán képzőművészeti kiállítás nyílt általá-
nos iskolások munkáiból. A honvágy témakörű pályázatra kö-
zel 800 iskolás küldött be valamilyen maga készítette alkotást, 
s  mindannyian apró jutalomban részesültek. Huszonnyolc 
diák kapott meghívót az  ünnepélyes díjátadóra. Ők munká-
juk elismeréseként Markó József polgármestertől és dr. Pintér 
György alpolgármestertől vehették át az oklevelet és az aján-
dékcsomagot. A díjátadót a Németh László Általános Iskola és 
AMI növendékei néptánccal, a Búzaszem Általános Iskola és 
AMI növendékei népzenei produkciókkal színesítették.

Este fél kilenckor a felsőgödi bástyasor egy pontján, a Duna 
partján hatalmas máglyát gyújtottak, egy időben a program-
hoz csatlakozott valamennyi településsel. 

A program megszervezésére ugyan minimális idő állt rendel-
kezésre, de a visszajelzések alapján érdemes lesz 2015-ben is fi-
gyelni a pályázat kiírását, és ismét itthon, Gödön  otthon érezve 
magunkat élni az együttlét lehetőségét kínáló alkalommal.

VéPéKá

MAGYARORSZÁG, SZERETLEK!

Itthon otthon vagy – Gödön is
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Hertell Szilvia és Greguss Gergő tanítványai is felléptek 
a rendezvényen
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ÖSSZEFOGÁS

Növénydíszben a Bozóky tér

Lassan a végéhez közeledik a városunk egyik jelképé-
nek számító Bozóky tér teljes felújítása. A hangulatos 
terecske közepén álló Jézus Szíve-plébániatemplom 

főbejáratához vezető akadálymentesítő rámpa megépítése, 
az  esővíz-elvezetés megnyugtató megoldása és a  térköves 
díszburkolat elkészítése után október 11-én, szombaton nö-
vénytelepítésre kérte önkéntesek segítségét a Bozóky Gyula 
Alapítvány. Veres Mihály alapítványi elnök arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az akció szemet gyönyörködtető ered-
ménnyel zárult. A munkában 118 felnőtt és 11 gyermek vett 
részt, akik néhány óra alatt elültették a pályázaton nyert 800 
növényt. A szervezők meleg teával, szendviccsel, sütemény-
nyel és gyümölccsel látták vendégül az önkénteseket.

A Bozóky Gyula Alapítvány elnökétől megtudtuk azt is, 
hogy a teljes rekonstrukció következő lépéseként a kandelá-
berek felállításával folytatódik a tér tervezett díszkivilágítá-
sának megvalósítása.

A templom 90 éve épült, az Összefogás-feszületet 80 éve 
állították, Felsőgöd településrész pedig jövőre lesz 100 éves.

W. B.

Kilencven évvel ezelőtt 
óriási közösségi  összefogás 
eredményeként épült meg 
a templom, amelynek 
környezete most szintén 
önkéntesmunkával szépülhetett 
meg
Fotó | Veres Kornélia

A Nemeskéri útról megközelíthető zöldhulladék-lerakó-
nál 2014. november 30-ig a megszokott szerdai és szomba-
ti napokon 8 és 18 óra között lehet leadni a zsákos, illetve 
a 40 cm-es átmérőjű 1 méteresre kötegelt zöldhulladékot.
Térítési díj, amely a helyszínen nyugta ellenében fizetendő: 
1 db 110 literes zsák esetén: 200 Ft
nem zsákolható hulladék esetén: 4000 Ft/m³.

A zöldhulladék háztól történő elszállítására az alábbi idő-
szakokban lesz lehetőség:
a 46. héten, november 10-14.

A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja: 300 Ft/110 
literes zsák. Szállítást minden esetben a szállítást megelőző 
héten lehet igényelni a  Gödi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ügyfélszolgálatán. 

Telefonszám: (27) 530-611, (27) 530-612. Fizetni szemé-
lyesen az ügyfélszolgálaton (2132 Göd, Duna út 5., a Kisfa-
ludy utca felőli bejáratnál) lehet, a 45. héten hétfőtől csü-
törtökig 7-től 15 óráig, illetve pénteken 7-től 12 óráig, 
valamint esetenként a szállítást végző tehergépjármű veze-
tőjénél.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Ügyfélszolgálat

(www.godihulladek.hu)

Felhívás
A szemétszállítás folyamatos működtetése és az  esetle-
ges kellemetlenségek elkerülése érdekében megkérjük 
ügyfeleinket a számlák fizetési határidejének pontos be-
tartására. Ha bármilyen okból elmaradásuk keletkezne, 
azt mielőbb rendezzék, mert a jogszabályok nem adnak 
lehetőséget a díjak elengedésére.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Zöldhulladék elhelyezése és háztól történő elszállítása

Felhívás
Az alapítvány kéri mindazokat a  magánszemélyeket és 
vállalkozásokat, akik/amelyek nem tudtak részt venni 
a  munkában, hogy anyagi hozzájárulásukkal támogas-
sák a templomtér felújítását. A Bozóky Gyula Alapítvány 
számlaszáma: 64700069-10025080
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészeti tan-
székén diplomázott, majd kandidátusi fokozatot 
szerzett Leningrádban. 1982-ben akadémiai dokto-

ri fokozatot nyert Budapesten „Az avarság és Kelet a régé-
szeti források tükrében” című dolgozatának megvédésével. 
Kutatási területe a Kárpát-medence, Belső-Ázsia, Mongólia, 
a honfoglalás, a népvándorlás kora, kiemelt területként pe-
dig a magyar őstörténet. 

Kutatott a  Volga vidékén, 
Baskíriában, Mongóliá-
ban, a  Pamír-hegységben 
és Kínában. Több egyete-
men oktatott, nevéhez szá-
mos könyv és publikáció 
fűződik. Főszerkesztője 
az  Eleink című őstörténeti 
tudományos lapnak. Gö-
dön rendszeresen szervezett 
őstörténeti konferenciákat, 
amelyek nyitottak voltak 
az érdeklődő civil közönség 
számára is. Tagja több ha-
zai és nemzetközi szakmai 
szervezetnek, számos elis-
merés és kitüntetés birtoko-
sa. A teljesség igénye nélkül: 
Kőrösi Csoma Emlékdíj, 
ELTE Aranyoklevél, a Magyar Professzorok Világtanácsá-
nak kitüntetése, a Magyar Földrajzi Társaság Teleki Sámuel 
emlékérme, Napút-díj, a Munka Érdemrend ezüst fokozata. 

Munkásságának középpontjában – saját bevallása szerint 
– az ásatási és az expedíciós tevékenység mellett elsősorban 
az egyetemi oktatás és a fiatal kutatók képzése, tudományos 
munkájuk sikerének elősegítése állt, amelyet még nyugdíja-
zása után is folytatott.

Kitüntetéseinek sorát a  város, munkásságát elismerve, 
2014. augusztus 19-én Pro Urbe-díjjal gazdagította. A  dí-
jat a város nevében Markó József polgármester és dr. Pintér 
György alpolgármester adta át a nemzeti ünnepünk alkal-
mából rendezett ünnepségen.

Erdélyi István a  Göd Városi Televíziónak adott nyilat-
kozatában úgy fogalmazott, hogy meglepetéssel és komoly 
meghatódással fogadta az  elismerést. Izgalmas életútjáról, 
expedícióiról is mesélt egy keveset a történészprofesszor.

– A  legizgalmasabb, ami történt velem, talán az, hogy 
Stein Aurél után én voltam a második magyar, aki járt a vi-
lág egyik legmagasabb pontján, a Pamír-fennsíkon. Ahová 
azonban leginkább húz a szívem, az Mongólia. Tizenkétszer 
jártam Mongóliában, egy alkalommal konferencián vettem 
részt, az összes többi kutatóút volt. Egy-egy utam során több 

hetet töltöttem ott, sokat lovagoltam, ásattam, főleg ázsiai 
hun emlékeket. Amikor végeztem az ELTE-en, a Nemzeti 
Múzeumban kezdtem dolgozni, s alig néhány hónap múlva 
jött a lehetőség, hogy ki lehet utazni az akkori Szovjetuni-
óba, úgynevezett aspirantúrára, három évre. Ez valójában 
előkészítő kurzus volt, most egyetemi kisdoktorátusnak ne-
vezik. Sikerült kikerülnöm Leningrádba, és egy újabb évvel 

meghosszabbítottam az  ott 
tartózkodást. Ez alatt a négy 
év alatt megtanultam majd-
nem anyanyelvi szinten 
oroszul, és a  szakvezetőm 
az  Ermitázs (Oroszország 
legnagyobb és leghíresebb 
múzeuma) igazgatója lett. 
No, onnan utaztam külön-
féle kutatóutakra és konfe-
renciákra – mesélte el Erdé-
lyi István. 

A Gödön élő történész ol-
vasnivalót is ajánl a magyar 
őstörténet iránt érdeklődők 
számára. Nem csupán a vá-
rosi könyvtárban is meg-
található, 12. évfolyamát 
taposó, évi négy alkalom-
mal megjelenő Eleink című 

folyóiratra, hanem a Magyar Hüperión című periodikára is 
szeretettel hívja fel a figyelmünket.

V. Pálfai Kinga

ELISMERÉS

Pro Urbe-díj – 2014 
Aki második magyarként járt a világ tetején
1931-ben Nagyváradon született Erdélyi István. Családjával 1944 kora őszén menekült 
Szentendrére. A régészet iránt Sashegyi Sándor pomázi magánrégész keltette fel – azóta is 
csillapíthatatlan – érdeklődését. 

A Retró Ady Klub
P R O G R A M J A

2014.  november 15 - én,
szombaton 17 órakor

Cikluszáró közgyűlés
(klubtagok és meghívott barátok részére)

Értékelés az eltelt négy év tevékenységéről,
tagfelvétel, tisztújítás, alapszabály-módosítás,

javaslatok a 2015-ös civilalap-pályázathoz.

Infó:  (30)  370 -2491

Dr. Erdélyi István professzornak dr. Pintér György alpolgármester 
gratulált a Szent István-napi ünnepi díjátadón
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Az állandó kirakat-kiállítás után idén nyáron új öt-
lettel rukkolt elő a Szenzor Fotókör. Meghirdették 
első fotópályázatukat Göd fotós szemmel címmel, 

melyet felkarolt a József Attila Művelődési Ház is, nem csu-
pán helyszínt biztosítva az eseménynek, hanem egyenesen 
a Kulturális Örökség Napok Göd – 2014 programsorozat nyi-
tó eseményévé avatva a kiválasztott pályaművek díjazással 
egybekötött kiállítását.

Az ünnepélyes percekben köszöntőt mondott Szabó 
Zsuzsa, a  JAMH igazgatója, míg Bazsóné Zoller Ágnes 
oboa játékkal kedveskedett a vendégeknek. A tárlatot Baán 
Katalin, a  Magyar Fotográfiai Alkotócsoportok Országos 
Szövetségének alelnöke nyitotta meg. Szavaiból kiderült, 
hogy első alkalommal járt településünkön, ismereteit Göd-
ről egy kedves barátnőjétől kapott információkkal és az in-
ternet nyújtotta lehetőségekkel gazdagította. Úgy fogalma-
zott, hogy a  gazdag múlttal és jelennel rendelkező város 
szinte kínálja a témát a fotózáshoz. Mind épített, mind ter-
mészeti értékei a fotók kifogyhatatlan, izgalmas és csalogató 
tárházát kínálják. Gödről első benyomási között a hangula-
tos, nyugodt, csendes és békés kifejezések jutottak eszébe, 

FOTÓPÁLYÁZAT

A Szenzor Fotókör pályázata amatőröknek
Göd fotós szemmel

a  vadregényes Duna-partjáról híres várost igen szerethető 
településnek látja. Véleménye szerint ezt a gazdagságot adja 
vissza a kiállítás, melynek lírai hangulatát egyébként pont 
a  sok dunai kép bizonyítja. A  hosszan elnyúló Duna-part 
napkeltétől napnyugtáig minden évszakban megihlette 
a fotósokat. A kiállítási anyagról elmondta, hogy szép, egy-

I. díj – Napfelkelte Fotó | Csontos András

II. díj – Part Fotó | Csákvári Dániel

III. díj – Szálender lovastanya Fotó | Bárdos Tamás Különdíj – Nyári szünet Fotó | Simó Szabolcs
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FOTÓPÁLYÁZAT

A Szenzor Fotókör pályázata amatőröknek
Göd fotós szemmel

séges anyag, melynek minden egyes alkotásán 
érződik az  a plusz hozzáadott érték, amivel 
a  fotós többet látott és érzett a kép készítése-
kor, s  amitől e  fényképek kapcsolatot tudnak 
teremteni a közönséggel, ami az igazi műalko-
tás megszületésének tulajdonképpeni lényege. 
Zárásként gratulált a szervezőknek a pályázat 
és kiállítás ötletéhez, mert mint kifejtette: eze-
ket az értékeket meg kell mutatni és meg is kell 
őrizni. S végül hozzátette, kedve támadt pár 
napot Gödön tölteni, és – mi mást is tenni? – 
sokat fotózni.

Díjazottak
A III. helyezésért járó díjat és oklevelet 
Szálender lovastanya című képéért Bárdos 
Tamás nyerte el.
A II. helyezésért járó díjat és oklevelet Part 
című fotójáért Csákvári Dániel kapta. I. he-
lyezést ért el Napfelkelte című képével Csontos 
András.

Különdíjban részesültek:
Simó Szabolcs, Kurucz Tamás, Dvornik Gábor 
és Bárdos Tamás.

V. Pálfai Kinga

A győztes gödi táncospár a dobogó legfelső fokán

SZENIOR TÁNCVERSENY

Csak táncolunk és táncolunk!

Szeptember végén Nagykanizsán rendezték meg a  II. Cséplő 
Dániel Emlékkupát, amelynek szenior kategóriájában egy gödi 
táncospár állhatott a  dobogó legfelső fokára. (Olvasóink közül 

bizonyára sokan emlékeznek a  verseny névadójára, a  tavaly nyáron  
motorbalesetben elhunyt kiváló fiatal táncosra.)

Rónaszéki Éva, a páros hölgytagja elárulta lapunknak, hogy partne-
rével, Láng Istvánnal bizony már elmúltak hatvanévesek (a fotó alap-
ján ez különösen Éváról nehezen hihető), nyolc éve táncolnak együtt, 
s 2012 óta indulnak versenyeken.

Éva és István külön megköszönték azt az önzetlen segítséget, ame-
lyet a Duna-Part Nyaralóházaktól kaptak: a kanizsai versenyre a hét-
végeken a színházteremben készülhettek.

– Ha akad egy órácska szabadidőnk, akkor csak táncolunk és tánco-
lunk! –  meséli Éva nevetve.

Nem mellesleg tagjai annak a Richter András tánctanár vezette for-
mációs tánccsoportnak, amelynek 50 feletti fiatal táncosai szívesen 
vállalnak fellépéseket kulturális és egyéb rendezvényeken.

W. B.

A D V E N T I  K O N C E R T

Vásáry André

Ünnep
2014. december 12.

(péntek) 18 óra

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

A belépés díjtalan!
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK

Örökségünk, a magyar 
népzene, a népdal és a néptánc
A Kulturális Örökség Napok keretében Gödön, a  József Attila 
Művelődési Ház szervezésében szeptember 20-án este tánchá-
zat is tartottak. A helyszínt ezúttal a Németh László Általános 
Iskola biztosította, a házigazda a Dunavirág Táncegyüttes volt, 
a talpalávalót pedig a Berka zenekar húzta.

A moldvai táncokat éltető esten a  Gödi Néptáncegyüttes 
egyéb korcsoportjai, a  Szökellők (középiskolások) és Röcögők 
(felső tagozatos általános iskolások) is részt vettek, no meg a csa-
ládok, barátok, a népzenéért és a néptáncért rajongó gödi és tá-
volabbról érkező vendégeik.

Az alkalom egyúttal néptáncos tanévnyitó is volt, hiszen a fel-
sőgödi általános iskola művészeti képzésében szerepel a néptán-
coktatás, és mind a nyolc évfolyamon vannak lelkes csoportok, 
amelyek minden esztendőben szélesítik ismereteiket nem csu-
pán a tánclépések, hanem a hagyományőrzés tekintetében is.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött rendez-
vényen a  JAMH munkatársai kézműves-foglalkozást tartottak 
a résztvevőknek, így a táncok szünetében nem csupán a dalta-
nulás közben lehetett megpihentetni a lábakat.

A remek hangulat a késő esti órákig kitartott, s minden bi-
zonnyal jó alkalmat teremtett arra, hogy a  tanult táncokat élő 
zene mellett, a régi fonókat idéző miliőben járhassák el a  tán-
cosok úgy és ahogyan, amire azokat kitalálták: jó közösségben 
egymással ismerkedve, kikapcsolódva, a tánc és az éneklés örö-
méért.

A Gödi Néptáncegyüttes minden csoportjába várja a  jelent-
kezőket. Érdeklődni a  JAMH-ban, a  Búzaszem Iskolában és 
a Gödi Németh László Általános Iskolában is lehet.

V. P. K.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK

Várostörténeti morzsák 
a KÖN-sétán
A Kulturális Örökség Napok (KÖN) keretében a gödiek évek 
óta vezetett sétákon vehetnek részt abból a célból, hogy minél 
szélesebb körű ismeretekre tegyenek szert a település és kör-
nyéke történetéről.

A József Attila Művelődési Ház felkérésére Bátorfi József 
helytörténész állítja össze az aktuális programot, s alapos felké-
szültséggel vezeti az érdeklődőket a régi idők emlékeit őrző ter-
mészeti és épített környezetnek a településtörténet szempontjá-
ból érdekes pontjaihoz. Az egyes sétaszakaszokat buszos utazás 
fűzi össze, amelyet a helyi közlekedési szolgáltatással megbízott 
vállalkozás térítésmentesen biztosít a résztvevők számára.

Az idei séta a római kori leletek megtekintésével kezdődött 
Dunakeszin, a Duna partján. Egy magánépítkezés során buk-
kantak rá az egykori kikötőerőd maradványaira. A kiserőd I. 
Valentinianus császár uralkodása alatt, Kr. u. a 370-es évek ele-
jén épült.

Az út a  Tetétlen tájon át a  Nemeskéri-kúria felé vezetett 
tovább, majd a  „kétbusznyi” résztvevő a  Zsuzsi-forrással és 
a  Feneketlen-tó históriájával ismerkedett meg. A  Városháza, 
a  Fácán (korábban vendéglő, majd szociális foglalkoztató, je-
lenleg óvoda) épülete és gödi vasútállomás története is mege-
levenedett, ahogy szó esett a  település első virágkorában üze-
melő Szeszgyárról és az avarkori emlékeket őrző Várdombról 
is. A kulturális örökség séta Felsőgödön át végül Névelyre, azaz 
Nevelekre vezetett, számos érdekes információval, anekdotával 
ajándékozva meg a helytörténet iránt érdeklődő közönséget.

A séta végállomása a Gödöt Nevelekkel összekötő hídnál volt, 
ahol szívélyes vendéglátás mellett, ünnepi keretek között adták 
át a Kapcsolat parkot és az első neveleki járdaszakaszt. Ez utób-
bi program szerves része volt a Mobilitási Hét eseményeinek.

V. Pálfai Kinga

ÖSSZEFOGÁS

Napról napra szépül 
a tűzoltószertár
Október első két hetében nagy volt a sürgés-forgás a felsőgödi tűz-
oltószertárban és környékén, amely még lapzártánk perceiben is 
tartott. Az ott folyó munkálatokról Szabó Zsuzsától, a József Attila 
Művelődési Ház igazgató asszonyától kértünk rövid „helyzetjelen-
tést”.
– Befejeztük a külső falfelületek, valamint az ajtók és az ablakok 
festését, rendbe hoztuk a  szertár nagy vaskapuját, pakoltunk, ta-
karítottunk, s elkészült az új járdaszakasz is. Minden önkéntes ta-
lált „kezére eső” munkát, melyet nagy lelkesedéssel és odaadással 
végzett.

– Megvalósult tehát az ön által megálmodott civil összefogás…
– Igen, és ezt szeretnénk dokumentálni a jövő nemzedékei számá-
ra. Naponta kitettünk egy jelenléti ívet, amelyre az önkéntesek fel-
írták a nevüket. A százéves tűzoltószertárból kialakított emlékhely 
ünnepélyes megnyitásakor elhelyezünk egy táblát, amelyen vala-
mennyi támogatónk, szponzorunk és önkéntesünk nevét feltüntet-
jük. Ezzel tisztelgünk majd a gödi polgárok összefogása előtt.

WB

A Bátorfi József vezette helyismereti programon évről évre egyre 
többen vesznek részt
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A  Kulturális Örökség Napok rendezvényeinek sorában kapott 
helyet a  20. születésnapját ünneplő Gödi Almanach jubileumi 
könyvbemutatója is. 

A kezdetektől napjainkig
A helytörténeti kiadványsorozat 1994-ben indult útjára, és az az-
óta eltelt 20 év alatt 15 kötettel jelentkezett. Százharminc szerző 
több mint négyezer oldalon járult hozzá írásaival a település törté-
netének sokszínű feldolgozásához. 

Rendkívüli érték jött létre az almanach szerzőinek köszönhető-
en, hiszen feltárták és feldolgozták a település múltját, és írásaik ré-
vén hozzáférhetővé tették azt mások számára is. Közösségformáló 
szerepük van e köteteknek: erősítik az itt élőkben az összetartozás 
tudatát, a város iránti szeretetet, és segítik, hogy a település megis-
merése által valóban gödivé válhassanak az újonnan ide települők. 
Ezeket a  gondolatokat hangsúlyozta köszöntőjében Markó József 
polgármester, aki sok éven át végzett kiváló szerzői-szerkesztői 
munkájukért külön köszönetet mondott Bátorfi Józsefnek, Láng 
Józsefnek, Gyüre Jánosnak és Nagyréti Tamásnak.

A gödi helytörténeti kutatások kezdetei azonban jóval korább-
ra nyúlnak vissza, mint az almanach első kötetének megjelenése. 
Bátorfi József visszatekintésében elmondta: 1961-ben kapott hi-
vatalos felkérést az  akkori városvezetéstől, hogy végezzen kuta-
tásokat a település múltjának feltárására. Évtizedek óta folyt már 
tehát ez a munka, amely attól fogva vált láthatóvá a város nagyobb 
közönsége számára is, amikor 1994-től csaknem minden évben 
napvilágot látott az almanach egy-egy újabb kötete. Bátorfi József 
szót ejtett arról is, hogy Gödnek szüksége lenne egy múzeumra 
vagy kiállítóhelyre, ahol helyet kaphatnának a több évtizedes ku-
tatások során előkerült dokumentumok, emlékek. Magával hozott 
a könyvbemutatóra néhány személyes tárgyat is, amelyek legutóbb 
kerültek hozzá Pártos Judit, az almanach három éve elhunyt egyik 
szerkesztőjének hagyatékaként. A kis csomagban egyebek mellett 
ott volt Pártos Gyulának, az alsógödi iskola egykori igazgatójának 
a katonasapkája is, amelyben halálos fejlövés érte a fronton…

Az esten felszólalt Láng József is, aki több éven keresztül látta 
el az almanach főszerkesztői feladatait. Elmondta, hogy munkája 
során legfőbb célkitűzésének a továbblépést tekintette a személyes 
visszaemlékezésektől a  tudományos igényű témafeldolgozás felé. 
Ugyanilyen lényegesnek tartotta azt is, hogy módszert dolgozzon 
ki a sok év alatt összegyűlt anyagban a kereshetőség biztosítására. 
Ezért különféle szempontok szerint táblázatokat készített, amelyek 
egyfajta katalógusként segítették az eligazodást a több ezer oldal-
nyi szövegben. A továbblépést ezen a téren az  jelentené, ha elké-
szülhetne egy, a  kötetek online változatait tartalmazó weboldal, 
amely korlátlan kereshetőséget biztosítana bármely felhasználó 
számára – mondta Láng József. Erre a felvetésre mindjárt válasz is 
érkezett Markó József polgármestertől, aki ígéretet tett arra, hogy 
a szövegek digitalizálásának ügyét maga is támogatni fogja.

A Gödi Almanach legújabb kötete
A könyvünnep az évfordulóra megjelent 16. almanachkötet bemu-
tatásával folytatódott. 29 szerző írásaival, 310 oldalon, színes ki-
vitelben készült el a jubileumi kiadvány, amely újabb fejezetekkel 
gazdagítja Göd régi és újabb történetét. A  könyv mellékleteként 
önálló kötetben jelent meg Mühlbacher István A Nemeskéri-Kis-

sekről című 140 oldalas dolgozata. A  kötet szerzői az  esten sze-
mélyesen is bemutatkoztak a közönségnek, és néhány mondatban 
mindannyian elmondták, milyen témát dolgoztak fel írásukban. 
Munkájukért köszönetképpen egy, Véninger Margit kerami-
kusművész készítette emlékplakettet vehettek át, valamint azt 
a Nagyréti Tamás grafikusművész keze munkáját dicsérő emlékla-
pot, amelyet a korábbi kötetekben publikált valamennyi szerző is 
megkapott. 

A jubileumi kiadványból az  iskolák tanárai és az óvónők egy-
egy tiszteletpéldányt kaptak, és az önkormányzat mint a kötet ki-
adója osztályonként két-két ajándékkötetet biztosított az  iskolák 
legjobb tanulóinak is, hogy az értékes helytörténeti tanulmányok 
minél szélesebb körben olvasókra találjanak a fiatalabb korosztály 
körében is. 

A kétkötetes idei kiadvány 1000 forintos áron korlátozott szám-
ban még kapható a Göd Városi Könyvtárban, ahol 300 forintért 
megvásárolhatóak a Gödi Almanach korábbi kötetei is. Érdemes 
élni ezzel a kedvező a lehetőséggel… 

Koditek Bernadett

A városi könyvtár dolgozói igazi kávéházi hangulatot varázsoltak 
a művelődési ház nagytermében, ahol teával, pogácsával és 
születésnapi csokitortával várták a vendégeket

KÖNYVÜNNEP

20. évfordulóját ünnepelte a Gödi Almanach

Az idei kötetben a  következő szerzőktől jelentek meg írások: 
Horváth Tibor, Bátonyi Pál, Bátorfi József, Volentics Gyula, 
Szávoszt-Vass Dániel, Veres Mihály János, Láng József, Gallé 
Gábor, Kiss Gábor, M. Száhlender Magdolna, Zsoldos Dezsőné 
Nika Piroska, Balázs István, Czibulkáné Kökény Etelka, Kö-
kény József, Havas Nelli, Steuer András, Gemer György, Mál-
nási András, Gajáry Antal, Simkó Józsefné, Petyánszky Géza, 
Tóth Péterné Uhrig Klára, Szabó Zsuzsa, Simon Tamás, Pász-
tor Balázs. Az illusztrációkat Nagyréti Tamás készítette, a fotók 
készítésében és feldolgozásában Bea István nyújtott segítséget, 
a szövegek gondozásában Walter Béla közreműködött. A szer-
kesztői feladatokat Koditek Bernadett látta el.
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791 | www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Mű-
velődési Ház
aktuális programjai

OKTÓBER 28. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele 
Könyvbemutató: Körmendi Viktória: Félhomály. A titok 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A belépés díjtalan.

OKTÓBER 29. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

NOVEMBER 3. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

NOVEMBER 5. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

NOVEMBER 6. CSÜTÖRTÖK | 16.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

NOVEMBER 7. PÉNTEK | 18.00
A GödArt alkotóinak őszi tárlata
A kiállítást megnyitja: Maczkay Zsaklin művészeti író
A kiállítás megtekinthető december 2-ig, a Művelődési Ház 
programjaihoz igazodva.

NOVEMBER 8. SZOMBAT | 9.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében. 
A rendezvény a klubtagoknak ingyenes, az érdeklődőknek 
a támogatási díj 500 Ft. 
Kérünk mindenkit, hogy kényelmes ruhát hozzon magával.
Bővebb információ: 
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400
Urbán Istvánné (06 20) 397-9724

10.00
Rajzklub felnőtteknek

NOVEMBER 10. HÉTFŐ | 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

NOVEMBER 11. KEDD | 16.00
„Dunavirág táncházak” – Márton-napi tekergős mulatság 
tekerősökkel.
A belépés díjtalan. 
A programsorozatot támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

NOVEMBER 12. SZERDA | 13.00
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete Gödi Szervezetének összejövetele

NOVEMBER 14. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

NOVEMBER 15. SZOMBAT | 8.00–13.00 
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

NOVEMBER 17. HÉTFŐ | 10.00
Gyermekszínházi bérlet, 1. előadás: Grimm-Busz Színház: 
Rettenetes Röfi 
Belépő: 700 Ft/fő/előadás

NOVEMBER 21. PÉNTEK | 18.00 
Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) újonnan 
fölfedezett alkotásainak bemutatója. 
Bemutatásra kerül mind a szakma, mind a közönség 
szerint a legnagyobb magyar festőművész három újonnan 
fölfedezett eredeti alkotása.

NOVEMBER 22. SZOMBAT | 10.00 
Rajzklub
A klubot vezeti: Farkas Éva szakrális kárpitművész. 
Jelentkezés és bővebb információ a (06 30) 700-4443-as 
telefonon vagy e-mailben: farkaseva.gobelin@gmail.com.

NOVEMBER 24. HÉTFŐ | 10.15 
„Hangfogó” komolyzenei hangversenybérlet általános 
iskolásoknak.
2. előadás: „ Akiknek még Mozart sem volt elég”
Belépő: 700 Ft/fő

NOVEMBER 26. SZERDA | 13.00 
A Vöröskeresztes Klub összejövetele

NOVEMBER 28. PÉNTEK | 18.00
„Dunavirág táncházak”: András-napi bál a Fonó 
zenekarral 
Helyszín: a Búzaszem Iskola aulája (2131 Göd, Vécsei u. 1.)
A belépés díjtalan. A programsorozatot támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap.

NOVEMBER 29. SZOMBAT | 10.00
Adventi koszorúkészítés.
Mindenki hozzon magával 4 db gyertyát, a többi hozzávalót 
mi biztosítjuk. Belépő: 700 Ft/ koszorú

DECEMBER 1. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

DECEMBER 2. KEDD | 16.00
„Dunavirág táncházak”: Adventi játszó Navratil Andreával 
A belépés díjtalan. A programsorozatot támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap.

DECEMBER 3. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

DECEMBER 4. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

DECEMBER 5. PÉNTEK | 17.00
A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Perspektíva című 
kiállításának megnyitója

DECEMBER 6. SZOMBAT | 10.00
Rajzklub
A klubot vezeti: Farkas Éva szakrális kárpitművész. 
Jelentkezés és bővebb információ a (06 30) 700-4443-as 
telefonon vagy e-mailben: farkaseva.gobelin@gmail.com.

DECEMBER 8. HÉTFŐ | 13.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

DECEMBER 9. KEDD | 14.00–18.00 
Véradás

15.00 
A Pedagógus Klub összejövetele
Évzáró összejövetel – rövid számvetés. Ünnepi készülődés, 
receptcsere.

DECEMBER 10. SZERDA | 12.00
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete Gödi Szervezetének összejövetele

DECEMBER 12. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

DECEMBER 12–14. PÉNTEK-VASÁRNAP
Karácsonyi ébredés – programsorozat az advent 
jegyében

12. PÉNTEK | 18.00 
Vásáry André – Ünnep című adventi koncertje
A belépés díjtalan.

13. SZOMBAT | 16.00
A Dunavirág Néptáncegyüttes „Süvöltő” és „Röcögő” 
csoportjainak évzáró műsora. „Dunavirág táncházak”: 
karácsonyi koncert és táncház a Góbé zenekarral. A belépés 
díjtalan. A programsorozatot támogatja a Nemzeti Kulturális 
Alap.

14. VASÁRNAP | 10.00–14.00 
Gyermekek kézműves portékáinak és használt játékainak 
börzéje. Luca-(más)napi családi kézműves játszóház

DECEMBER 19. PÉNTEK | 13.00 
A Vöröskereszt helyi szervezetének karácsonyi 
összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

NOVEMBER 8. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

NOVEMBER 15. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

NOVEMBER 20. CSÜTÖRTÖK | 14.30 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

DECEMBER 6. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

DECEMBER 16. KEDD | 13.00–17.00 
Véradás

A Göd Városi Könyvtár aktuális programjai
November 28-án, pénteken 17 órától beszélgetés dr. Erdélyi István régészprofesszorral, a tör-
ténettudományok doktorával abból az alkalomból, hogy 2014. augusztus 20-án Pro Urbe-dí-
jat kapott Göd városától. A neves gödi személyiség, akinek fő kutatási területe a magyar ős-
történet, életútjáról és munkásságáról beszél.
Helyszín: a JAMH kiállítóterme (Pesti út 72.) Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
Október 31-én, pénteken 13-tól 17 óráig
Sün Balázst hajtogatjuk, vágjuk, ragasztjuk, majd 
el is meséljük.
November 28-án, pénteken 13-tól 17 óráig
Adventi készülődés

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (27) 345-101
November 7-én, pénteken 13-tól 17 óráig
Márton-napi dekorációt készítünk, miközben  
az e naphoz fűződő néphagyományokkal 
ismerkedünk.
December 12-én, pénteken 13-tól 17 óráig
Karácsonyi meglepetés

Foglalkozásainkra várjuk a kézműveskedést kedvelő családokat! 
Ica néni, Edina néni, Ági néni | www.godikonyvtar.hu
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Meghívó
Csontváry Kosztka Tivadar

újonnan felfedezett alkotásainak bemutatója
a József Attila Művelődési Házban

Időpont: 2014. november 8. (szombat), 9 óra
Mindenkit szeretettel várnak!

További információ: www.godimuvhaz.hu

Meghívó
Adventi koszorúkészítés

a művelődési házban
Időpont: november 29. (szombat), 10 óra

Mindenki hozzon magával 4 db gyertyát, 
a többi hozzávalót mi biztosítjuk. 

Belépő: 700 Ft/ koszorú
További információ: www.godimuvhaz.hu

Változás a váci művelődési ház 
programjában
Értesítjük kedves közönségünket, hogy a 2014. november 29-én 19 órára meg-
hirdetett „A tökéletes férfi” című zenés irodalmi est Kulka János színházi elfog-
laltsága miatt 2015 januárjában kerül megrendezésre.
A pontos időpontról december folyamán értesítjük közönségünket.
A már megvásárolt jegyek visszaválthatók a váci Madách Imre Művelődési Köz-
pont jegypénztárában, illetve érvényesek a januári előadásra.

PROGRAMAJÁNLÓ

Színjátszókör gyerekeknek és 
felnőtteknek a művelődési házban
Szeretsz szerepelni, és úgy érzed, nincs hol megmutatnod a tehetségedet?
Csatlakozz az október 16-án indult gyermek és felnőtt színjátszó körhöz!

Gyermek színjátszókör 
indul a 8-14 éves korosztály számára. A résztvevők játékos foglalkozások
keretében elsajátíthatják a színjátszás alapjait. A foglalkozások időpontja: 
minden hónap második csütörtöke, 16.30 és 18 óra között.
Júniusban a  tanultak alapján egy színielőadással kedveskedünk a hozzá-
tartozóknak és az érdeklődőknek.

Felnőtt színjátszókör 
indul mindazoknak, akiket amatőr szinten érdekel a  színjátszás, és időt 
tudnak szakítani a próbákra és a fellépésekre. A foglalkozások időpontja: 
minden hónap második csütörtöke, 18 és 20 óra között.
Csoportvezető (mindkét csoportban):
Simonyikné Vizsy Edit, telefon: (06 30) 894-4420.
A részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk a szerepelni vágyó érdeklődőket!

(Be)Csalimese
Népmesei programok a Göd Városi Könyvtárban

Szeptember 26-án a „Bütykölde” kézműves-foglalkozás rendhagyó módon nem 
a könyvtárosok, hanem szakavatott kézművesmester vezetésével zajlott.
Mráz József népi bőrműves irányításával szebbnél szebb karkötők, hajcsatok és 
tarsolyok kerültek ki az ügyes gyermekkezekből. A foglalkozást igazi kalákahan-
gulat jellemezte. Miközben a gyerekek ügyeskedtek, Olasz Etelka mesékkel bű-
völte el a hallgatóságot. A mesemondó, nagy derültséget keltve, a történetekbe 
beleszőtte a modern élet tárgyait és finomságait is, példának okáért a Kubu ita-
lokat. Az est befejező részében Bese Botond és Dóra Áron népzenészek, valamint 
tanítványaik, az  Aprája dudazenekar és a  Búzaszem Iskola furulyásai ejtették 
rabul zenéjükkel a közönséget.
A rendezvény a Belépés családostul mozgalom Gödi Becsalogató programso-
rozatának része volt, és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatá-
sával valósult meg. 

Hajtó Ilona
gyermekkönyvtáros

Gödi Körkép | 2014. 10. szám AJÁNLÓ
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ELISMERÉS

Pro Urbe-díj – 2014 
Tovább kell erősödnie a civil szféra 
társadalmi szerepének
A Szent István-napi városi ünnepségen, sokéves közéleti tevékenysé-
gének elismeréséül Göd Város Pro Urbe-díját vehette át Markó József 
polgármestertől és dr. Pintér György alpolgármestertől dr. Horváth 
László, a Gödi SE elnöke.

A jogász végzettségű, 50 esztendős Horváth László 1994 óta 
Göd lakója. Korábban aktív labdarúgó volt – olykor még ma 
is pályára lép –, rendszeresen lovagol, s két évtizede vesz részt 

a helyi sport szervezésében, irányításában, 2000-től a Gödi SE elnö-
ke. Éveken át segítette az  MLSZ Fegyelmi Bizottságának munkáját, 
tagja volt a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének. Az után-
pótlás-nevelés terén végzett tevékenységéért korábban Pest Megye 
Labdarúgásáért érdemérmet vehetett át. A kilencvenes évek közepétől 
aktív részese – elsősorban a sportban – a különböző társadalmi kez-
deményezéseknek.

Az ünnepi laudációban elhangzott, hogy az  elmúlt évtizedekben 
az egyesület és Göd híre regionálisan elismertté, országosan ismertté 
vált mind a gyermek, mind a felnőtt sportolók eredményei révén. Hor-
váth László a sport mellett a város életének más területein felmerülő 
kérdésekben és feladatokban is szívesen és folyamatosan segít ügy-
védi tapasztalatával, civil szemléletével, lokálpatrióta hozzáállásával. 
Az utóbbi három évben mintegy 60 millió forintnyi bevételt szerve-
zett a  társasági adóból jóváírható összegek felajánlóinak mozgósítá-
sával. A bevétel a városi sportingatlanok fejlesztését szolgálta, többek 
közt a két gödi sportpálya felújítását, bekerítését, az alsógödi világítá-
sának kiépítését, locsolórendszer telepítését, öltözőbővítést, valamint 
a medence- és sportcsarnok-beruházás előkészítését. Emberi, szakmai 
és sportkapcsolatait mindenkor a gödi sport és a városi élet fejleszté-
sére hasznosítja. Elismerésre méltó eredményekkel, létesítményekkel, 
létszámmal és értékekkel rendelkező szervezetet alakított ki és irányít, 
ezzel Göd jó hírét erősítve és terjesztve napról napra. 

– Nagyon sok érzés tolongott bennem, amikor megkaptam a díjat. 
Köszönet, öröm, megnyugvás, felajzás, biztatás, jóleső érzés és a mun-
kám eredményének igazolása – fogalmazott a díjazott az elismerését 
követően, majd kiemelte, a civil szféra még erősebb társadalmi szerep-
vállalására lesz szükség a jövőben. 

V. F.

Dr. Horváth László két évtizede erősíti Gödön a civil oldalt
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IN MEMORIAM

Kollár Zalán nélkül pattog 
tovább a labda…

Tragikus hirtelenséggel, né-
hány nappal a 34. születésnap-
ja előtt elhunyt Kollár Zalán.

A Gödi SE-ben gyermekek 
százait tanította kosárlab-
dázni, mindene volt a  sport, 
a  kosárlabda. A  Huzella tor-
nacsarnoka amolyan második 
otthona volt – ha nem az első. 
Szervezte a gödi kosaras életet, 
képviselte sportágát az egyesü-

let elnökségében, tagja volt a  városi sportbizottság-
nak. 

A gödi Inside Televízióban évekig műsorvezetője 
volt a híradónak.

Szerette a  történelmet és a  földrajzot, elvégezte 
az ELTE-t és a TF-et, majd a sződi Hunyadi János Ál-
talános Iskolában tanított, szakkört vezetett. 

Karakteréhez ugyanúgy hozzátartozott a  mosoly 
az arcán, mint a közvetlenség, illetve a sportnapilap 
a hóna alatt. 

Beteg volt, súlyos beteg. Hamvai, saját kérésére 
a Dunában leltek otthonra – éppen a 34. születésnap-
ján, egy szeptember végi péntek délutánon. Játékos-
társai emléktornát szerveztek a  tiszteletére, hagyo-
mányőrző céllal. A csarnok mellett két alkalommal 
is gyertyagyújtással emlékeztek rá barátai, csapattár-
sai, tanítványai, ismerősei.

A Huzellában, a mérkőzéseken a kispad mellett egy 
szék árválkodik, üresen. Zalán helye. Fentről szur-
kol a gödi csapatnak, idelenn nélküle pattog tovább 
a labda.

Kollár Zalán, Isten veled!
Vasvári Ferenc

KÉZILABDA

Jól kezdett az NB I/B-ben a GSE 
női csapata
Az idei szezonban a Gödi SE női kézilabdacsapata a ko-
rábbihoz képest magasabb osztályban, az NB I/B-ben lép 
pályára. A hölgyek két forduló után az első helyen várják 
a folytatást.

– A  szezont Nyíradonyban kezdtük, ahol magabiztos 
játékkal hazahoztuk a  két pontot. (Nyíradony VVTK – 
Gödi SE: 29-32.) Ezután hazai pályán fogadtuk az Abony 
csapatát. A mérkőzés kezdete után néhány perccel eldőlt 
a két pont sorsa: gyors támadásainkat rendre góllal tud-
tuk befejezni. A védekezésünkre az abonyiak nem találtak 
ellenszert, így a  végére 21 gólos különbség mutatkozott 
az eredményjelzőn. (Gödi SE – Abonett KC: 47-26.) Juni-
orcsapatunk szintén sikert aratott, megismételve korábbi 
győzelmét. Nem sokkal később Hajdúnánás ellen 35-21-
re nyertünk. Következő hazai mérkőzésünket november 
15-én a Szeged ellen vívjuk a Balázsovits János Sportcsar-
nokban; a felnőttek ötkor, a juniorok háromkor kezdenek 
– nyilatkozta lapunknak Tősér Tibor edző.

V. F.

A Balázsovitsban rendszeresen telt ház előtt játszik a csapat

Göd egyik vonzereje a felsőgödi termálstrand, amely télen-nyáron 
fogadja a vendégeket és a sportolókat

Téli nyitva tartással üzemel 
a felsőgödi termálstrand – 
megnyitják a nagymedencét is!
Október 1. és április 30. között a  Gödi Termálstrand téli 
nyitva tartással üzemel. Az idei téli szezonban a termálvi-
zes medence mellett az úszómedence is rendelkezésére áll 
az úszni és sportolni kívánó vendégek számára, így a gödi 
egyesületi sportolóknak helyben is lehetőségük nyílik a za-
vartalan téli felkészülésre.

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek 14.00–20.00
kedd, csütörtök 6.00–14.00
szombat, vasárnap 8.00–20.00
Szerdán 6.00-tól 8.00 óráig a bérlettel rendelkező vendégek 
igénybe vehetik a fürdő szolgáltatásait.
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SÁRKÁNYHAJÓ

Világbajnoki ezüstérem 
a gödieknek
Szeptember első hetében Ravennában rendezték meg a sár-
kányhajósok idei világbajnokságát. Gödről nagyobb kül-
döttség utazott az  olaszországi dragonregattára, ahonnan 
a  szeniorok 2000 méteres számának második helyezett-
jeként Török Károly, Vajda Béla és Rabnecz Károly ezüst-
éremmel térhetett haza, csakúgy, mint a Göd Dragon egyik 
meghatározó tagja, a fóti Jármer Richárd. A hölgyek az erős 
mezőnyben negyedikek, az ifik pedig hetefikek lettek.

V. F.

CURLING

Kiss Zsolt ötödik az Európa-
bajnokságon
Ötödik helyen zárt a gödi Kiss Zsolttal felálló Nagy György, 
Szekeres Ildikó és Szentannai Ágnes alkotta magyar cur-
ling vegyes válogatott a  dániai Európa-bajnokságon, 
szeptember végén. A  tavaly bronzérmes magyar együt-
tes a  negyeddöntőben Norvégiától szenvedett vereséget. 
A kontinensviadalt a svédek nyerték.

GYŐZTESEK
„A” csoport: KARALÁBÉ
„B” csoport: A KISPAD LEGJOBBJAI
„C” csoport: BÁRMI LEHET
„D” csoport: GDSE
„E” csoport: RESZTLI

EGYÉNI DÍJAK
Legjobb feladó: Antos Gábor (TALPRAESETTEK)
Legjobb ütő: Leiner Zsolt (KARALÁBÉ)
Legjobb védő: Hajagos Dorottya (BÁRMI LEHET)
Legjobb nyitó: Berecz Lajos (NEMTUDOMKI)
Legjobb blokkoló: Galbáts Iván (GAME-KAPOCS) 
Legjobb serdülő: Szalay Fanni (LILIOM)
Legjobb ifi: Oszlányi Simon (KARALÁBÉ)
Legjobb senior: Nagy-Herr Zsuzsa (BOMBÁZO(Ó)K)
A „B” csoport legjobbja: Jelenek Gergely (A KISPAD LEGJOBBJAI)
A „C” csoport legjobbja: Tóth Zoltán (INVICTUS)
A „D” csoport legjobbja: Sándli Zita (GÖDI DSE)
Az „E” csoport legjobbja: Bodrogi Ildikó (HAPPY GÖRCS)
Legnépszerűbb játékos: Lisztes Szilvia (TÁLENTUM)
A rendezők erkölcsi elismeréssel párosult virtuális különdíját kapta 
a  torna legtöbb mérkőzését vezető játékvezetői páros: Bodrogi 
Ildikó és Pintér Petra (HAPPY GÖRCS).

A következő tornára a tervek szerint december elején kerül sor.

RÖPLABDA

Nagykorú lett RÉKA
Szeptember végén a 18. alkalommal rendezte meg a Balá-
zsovits János Sportcsarnokban a RÉKA elnevezésű éjsza-
kai röplabdatornát a Gödi Sirály Közhasznú Egyesület.

LABDARÚGÁS – EREDMÉNYEK
Megye II. felnőtt
Sóskút KSK – Gödi SE: 2-2 (gólszerző: Csesznák, Oláh)
Gödi SE – PILE Szántó: 3-1 (Rezneki, Oláh, Tollas)
Üröm SC – Gödi SE: 4-0
Gödi SE – Perbál SE: 1-0 (Sápi P.)
Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE: 1-2 (Csánki K. 2)
Gödi SE – Budakalász: 3-3 (Honti, Búza, Kolumbán)
Szigetgyöngye – Gödi SE: 2-2 (Kránicz, Oláh)
Gödi SE – Leányfalu SE 0-1

Megye III. felnőtt
Gödi SE – Kék Duna SE: 3-2 (Martin-Gál 2, Ribényi)
Sződi BLSE – Gödi SE: 3-2 (Ribényi 2)
Gödi SE – Penci SE: 7-0 (Végső, Honti, Sápi, Martin-Gál, Csánki K., 
Csánki A., Kolok A.)
Márianosztra SE – Gödi SE 1-0
Perőcsény SE – Gödi SE: 2-5 (Mangold, Máthé, Csánki K., Kolok A., 
Burger)
Gödi SE – Letkés SE: 3-4 (Martin-Gál 3)

U-18 ifjúsági II.
Aszód FC – Gödi SE: 1-14 (Gergely M. 6, Molnár 3, Illyési 2, Farkas 
2, Gali)
Gödi SE – Fóti SE: 10-0 (Ribényi 3, Gergely M. 2, Illyési 2, Molnár, 
Berenczei, Sebő)

U-16 serdülő I.
Kisnémedi SE – Gödi SE: 1-6 (Illyési 2, Ráth V. 2, Lugosi, Libényi)

U-14 serdülő II.
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas SE: 0-9
Sződligeti SMTE – Gödi SE: 2-0
Gödi SE – Vác VLSE: 2-1(Bunna, Márton)

Vajda Béla szakosztályvezető immár világbajnoki ezüstéremmel is 
büszkélkedik

A gödi Kiss Zsolt évek óta a világ élvonalának egyik meghatározó 
curlingversenyzője

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés Családostul programok
•  November 8-án, szombaton őszi gyalogtúra a Börzsönyben
•  December 6-án, szombaton Mikulás sportnap és családi 

focitorna
Bővebb információk: belepescsaladostul.mindenkilapja.hu
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket ezúttal 
november 25-éig küldjék meg szer-
kesztőségünknek akár postai, akár 
elektronikus 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. szeptember havi számunk-
ban közölt rejtvény megfejtése: 
„Az utószezonban meglepjük 
a lányomékat.”

A nyertes ezúttal: Talán Zsuzsanna

Szerencsés megfejtőnk a Váczi 
Sütemény Kuckó  (Pesti út 155.) 
ajándékcsomagját veheti át.
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SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi reváns 
a Dunakeszi Feszten
A tavalyi második hely után idén a gö-
diek győzelmével zárult az  igen nagy 
presztízsértékű sárkányhajó-viadal, 
melyet a  Dunakeszi Feszt keretében 
rendeztek szeptemberben. A  negye-
dik alkalommal meghirdetett verseny 
után 2:2 az  állás: az  elsőt a  vendéglá-
tók nyerték, majd Göd, aztán ismét 
Dunakeszi, most pedig újra Göd lett 
a nyerő. A kiírás szerint a városi egy-
ségekbe az  adott településre érvényes 
lakcímkártyával lehetett nevezni. 
Szeptemberben hajóba ült két kép-
viselő és két önkormányzati dolgozó 
is. A kormányosok esetében nem volt 
megkötés, a gödi egységet az  igen ru-
tinos váci Szabó Miklós vezette győze-
lemre. A gödi hajót erősítette a három 
friss vb-ezüstérmes: Vajda Béla, Török 
Péter és Rabnecz Károly, valamint 
a  világ-, Európa- és magyar bajnok 
Herczeg „Báró” Tamás.

Végeredmény: 1. Göd, 2. Dunakeszi, 
3. Veresegyház, 4. Mogyoród.

V. F.

KAJAK-KENU

Havas Balázs világbajnok!
Oklahoma Cityben rendezték szeptember végén a maratoni kajak-kenu világbajnokságot, ame-
lyen a magyar válogatott összesen 10 arany-, 7 ezüst- és 3 bronzérmet nyert, s ezzel küldöttsé-
günk az éremtáblázat első helyén végzett. A sikerekhez a GSE három korábbi kajakosa, Havas 
Balázs, Sólyom Dóra és Freisták Péter is hozzátett. A váci színekben versenyző Balázs az U23-as 
korosztályban, a kajak egyesek mezőnyében nyerte meg a világbajnokságot. A Huzella Tivadar 
Általános Iskola egykori diákja korábban az U23-asok között Európa-bajnoki bronzérme mel-
lett világbajnoki negyedik helyet is szerzett a 26 kilométeres távon, míg ifjúsági versenyzőként 
vb-harmadik és Eb-második hellyel büszkélkedhet. 2012-ben a Sportiskolák Országos Szövet-
ségének gáláján a Madách Gimnázium diákjaként díjazták. A dunakeszi Radnóti Gimnázium 
diákja, Dóra az ifi párosok küzdelmeiben – Lucz Noémivel – szintén aranyérmes lett. A MAFC 
kajakosa idén a szegedi síkvízi vébén ezüst- és bronzéremmel is gazdagodott korosztályában. 
Az egyetemi klub másik fiatalja, Freisták Péter – Vidákovich Antallal – bronzérmes lett.

Oklahomában a  női kajak kettesek versenyében az  idei Európa-bajnok, szintén egykori 
GSE-kajakos Váczai Enikő Csernák Edinával állt rajthoz, s egy kormányprobléma miatt az ötö-
dik helyen végeztek.

V. F.

Havas Balázs az U23-asok közt lett világelső Fotó | kajakkenusport.hu
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Használt angol játékok-könyvek, új 
divatékszerek. Halloween és Disney jelmezek.

Széles választék, mesés árak.
Folyamatos árufeltöltés!

November és december hónapban már hétfőn 
is ellátogathatnak üzletünkbe, melynek 

NYITVA TARTÁSÁT MEGHOSSZABBÍTJUK 
az alábbiak szerint: 

hétfőtől péntekig 9-től 18 óráig
szombaton 9-től 13 óráig. 

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

TÜNDÉR FÉSZEK

  

   

  

  

  

 

   

  
      

  

 

  

Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.inczeffypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

dr. Nyisztor Magdolna          Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba                                     Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

dr. Gellért Gábor                  Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

dr. Dragodán Katalin                  Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit                                        Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor                                 Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla                                 Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre                                    Szerdán 1800-2000

urológus szakorvos

dr. Mocsai Lajos                                Szerdán 1700-1900

ortopéd főorvos

dr. Komporály Éva               Bejelentkezés szerint
fizioterápia, reumatológiai rehabilitáció, lágy lézer terápia

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

OPTIC WORLD VÁC 2600 
SZÉCHENYI ÚT 4-6 
Mobil: 06 30 983 8121

50% kedvezmény szemüveglencsékre, vagy
Ahány éves, annyi százalék  

kedvezményt adunk a keretből,  
komplett szemüveg vásárlásakor!

Dr. Vadász Klaudia
ügyvéd

ismét várja kedves régi és leendő új ügyfeleit.

Telefon: (06-27) 333-640 | (06-20) 489-8130
E-mail: drvadaszklaudia@invitel.hu

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!

Gödi Körkép | 2014. 10. szám HIRDETÉS
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P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között.

Pedikűr, gyógypedikűr is

2500 Ft/alkalom

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

Profivet
Állatorvosi Sebészeti Központ és Rendelőintézet

Szeretettel várjuk az ön kedvenceit is 
teljes állategészségügyi ellátással!

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (A 2. sz. főút mellett, Dunakeszi felől a 2. utca balra)
Tel.: 06-27/330-195 (rendelési időben), Mobil: 06-20/317-0988

Nyitva tartás: H-P:  8–19-ig, Sz-V: 9–11-ig
www.profivet.hu

– Kötelező (veszettség) és ajánlott védőoltások.
– Teljes körű belgyógyászati, sebészeti és vemhességi kivizsgálás.

– Röntgendiagnosztika, hivatalos diszpláziaszűrés (FDB, fajtaspec.)
– Ultrahangdiagnosztika, hasi-UH, szív-UH, EKG.

– Vemhességi ultrahang, ivarzásdiagnosztika.
– Bőrgyógyászati kivizsgálás, allergiavizsgálatok.

– Vér- és vizeletvizsgáló labor helyben, azonnali eredménnyel!
– A kisműtétektől (pld. ivartalanítás) a csont- és izületsebészeti 

műtétekig, a legbiztonságosabb altatási technikákkal (Izoflurane).
– Csonttörések, csípődiszplázia, szalagszakadások műtéti megoldása.

– Bentlakásos intenzív betegellátás. – Kiszállás házhoz is.
– Ultrahangos fogkőeltávolítás. – Kutya- és macskakozmetika.

Állásajánlat
Állatkórházunkba állatorvosi asszisztenst keresünk!

Jelentkezés dr. Muka Péter Pál állatorvosnál.

HIRDETÉS
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Megnyílt a Füge presszó!
M indennap vár j u k vendége inke t a 

Termá l f ürdö kr t .  2 -ben , 
a strandda l szemben .

Fügepresszó

sportközvetítések  
Mauro kávé 
válogatott magyar és spanyol borok 
sörök 
koktélok 
házi szörpök  
Don Papa pizzák 
fagylaltkelyhek 
kézműves pálinkák

Kövessen minket a www.facebook.com/fugegod oldalon, 
hogy értesüljön rendszeres akcióinkról és kóstolóinkról!

Göd, Duna út 6.

Női,íférfiíésígyermekruházatíúj

vagyíhasználtíkivitelben.

Továbbá:ísálak,íövek,ízoknik,

köntösök,ípizsamákíésíegyéb

kiegészítőkívárjákíazíérdeklődőket.

Nem csak a ruhavásárlási céllal
            érkezőket várjuk!

Folyamatosaníváltozóíkínálatávalíaí

boltunkbaníkialakítottíFminipiaconF

íííigaziíkülönlegességeketítalálhat.

A divatban az ár a fontos, a stílusban az érték.
/arietisruhaszalon

www.arietis.hu

70 259 1639

A felsőgödi vasútállomástól 150 m.

• Angol nyelvoktatás, 
angol anyanyelvű 
tanárral

• Fejlesztésorientált 
programok 

• Zenés-játékos 
mozgásfejlesztő 
torna

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

családias, szép környezetben.

2132 Felsőgöd, Evezős utca 1. 
(Duna csárdától a 2. utca Vác felé)

Telefon: (06 30) 970-3377
www.kishajonapkozi.com

Kishajó Napközi
Mini   vi

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig
 szombaton 9-től 12 óráig

Szeretettel várjuk!
Cím: Felsőgöd, Ady Endre út 24.

• Babaruházat 56-86 méretig
• I. osztályú gazdaságos pelenkák, törlőkendők
• Bizományosi értékesítés (Ha megunta/kinőtte, feleslegessé vált, 

de még kifogástalan állapotú babaruhája vagy babakocsija van, hozza 
be hozzánk, bizományosi értékesítésre bevesszük és eladjuk.)

Nyitás: 2014. november 3-án

Fizioterápia, mozgásszervi magánrendelés
DR. KOMPORÁLY ÉVA

fizioterápiás, reumatológiai rehabilitációs szakorvos,
softlézer-terapeuta magánrendelése

www.reumalezerterapia.hu
Rendelésre bejelentkezés: 
06 70) 403-9112
Rendelési idő:
Gödön:
szombaton 9-től 11 óráig
Vácon:
pénteken 18-tól 20 óráig
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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.

   

Rendeljen	  Webáruházunkból	  
SKYSHOP.HU	  

Ingyenes	  házhoz	  szállítás	  Gödön,	  Sződligeten!	  
Mobilok,	  Laptopok,	  Asztali	  gépek,	  Monitor,	  Tabletek,	  	  CD,	  
Nyomtatók,	  Memóriák,	  Adathordozók,	  Nyomtatópapír,	  
DVD,	  Kábelek,	  Szoftver,	  Kiegészítők	  nagy	  választékban.	  

Hivjon	  most	  0670/266-‐8866	  
info@skyshop.hu	  
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN Akciós C-vitamin 
a Vitamin Station-től!

1000 mg-os nyújtott felszívódású  
C-1000, 120 tablettás készítmény  

3520 Ft helyett

csak 2990 Ft.
Keresse most a Vitamin Station üzletében, 
a gödi Penny Market mellett.
www.vitaminstation.hu
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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

• 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

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.
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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

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.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

• 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

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

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

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.
Istállótrágya házhoz szállítva eladó. 
Tel.: 06-20-941-5805

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

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

• 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!

Helyiség kiadó üzletnek, irodának 
Felsőgödön a Lenkey utcában, 
az óvoda közelében. 
Telefon: (27) /332-245, (30)/211-55-34
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Judit Optika
www.juditoptika.hu

2120 Dunakeszi, Fő út 75–81. (SZTK-ban)  Telefon: +36 70 / 291 7857

2131 Göd, Béke u. 29.  Telefon: +36 27 / 345 354
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Az akció 2014. december 31-ig tart.
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

Egy pár Varilux multifokális lencse vásárlása esetén
              egy másik pár Varilux lencsét adunk ajándékba.

LAZAC VAGY MALAC?
MI EZ ITT...

Varilux multifokális lencsékkel minden távolságra éles képet kapunk,
és az apró betűk sem jelentenek többé gondot.

A látás hónapja alkalmából

         a Judit Optika ajánlata:

KOMPLETT
    SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
  9990FT 

Az ár tartalmazza a vizsgálat, a keret, a réteg nélküli szemüveglencse díját, 
valamint a munkadíjat. Az akció részleteiről érdeklődni lehet az üzletben.

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely



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!

Széles választékban érkeztek kertészetünkbe szabad gyökerű 
gyümölcsfák és bogyós gyümölcsök, valamint földlabdás örökzöldek.

50 000 forint értékű
vásárlás esetén 10% törzsvásárlói kedvezmény!

Bogyós növények Konténeres gyümölcsfák Tavaszi hagymások
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