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A rendőrség  a lakosság 
segítségét kéri 
2014. november 14-én 15 óra 35 perckor egy isme-
retlen tettes a Hernád utca felől a Pesti út irányába 
közlekedett az általa vezetett járműszerelvénnyel. 
Az alsógödi vasúti átjáróhoz érve �gyelmen kívül 
hagyta, hogy a vasúti átjárón nem tud biztonsá-
gosan áthaladni, ahol forgalmi okok miatt megál-
lásra kényszerült úgy, hogy a nyerges vontatóhoz 
kapcsolt félpótkocsi a  síneket keresztezte. Az  is-
meretlen személy ezzel veszélyeztette a  vasúti 
közlekedés biztonságát, mivel a  menetrend sze-
rint arra közlekedő vonat vészfékezésre kénysze-
rült, és még így sem tudta elkerülni az ütközést. 

Az ütközést követően az  ismeretlen személy 
megállás és adatainak hátrahagyása nélkül 
a helyszínt elhagyta. 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
érdemi információval rendelkezik az  ismeretlen 
tettesről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban, 
az hívja a Dunakeszi Rendőrkapitányságot a (06 
27) 341-055-ös telefonszámon, illetve tegyen be-
jelentést az  ingyenesen hívható  (06-80) 555-111-
es „Telefontanú” zöldszámon  (hétfőtől csütör-
tökig 8 és 16, pénteken 8 és 13 óra között) vagy 
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2014. október 30. | november 6.

Október 30-ai ülésén szakbizottságaiba választott külsős tagokat a képviselő-testület, 
amely a jövőben is négy szakbizottságban végzi munkáját.

Döntés a képviselő-testület szakbizottságainak személyi összetételéről
Továbbra is Lenkei György vezeti a Szociális Bizottságot, amelynek tagja Csányi József 
képviselő, külsős tagja pedig Frei Lászlóné, a Vöröskeresztes Klub vezetője. Valameny-
nyien hosszú évek óta vesznek részt a szociális ügyek aktuális témáinak megtárgyalásá-
ban és a döntés-előkészítő munkában. 

A Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi bizottság élére Simon Tamást válasz-
tották, aki az elmúlt hónapokban már aktívan segítette a szakbizottság munkáját. A bi-
zottság további képviselő tagjai: Szabó Csaba, Vidák Árpád és Lenkei György. Külsős 
tagok: Pappné Pattke Mária, a TESZ főkönyvelője, dr. Megyeri Csaba és Albert Pál.

A Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke Sipos Richárd lett, a bizottság 
képviselői tagjai Simon Tamás, Szász-Vadász Endre és Kovacsik Tamás. Külsős tagok: 
Lőrincz László, Kiss-Simon László és Szőke Zsó�a óvodavezető.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot Szabó Csaba vezeti, míg a bizott-
ság képviselő tagjai Szász-Vadász Endre, Csányi József, Pinczehelyi Tamás és Vidák Ár-
pád. Külsős tagok Szabó Árpád, Balogh György, Szekeres Máté és Szabó Károly.

November 6-án ismét rendkívüli ülést tartottak
Három napirendi pontban közölt előterjesztés kapcsán kellett döntést hoznia a testü-
letnek.

A neveleki lakosok háziorvosi ellátása
Nevelek lakosságát hivatalosan is csatolni kellett valamelyik orvosi körzethez. A meg-
előző tárgyalások során dr. Lepp-Gazdag Anikó háziorvos vállalta a mintegy 600 felnőtt 
betegkártyáját. A gyermekek dr. Domán Csillához tartoznak majd a jövőben.

Pályázat kiírása a városi könyvtár vezetői állására
Lejár a városi könyvtár vezetőjének megbízatása, ezért pályázatot kellett kiírnia a kép-
viselő-testületnek. A határidő december 8-a, míg az elbírálás 15-e körül várható. A pá-
lyázatot a szokásos módon kihirdették. Az átmeneti időszak néhány hetére megbízással 
lehet vezetőt kinevezni.

Kitüntető címek gödi sportolóknak
Két kiemelkedő teljesítményű gödi sportolót neveztek a Pest megyei sportolók számá-
ra adományozható kitüntető címekre. Váczai Enikő és Havas Balázs a hazaiak mellett 
számos nemzetközi sikerrel, eredménnyel is büszkélkedhet. (Róluk bővebben a sport-
rovatban olvashatnak.)

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

Az Önkormányzat pénzkészlete: (számlákon lévő összegek + pénztár): 196 781
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (a számláin lévő összegek + pénztár): 6 594
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 53 946
A lekötött betétek összesen: 180 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 437 321

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 939 240
A normál �nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája:  
Út-Finish K�. – Útépítés (Kusché Ernő–Vécsey–Tompa–Attila u.) 
PENTA Ált. Építőipari K�. – gödi utak kátyúzása

11 125
25 462

A lakossági adótartozások összege 2014. november 27-én: 168 597
A fenti táblázat a 2014. november 27-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

A kormányablakok új 
nyitvatartási rendje 
2014. december 1-jétől módosul a Pest Megyei 
Kormányhivatal kormányablakainak és a járá-
si székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadá-
si rendje, mely a következők szerint alakul:

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00
További információk:
http://www.nyilvantarto.hu

Pest Megyei Kormányhivatal

A Polgármesteri Hivatal 
ünnepi munkarendje
A képviselő-testület döntése alapján a Polgár-
mesteri Hivatal év végi munkarendje a követ-
kezők szerint alakul:
2014. december 24-től (szerda) 2015. január 
4-ig (vasárnap) igazgatási szünet lesz. 
Az ünnepek utáni első munkanap 2015. január 
5. (hétfő).
Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztvi-
selői éves szabadságukat töltik.
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Munkaterv szerinti ülés | 2014. november 27. 

A helyi adórendeletek módosítása
A Samsung-gyár termelésleállása miatt 2015-ben jelentős iparűzésiadó-ki-
eséssel kell számolnia a városnak, s emiatt vált szükségessé az építményadó 
mértékének átlagosan 20 százalékos emelése. Szintén emelkedik az  ipa-
rűzési és az idegenforgalmi adó mértéke. A módosított adórendeletek tar-
talmáról lapunk 16. oldalán tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
A módosítás lényegében arról rendelkezik, hogy a vízfelhasználás megálla-
pításánál kibocsátónak minden esetben az ingatlan tulajdonosát kell tekin-
teni, függetlenül attól, hogy ténylegesen ki lakja az  ingatlant, vagy kinek 
a nevén szerepel a vízóra a vízművek nyilvántartásában. További változást 
jelent, hogy a Településellátó Szervezetet nem terheli díj�zetési kötelezett-
ség az általa felhasznált vízmennyiség után. 

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
A szociális kiadások csökkentése érdekében maximálták az  évenkénti 
segélyezések számát és a ki�zethető támogatás összegét is. Az egy évben 
adható segély maximális összege háztartásonként nem haladhatja meg 
a 100 000 forintot, és egy háztartás egy évben legfeljebb három alkalommal 
részesülhet önkormányzati segélyben.

A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
Göd Város Önkormányzata megalapította a Gödi Gyermekért Díjat, ame-
lyet évente egy alkalommal annak a bölcsődei gyermekgondozónak, óvo-
dai dajkának vagy védőnőnek ítélnek oda, akinek szakmai tevékenysége 
az adott időszakban kiemelkedő volt. 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása
A képviselő-testület új SZMSZ-t fogadott el, amelyet a  jelenleg hatályos 
jogszabályi előírásokkal teljes összhangban állítottak össze. A szabályzat 7. 
paragrafusa tartalmazza azokat a szankciókat, amelyeket a képviselői hi-
ányzások és fegyelemsértések esetében a törvény előírásainak megfelelően 
kötelező alkalmazni. Ha a képviselő a testületi ülésről hét alkalommal iga-
zolatlanul távol marad, akkor egyhavi tiszteletdíjától elesik. Tíz igazolatlan 
hiányzás esetén további egyhavi tiszteletdíját vonják meg tőle. Fegyelem-
sértésnek minősül az  is, ha a  képviselő évente legalább egy alkalommal 
nem tájékoztatja a választóit az általa elvégzett munkáról.

Tájékoztató a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályzat jelenlegi helyzetéről
Tarjányi Judit főépítész tájékoztatást adott arról, hogy a törvényi változá-
sok, illetve Nevelek csatlakozása miatt új árajánlatot kellett kérni a terve-
zőtől. A  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján 
a testület megszavazta az ajánlatban szereplő összegeket: 400 000 forintot 
területi hatásvizsgálatra, valamint 2,5 millió forintot a szükséges település-
rendezési eszközök elkészítésére.

A jövő évi belsőellenőrzési terv elfogadása
A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi belsőellenőrzési tervet, amely ki-
emelt területként jelöli meg a közétkeztetés gazdaságosságának vizsgálatát, 
valamit a temetők működésének és gazdaságosságának átfogó ellenőrzését.

A Jobbik gödi szervezetének javaslata
Közterület-használati kérelemmel fordult az  önkormányzathoz a  Job-
bik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének nevében Sipos 
Richárd elnök. A  szervezet az  adventi-karácsonyi időszakban kettős ke-

resztet kíván felállítani a Kincsem parkban, ezzel hívva fel az arra járók 
�gyelmét arra, hogy a  karácsony elsősorban a  családról, a  szeretetről és 
a megbékélésről szól. A javaslatot a testület támogatta.

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésének változásáról
A jogszabályalkotásról szóló törvény értelmében a Polgármesteri Hivatal 
felépítéséről egységes polgármesteri–jegyzői normatív utasítás határoz. 
A  továbbiakban négy osztály működik majd a  hivatalban. Megszűnik 
a Titkársági, Jogi és Informatikai Osztály, amelynek feladatait a  jövőben 
részint a jegyzői referens, részint pedig az újonnan megalakuló vezetői ka-
binet látja majd el. 

Személyi kérdések
Külön napirendi pontban hozott döntést a testület több városi intézmény 
vezetőjét érintő személyi kérdésben. 

A testület dönteni kívánt arról, hogy mellőzi a  Huzella Tivadar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői pályáztatását, de erre 
nem volt mód. A testület ugyanis már két alkalommal meghosszabbította 
a  jelenlegi igazgató, Horváth Ferenc megbízatását, harmadszor pedig kö-
telező kiírni a pályázatot. Ezt az intézmény fenntartója, a KLIK teszi meg 
a közeljövőben.

A TESZ igazgatói feladatainak ellátásával megbízott Rataj András 
2014. december 31-ig látja el a  Göd Városi Kommunikációs Nonpro�t 
K�.-ben betöltött ügyvezetői feladatkörét. Utódjául, 2015. január elsejétől 
a  kettős ügyvezetéssel működő k�. új ügyvezetőjének a  testület Koditek 
Bernadettet javasolta.

A nyugdíjazása előtt álló és jelenleg szabadságát töltő, a  munkavég-
zés alól már felmentett Pappné Pattke Mária helyére a képviselő-testület 
Preller Zoltánt nevezte ki megbízott gazdasági igazgatóhelyettesnek a Te-
lepülésellátó Szervezethez.

A Göd Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
elbírálásáig a képviselő-testület meghosszabbította Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető megbízatását.

Göd Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete, valamint 

a Polgármesteri Hivatal  
valamennyi munkatársa nevében

ke�emeskarácsonyi ünne�ket és boldog új évet kíván
Markó József 

polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György 
alpolgármester
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November 27-én este Göd képviselő-testülete közmeghall-
gatást tartott a  Duna-part Nyaralóházak színháztermé-
ben. Markó József polgármester köszöntötte a megjelent 

gödi polgárokat, majd tájékoztatást adott a város jelenlegi pénz-
ügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület előtt álló legfonto-
sabb feladatokról. Mint elmondta, a Samsung-gyár bezárása miatt 
a jövő esztendő költségvetésének elkészítése során nehéz döntése-
ket kell meghozniuk, amelyek nem mindig népszerűek. A lakossá-
got közvetlenül érintő adóterhek közül az építményadó várhatóan 
20 százalékkal, 240 Ft/m2-ről 290 Ft/m2-re emelkedik, amely átla-
gosan 4000 Ft-os évi többletterhet jelent ingatlanonként.

A városvezetés az  intézmények költségvetéséből és a  nem kö-
telező szolgáltatásokra fordított gazdálkodási keretből is „farag-
ni kényszerült”. A helyi médiumok közül a Göd Városi Televízió 
harmad annyi pénzből gazdálkodik majd 2015-ben, mint 2014-ben, 
amely lényegesen szűkebb szolgáltatási kört eredményez. A Gödi 
Körkép pedig 4 millió forinttal kurtább büdzséből fog megjelenni. 
Az egyes szociális juttatásokra fordítható keret is csökkenni fog, – 
ezért a jövő évben szigorúbb �gyelemmel fogják kísérni azt, hogy 
ki és milyen alapon, hányszor és mennyi önkormányzati segítséget 
kaphat. A várhatóan kevesebb bevétel mellett kevesebb beruházás 
lehetséges 2015-ben. Lesznek azért kisebb útépítések, a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermét is korszerűsíteni fogják (világítás, 
fűtési rendszer, klimatizálás) a jobb kihasználhatóság érdekében. 
Fejlődés várható a közterület-felügyelet munkájában: új, szakirá-
nyú végzettségű kollégával erősítették meg a szervezetet. Folytató-
dik a közvilágítási program, és a városban árverseny várható a ká-
belszolgáltatás terén is, ugyanis két új szolgáltató is jelentkezett, 
hogy bővítené gödi hálózatát. 

Markó József végül mindehhez hozzátette, hogy a felsorolt költ-
ségcsökkentések egytől egyig felodlhatóak, ha a  város bevételei 
pozitívan alakulnak. 

A közmeghallgatáson megjelentek egyebek mellett érdeklődtek 
a  Samsung-gyár lehetséges utódjáról, az  Autópihenő jövőjéről, 
a  nyaralóházak fejlesztéséről, de kérdések hangzottak el az  Ady 
Klubról, a  fürdőről, a Bozóky tér további rekonstrukciójának le-
hetőségéről. Szóba kerültek továbbá az  útfelújítások, a  kerékpár-
út-építések, a  parkolóhelyek és a  közvilágítás kérdései. Súlyos 
problémaként vetették fel a  Felsőgödön élők, hogy a  fogorvosi 
körzethatár módosításával az évtizedek óta megszokott szakorvos 
immár nem fogadja őket. Mások a  hosszú előjegyzési idők lerö-
vidítéséhez kértek közbenjárást, hogy a dunakeszi rendelőintézet 
szakrendeléseire ne kelljen hónapokat várni. Volt, aki szeretné, 
hogy a  lombhulladék elszállítása ismét ingyenes legyen, s  akadt, 
aki Alsógöd déli területére szeretne gyógyszertárat… A követke-
zőkben röviden összefoglaljuk az egyes kérdésekre adott válaszo-
kat. (A közmeghallgatás teljes, vágatlan televíziós felvétele megte-
kinthető a www.goditemak.hu oldalon.)

A Samsung telephelyének jövője: 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő Dél-Koreában tárgyalt, 
s próbált segítséget szerezni a termelő üzem újbóli beindításához. 
Mivel egyelőre nincs semmi konkrétum, a városvezetés arra kény-
szerült, hogy rendkívül óvatosan tervezze a jövő évi költségvetést, 
hiszen jelentős iparűzési adókieséssel kell számolniuk.

Az Autópihenő vendéglő épü-
lete:
Az üresen álló vendéglő le-
hangoló képet nyújt. Biztató, 
hogy végre vevőre talált az épü-
let, s  bízni lehet abban, hogy 
az új tulajdonos rendbe hozza. 
Az információk szerint az egy-
kori vendéglő szolgáltatóházzá 
alakul. 
A Duna-part Nyaralóházak 
hasznosítása:
Az elkövetkező tizenöt évben 
kötelező az eddigi funkció sze-
rinti fenntartás. Ennek érdeké-
ben fejlesztéseket tervez a  vá-
ros, elsősorban a színházépület 
állapotának javítása a cél. Mar-
kó József polgármester emlékeztetett arra, hogy a szerződéses idő-
szak lejártával néhány év múlva a Duna csárda épülete is a város 
tulajdonába kerül, s akkor pedig a szálláshely, az étterem és a szín-
házterem a hatalmas zöldterülettel együtt egyedülálló értéket fog 
képviselni. 
Az Ady Klub jövője:
A korábban lábra kapott hírekkel szemben a város szeretné az in-
tézményt megtartani és fejleszteni. Ki kell találni az épület funk-
cióját, mert az fogja megszabni a fejlesztés irányát – fogalmazott 
a polgármester. Az, hogy a  tető felújítása, egy rámpa megépítése 
vagy az udvar rendezése élvezzen-e elsőbbséget, attól függ, hogy 
a klubot használók milyen prioritásokban gondolkodnak. Január-
ban a Retró Ady Klub fórumot szervez e témában.
A Bozóky tér fejlesztése: 
Elkészült a rekonstrukció első üteme, s minden érdekelt fél szeretné 
folytatni a munkát. Akadályt jelent a piactér jelenlegi formája, a lapos 
tetős épület, melyet, ha elbontanának, megnyílhatna a tér. Sok mun-
ka és sok tárgyalás van még hátra, de napirenden szerepel a téma.
A termálfürdő jövője: 
A fejlesztési irány elsősorban egy úszómedence (33 vagy 50 mé-
teres) építése, a  TAO-pénzek felhasználásával. Második körben 
a  strandon lévő szolgáltató épületeknek igyekeznek majd egysé-
gesebb formát adni, illetve a tervek között szerepel egy szaunázó 
építése is. Nagyobb forrásigényű, komolyabb beruházást egyelőre 
nem tervez a város. 
Járdaépítés az Ady Endre úton: 
A beruházást beillesztik a 2015-ös járdaépítési programba. Az ut-
cában található üzletektől elvárható lenne, hogy beszálljanak 
a költségek viselésébe.
Ingyenes lombhulladék-elszállítás: 
A szállítás költségét helyi adó formájában is be lehetne szedni, 
de kérdés, hogy mennyire lenne igazságos „közterhet csinálni” 
a zöldhulladék elszállításából, amikor egyeseknél alig valami, má-
soknál pedig tetemes mennyiség gyűlik össze. 
Az egészségügyi ellátásról:
A hosszú előjegyzési időkkel kapcsolatos panaszokról tud az ön-
kormányzat, de közvetlen ráhatásra nincs lehetősége ezen a téren. 

KÖZMEGHALLGATÁS

A lakosság kérdései a városvezetéshez

November 27-én kétszer is 
ülésezett a képviselő-testület, 
hiszen a közmeghallgatás is 
rendes testületi ülésnek számít
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Helyi adómértékek  
2015-ben
Tisztelt Lakosság!
Göd Város Képviselő-testülete a 2014. novem-
ber 27-én tartott ülésén módosította a  helyi 
adórendeleteket. A 2015. január 1-jétől hatály-
ba lépő változtatások lényege a következő:

Építményadó-rendelet
Lakások esetében átlagosan 20 százalék körüli 
az  emelés mértéke. Ez  számszerűsítve a  kö-
vetkezőt jelenti: 100 m2-ig terjedő alapterület 
esetében m2-enként 290 Ft (ami a törvényi ma-
ximum 16 százaléka), 100-tól 150 m2-ig terjedő 
alapterületű lakásoknál m2-enként 430 Ft (ami 
a  törvényi maximum 23 százaléka), 150  m2 
alapterület felett pedig m2-enként 720 Ft (ami 
a  törvényi maximum 39 százaléka) évi adó-
mértéket jelent.

Üdülőknél – a  neveleki településrész kivé-
telével – a  jövő év elejétől m2-enként 1000 Ft 
lesz az  évi adóösszeg. (A neveleki település-
részen a  Gödhöz való csatlakozást megelő-
zően lényegesen alacsonyabb volt az adómér-
ték. Ezért az ottani üdülők után a jövő évben 
700  Ft/m2 lesz a  �zetendő építményadó ösz-
szege. Ez az összeg egyébként az ottani adózók 
korábbi adóterhének körülbelül a  kétszeresét 
fogja jelenteni.) 

Telekadó-rendelet
Nevelek csatlakozása miatt természetesen a te-
lekadók tekintetében is változtak az  adómér-
tékek. Itt 1500 m2 alapterületig m2-enként 30, 
1500 m2 felett m2-enként 40 Ft, az üzleti célra 
szolgáló telkek esetében m2-enként 40, illetve 
50 Ft, míg a külterületi részeken m2-enént 20 
Ft lesz a �zetendő adótétel. 

A város Neveleken kívüli területén �zetendő 
adótételek nem változnak. 

Iparűzési adó
Mindezeken túl az  iparűzési adó mértéke 1,9 
százalékról 2 százalékra, az idegenforgalmi adó 
mértéke pedig 400 Ft/fő/vendégéjszaka összeg-
ről 450 Ft/fő/vendégéjszakára emelkedik.

Az építményadónál három éve, a  telekadó-
nál – egy tétel kivételével – szintén három éve, 
az  iparűzési adónál négy éve, míg az  idegen-
forgalmi adónál öt éve volt utoljára adómér-
ték-emelés. 

A képviselő-testület adóemelésekkel kap-
csolatos döntéseit a  jövő évi költségvetési 
egyensúly biztosítása, illetve a kötelező önkor-
mányzati feladatok további zavartalan ellátá-
sának szükségessége indokolta. 

Jakab Gábor, 
az Adóosztály vezetője

A  lakossági észrevételeket közvetíti, 
és igyekszik nyomatékot adni azok-
nak. 

 Közel 800 ember Felsőgödről 
az alsógödi körzethez került, így kö-
zülük sokan nem tudnak a régi fogor-
vosukhoz járni. A város vezetői ígé-
retet tettek arra, hogy haladéktalanul 
utánanéznek ennek a  kérdésnek, és 
intézkednek. Nevelek csatlakozása 
miatt egy új fogorvosi körzetet is biz-
tosítani kell Felsőgödön. Ez irányban 
is megtörténtek az első lépések. 
Útépítés, útfelújítás:
Ahol nagyobb a lakossági összefogás, 
és van hajlandóság az önrész be�ze-
tésére, ott előbb sikerül megvalósíta-
ni a beruházást. Ezt mutatják az idei 
tapasztalatok is. 2015-ben is lesz egy 

szűkített keret erre a célra. A közmeghallgatáson született felvetések nyomán 
a Kacsóh Pongrác, a Patak és a Kálmán utca második szakasza már szerepel 
a felújítási tervben.
Új gyógyszertár:
Észrevételként fogalmazódott meg, hogy a Nemeskéri útról és környékéről na-
gyon messze esik az első patika. A városvezetés közvetlenül nem tud segíteni 
ezen, mert a gyógyszertárak vállalkozói formában működnek. Megoldás lehet 
a házhoz szállítás kérése: több gödi patika nyújt ilyen szolgáltatást. Indokolt 
esetben a Vasvári utcai idősgondozási központ házi segítségnyújtás keretében 
tud segíteni.
Adótartozások:
Dr. Pintér György tájékoztatása szerint körülbelül 300 millió forint az adótar-
tozások összege, amely fele-fele arányban a lakosság és a vállalkozások nem 
teljesítéséből adódik. A lakossági adótartozások egyharmada tényleges prob-
léma (�zetésképtelenség), kétharmada �gyelmetlenség és nemtörődömség. 
A vállalkozások esetében pedig a behajthatatlannak tűnő tartozások jelente-
nek gondot.

S végezetül, szinte felsorolásszerűen a következő témák kerültek még szóba 
a november végi közmeghallgatáson.

Az őszi lombégetés és a  vele járó levegőszennyezés – a  megoldást egyebek 
mellett a komposztálás jelentené. Ígéret született arra, hogy az utcai szeméttá-
rolókat sűrűbben fogják üríteni. A vízelvezetés általános probléma Gödön, de 
megoldására jelentős pályázati forrás vagy állami támogatás nélkül nincs valódi 
lehetőség. A városlakók több rendőrjárőrt szeretnének látni az utcákon: a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság rendőrőrsöt telepít Nevelekre. További parkolóhe-
lyek létesítése a  vasútállomások környékén indokolt, az  önkormányzat keresi 
a megoldást. Egy új, nyolc osztályos általános iskola építésére van kormányzati 
ígéret, a pénzforrások azonban még nem állnak a város rendelkezésére. 

A Pólus Palace Hotel épülete nem a város tulajdona. Az egy magánvállalko-
zóé volt, aki tönkrement, így az épület a hitelező bank tulajdonába került, és 
egyelőre nem tudni, hogy a tulajdonosnak mi a célja az épülettel. Egy kérdés-
re válaszolva elhangzott, hogy a Gödi Körkép szívesen közöl kulturált hang-
nemben megfogalmazott, közérdekű lakossági észrevételeket. A testvérvárosi 
kapcsolatainkat illetően pedig felmerült, hogy mivel azok két franciaajkú test-
vérvárost illetően is sokat veszítettek eredeti tartalmukból, Göd fogadjon test-
vérvárosává egy erdélyi települést. Ezt a javaslatot is – a közmeghallgatáson el-
hangzott sok egyéb hasznos felvetés mellett – fontolóra veszi a város vezetése.

V. Pálfai Kinga

Gödi Körkép | 2014. 11–12. szám KÖZÉLET

7



FEJLESZTÉS A RÁSZORULÓKÉRT

Saját buszt kapott az Alapszolgáltatási 
Központ
– A  kisbuszt intézményünk kezdeményezésére, az  önkormányzat 
�nanszírozásával sikerült megvásárolnunk. Az  Idősek Klubjának 
ellátottjain kívül az  Alapszolgáltatási Központ minden kliensének 
elérhető lesz az új közösségi jármű – fogalmazott Füle Jánosné intéz-
ményvezető. A szállító szolgálat segítheti az idősek és a mozgásukban 
korlátozottak mobilitását a városon belül, segíthet a társasági, közös-
ségi életben való részvételükben, de akár a házi gondozásban is. A sa-
ját jármű fenntartása hosszú távon gazdaságilag is ki�zetődőbb, mint 
a személyszállítás más szolgáltatóktól történő folyamatos igénybevéte-
le. Az intézmény vezetője az önkormányzat mellett egy helyi vállalko-
zónak is köszönetet mondott: 

– Amikor az  önkormányzat által biztosított pénz elfogyott, de 
még nem volt rámpánk, megkerestem Juhász Attilát, egy gödi épí-
tőanyag-forgalmazó vállalkozás vezetőjét, aki első szóra támogatást 
nyújtott. Így volt ez idén nyáron is, mikor is homokozót építettek 
a  gyermektáborban, vagy amikor ingyen kiszállították a  magyar 
élelmiszerbankból 1200 rászorulónak az  élelmiszeradományokat. 
Az átadó ünnepségen Juhászné Erzsike, a vállalkozó édesanyja kép-
viselte a �át.

ELISMERÉS

Kitüntetést vehetett át Füle Jánosné
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője, Füle Jánosné októberben „idé-
zést” kapott a Dunakeszi Rendőrkapitányságra. A kapitányság veze-
tője azért hívatta a gödi intézményvezetőt, hogy a gödi rendőrőrssel 
folytatott magas színvonalú, példás együttműködéséért, a rendőrség 
munkájának önzetlen segítéséért oklevéllel és emlékplakettel fejezhes-
se ki elismerését és köszönetét.

A kitüntetéshez a szerkesztőségünk is szívből gratulál!

Gödön elhunytak
Mitasz István 75 éves
Penn-né Szentistvány Ildikó Melinda 87 éves
Budaházi László 66 éves
Kaló Imréné (sz.: Dávid Mária) 92 éves
Magyar János 73 éves
Lugosi László Ottóné (sz.: Illés Etelka) 55 éves
Gyurkó József 61 éves
Mladek Ferencné (sz.: Mihály Ilona) 96 éves
Balogh Artúr 22 éves
Szűcs Józsefné (sz.: Szerencsi Etelka Erzsébet) 81 éves
Csikós Lajosné (sz.: Pálos Erzsébet) 88 éves
Futó Pál 56 éves
Ozsváth Pál 46 éves
Jernei Gábor Imre 89 éves
Vágó Imréné (sz.: Gyöngyösi Klára) 82 éves
Popovics Vincéné (sz.: Máthé Edit) 88 éves

Bajor Tamás 2014. szeptember 23-án elhunyt. Ezúton 
mondunk köszönetet mindazoknak, akik temetésén 
végső búcsút vettek tőle.

Bajor család

2014. október 8. és november 26. között 
Gödön házasságot kötöttek

Fömötör Imre Gábor és Nyitray Réka
Kaczián Sándor István és Diviczki Krisztina
Luka Hunor Csaba és Hercz Veronika
Helmeczi Béla és Mogony Teréz

Ajándékgyűjtés a TopHázban 
élőknek
Karácsonyi ajándékgyűjtési akciót hirdet a  TopHáz 
Speciális Otthon lakói számára az  Oázis Lakóparkban 
található Füge presszó (a volt Luna kávéház, Felsőgöd, 
Termálfürdő körút 2.). A korábbi évek hagyományaihoz 
hasonlóan most is játékokat, könyveket, plüssállatokat, 
ruhaneműt, cipőt, édességet, gyümölcsöt és pénzado-
mányokat várnak az intézményben élő gyerekek és fel-
nőttek támogatására. Az adományokat 2014. december 
18-án juttatják el a ház lakóinak: a Füge presszó elől 10 
órakor indul a  TopHázba az  ünnepi menet, amelyhez 
bárki csatlakozhat. 

Az adományok leadhatók személyesen a  Füge presz-
szóban. (A presszóhoz busszal is el lehet jutni: a felsőgödi 
vasútállomásról induló helyi járat éppen a Füge presszó 
előtt áll meg az  Oázis Lakóparkban.) Ha valaki szívesen 
küldene ajándékot, de nincs módja 
eljuttatni azt a presszóba, 
akkor hívja Misik Jánost 
a  (06 30) 308-9705-ös 
telefonszámon. A  gyűj-
tés szervezői – előzetes 
egyeztetés után – szí-
vesen elmennek a  fel-
ajánlott ajándékokért. 

Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi kliensének ellátásában hasznosítani 
tudja a saját járművet
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Férjével és gyermekeivel Zalából költözött Gödre 
Bakos Ferencné Kati néni, már túl az ötvenen.  Ak-
koriban, a hetvenes évek elején úgy érezték, meg kell 

változtatniuk az  életkörülményeiket ahhoz, hogy a  család 
boldogulni tudjon.

A korábban háztáji gazdálkodással foglalkozó Kati néni 
a költözés után egy gyógyszergyárba került alkalmazottnak. 
Nemcsak a munkahelyén, de a családjában és a templomba 
járó asszonyok körében is hamarosan a közösség kovászává 
vált. Mindig lehetett számítani határozott, megfontolt, ked-
ves tanácsaira. 

Mára a legnagyobb kincsek az övéi: tiszta fejjel tud gon-
dolkodni, és élményt nyújtó beszélgetőtárs. Egy letűnt kor 
tapasztalatain érlelődött bölcsessége, de a  rádióhallgatás-
nak köszönhetően otthonosan mozog a mindennapokban 
is. Ha  teheti, diótöréssel, zöldségtisztítással, lombseprege-
téssel is besegít a ház körüli teendőkbe. Hét unoka és lassan 
tizennégy dédunoka mamája, s  immár egy ükunokával is 
büszkélkedhet. Ha pedig a hosszú, békés élet titkáról faggat-
ják, tudja, kinek köszönheti belső békéjét, hitét, a szeretet-
teljes életre való törekvését és kitartását a legnehezebb fel-
adatokban, a  legsúlyosabb problémák közepette is… Isten 
éltesse, Kati néni!

V. Pálfai Kinga

Jótékonysági felhívás
A Göd Városi Polgárőrség 2014. november 15-étől 

2014. december 15-ig könyvgyűjtést szervez. 

A felajánlott könyveket adományként a Hargita me-
gyében található Farkaslaka településnek szeretnénk 

eljuttatni, könyvtáruk újbóli megnyitása céljából.
Farkaslaka Székelyudvarhelytől 13 kilométerre fek-

szik. Tamási Áron szülőfaluja és nyughelye. Farkaslaka 
a magyar irodalom klasszikus zarándokhelye lett. 
Tamási Áron művészetével maradandó emléket 

állított szülőfalujának. Stílusalkotó regényeiben és 
novelláiban a székely beszédet illesztette be a ma-

gyar irodalomba.
Egyesületünk ezúton szeretné támogatni Farkaslaka 

polgármesterének kezdeményezését. Kérem önt, 
hogy amennyiben lehetősége nyílik rá, úgy támogas-

sa kezdeményezésünket.
Szeri Mihály elnök

A könyvgyűjtés helyszíne: 2131 Göd, Pesti út 81. 
(A polgárőrség irodája.)

A könyvek leadhatóak:
hétfőn 8-tól 18 óráig

kedden, szerdán és csütörtökön 8-tól 16 óráig
pénteken 8-tól 12 óráig. Egyéb időpontokban  

telefonos egyeztetés alapján.

Elérhetőségek:
Szőke Krisztina (06 70) 433-4544

Szeri Mihály (06 30) 676-8955

SZAKMAI FÓRUM

Jelzőrendszeri találkozó
November második felében a  Városháza dísztermében tar-
totta az  Alapszolgáltatási Központ soros jelzőrendszeri ta-
lálkozóját. A napirendben ezúttal is érzékenyítő programok 
szerepeltek. Lenkei György köszöntőjét követően Gyöngyösi 
Gyula, a  Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Háló-
zata Pest Megyei Esélyteremtési Iroda vezetője; majd Varga 
Zoltán, a  Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány koordinátora 
tartott előadást. A program második felében Nevelek város-
rész Gödhöz való csatlakozása kapcsán a felmerülő közigaz-
gatási, hatósági és szociális alapellátási hatásokról beszélt dr. 
Nagy Atilla aljegyző, dr. Kármán Gábor igazgatási osztályve-
zető és Tóth Richárd körzeti megbízott, rendőr főtörzsőrmes-
ter. Az  esemény záróakkordjaként díjátadásra is sor került: 
Lenkei György, a Szociális Bizottság vezetője az önkormány-
zat nevében Salkaházi Sára-díjat adott át Gyuris Irénnek, 
a Családsegítő Szolgálat csoportvezetőjének. 

Bakos Ferencnét dr. Pintér György alpolgármester köszöntötte 
a város nevében

A Salkaházi Sára-díjat idén Gyuris Irénnek ítélte oda a képviselő-
testület. A kitüntetést Lenkei György adta át

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

Hitben, szeretetben kilencvenöt esztendőn át
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Markó József polgármester 
rövid köszöntőjében üd-
vözölte a  megjelenteket, és 

egyúttal megragadta az alkalmat arra, 
hogy az  önkormányzati választások 
eredményének ismeretében köszöne-
tet mondjon valamennyi képviselőnek, 
hivatali és intézményi dolgozónak, 
mindazoknak, akik az  elmúlt négy 

esztendőben munkájukkal hozzájárul-
tak a város fejlődéséhez, s egyben kér-
te, hogy a továbbra is tegye mindenki 
a maga dolgát ennek érdekében. 

1956-ra emlékezve azt emelte ki, 
hogy felnőtt egy generáció, amelynek 
megadatott a béke, s amely a forradal-
mat és a  szabadságharcot csak a  tör-
ténelemkönyvekből ismeri. A  polgár-

mester hangot adott annak az őszinte 
kívánságának, hogy a  jelenlévők, de 
még az unokáik is békében élhessék le 
az életüket.

A Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékei ünnepi megemlékezéssel 
készültek. Versekkel, prózai szöve-
gekkel és dalokkal elevenítették fel 
a dicső napokat, a mámoros érzéseket, 
a fájdalmat és az örömöt, egy kicsi nép 
hatalmas bátorságát és hitét igazoló 
hőstetteit.

Ünnepi beszédet dr. Bognár László, 
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bi-
zottság leköszönt elnöke, tanszékveze-
tő egyetemi tanár tartott. Rendhagyó 
történelemóráján arra a  csupán keve-
sek által ismert tényre hívta fel a �gyel-
met, hogy ötvenhatban Habsburg Ottó 
a Galíciában gyülekező szovjet csapa-
tok hírére felvette a kapcsolatot a spa-
nyol nagykövetség vezetőjével. Arra 
kérte, hogy spanyol önkéntesek révén 
nyújtsanak katonai segítséget Magyar-
országnak. Ám hiába döntött a madri-
di minisztertanács százezer katona el-
indítása mellett, az Egyesült Államok, 
amelyet tájékoztatni volt kötelességük 
tervükről, megakadályozta azt. 

A megemlékezés hagyomány sze-
rint a  Kincsem parkban, Iván Kovács 
László gödi mártír mellszobrának 
megkoszorúzásával ért véget, ahová 
a művelődési háztól csendes sétával ér-
keztek meg a résztvevők. 

V. Pálfai Kinga

A Dunakeszi Rendőrkapitányság rendőrei a  NAV, 
a NÉBIH és a Katasztrófavédelem munkatársaival 
és polgárőrök segítségével hajtottak végre átfogó 

közúti ellenőrzést, teljes útzár mellett a  2/A jelzésű úton. 
A  gépjárműveket mindkét menetirányban kiterelték egy-
egy benzinkút mellé, s rendszámfelismerő rendszer segítsé-
gével szűrték meg a mintegy 8200 áthaladó személy-, illetve 
tehergépjárművet.

Az akció mérlegéről Nagy Attila rendőr őrnagy, a  Gödi 
Rendőrőrs parancsnoka számolt be.

– Egyelten előállítás történt bűncselekmény gyanúja mi-
att (egyedi azonosító jel, illetve közokirat meghamisítása), 
egy körözött személyt pedig azonosítottunk.

21 szabálysértési feljelentés született, 14 forgalmi enge-
délyt és 13 hatósági jelzést bevontunk műszaki érvényesség 
hiánya, továbbá forgalomból történt hatósági kivonás mi-
att, továbbá hét  feljelentést tettünk a regisztrációs matrica 
hiánya okán. 25 helyszíni bírságot szabtunk ki, hozzávető-

legesen 215 000 Ft értékben, három közigazgatási bírságot 
pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt (au-
tóúton), 60 000 Ft értékben.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai egy gépjár-
művet rendeltek be soron kívüli műszaki vizsgálatra, továb-
bá 18 tengelysúly-mérést végeztek, egy szabálysértést fedtek 
fel, miközben 49 gépjárművet ellenőriztek a nap folyamán.

A Katasztrófavédelem 12 jelölt és 67 jelöletlen ADR-szál-
lítmányt ellenőrzött, hét esetben indítottak eljárást, amelye-
ket később folytatnak le.

A NÉBIH nyomkövető ellenőrzéseket hajtott végre, me-
lyek során egy édességszállítmányt vontak eljárás alá (lejárt 
szavatossági idő, illetve jelöletlen termék miatt, mely utób-
biak közül 19 került lefoglalásra), amelyet szintén a későb-
biekben folytatnak le.

A NAV 43 gépkocsi-ellenőrzést hajtott végre, és öt úgyne-
vezett panoráma-lekérdezést, de nem fedeztek fel jogsértést.

VPK

1956 eseményeit a Németh László Általános Iskola növendékei idézték fel a művelődési ház 
színpadán

MEGEMLÉKEZÉS

Ötvenhat hőseire 
emlékezett a város
Október 22-én délután a József Attila Művelődési Házban vette kezdetét a vá-
rosi megemlékezés. 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Összehangolt közúti ellenőrzés
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ZÖLDFELÜLET

Köztéri faültetések az őszi időszakban
Novemberben harminchárom facsemetét ültetett az  önkormányzat 
a város közterületeire. Pótolta a veszélyesnek nyilvánított s ezért ki-
vágott fákat is, hogy megmaradjon a  zöldfelületek korábbi aránya. 
Az utóbbi hetekben kilenc gömbjuhar, egy ginkgofa, tizenhat gömba-
kác, két díszkörte és öt magas kőris került az utcákra, terekre. A fák 
további ápolását és gondozását önkéntes lakosok végzik.

TALÁLT TÁRGYAK

Hét elhagyott bringa várja tulajdonosait
Az ősz folyamán hét elhagyott kerékpárról érkezett lakossági beje-
lentés a  gödi rendőrőrsre. A  hetek óta érintetlenül, közterületen fe-
lejtett bicikliket előbb az őrs területére szállították, majd a közterü-
let-felügyeletnek a Polgármesteri Hivatal udvarán álló irodaépületébe. 
Azok a lakosok, akik hitelt érdemlően tudják bizonyítani, hogy a talált 
bringák közül az  egyik az  ő tulajdonuk, a  (06 20) 476-1138-as tele-
fonszámon vagy a kozteruletf@god.hu e-mail címen jelentkezhetnek. 
A közterület-felügyelet nyitva tartási idejében (hétfőn 8 és 18, kedden, 
szerdán és csütörtökön 7.30 és 16, pénteken 7.30 és 12 óra között) sze-
mélyesen is érdeklődhetnek.

Az ügyfélszolgálat ünnepi 
nyitva tartása
•  december 13. zárva
•  december 22. 7–13 
•  december 23–26. zárva
•  december 29–31. 8–12
•  2015. január 1–2. zárva
Ha a hulladékszállítási nap ünnepnapra esik, akkor 
is ürítjük az ingatlanok elé kihelyezett gyűjtőtartá-
lyokat és elszállítjuk a  szelektív hulladékot (2014. 
december 25–26. és 2015. január 1.).

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Sárga zsákok helyett 
szelektív gyűjtőedény
Tisztelt Ügyfelünk!
A partnerünkkel történt egyeztetés alapján lehe-
tősége nyílik hulladéktároló edényben kihelyezni 
a  szelektív csomagolási hulladékot. Ugyanabba 
az  edénybe kerülhet a  papír, fém és műanyag új-
rahasznosítható csomagolási hulladék. A  nagyobb 
kartondobozokat lapra szerelve a  tartály mellé le-
het helyezni. Ennek előnye, hogy környezetkímélő 
a kihelyezés, ezért a jövőben is ezt a gyűjtési módot 
szeretnénk alkalmazni.

Több ügyfelünk jelezte, hogy rendelkezésére áll 
szabványos gyűjtőedény, amelyben tudná gyűjteni 
a szelektív hulladékot.

Aki a fenti megoldást szeretné alkalmazni, ügyfél-
szolgálatunkon átveheti az ehhez szükséges matricát, 
vagy igénylése után a matricát kipostázzuk a címére. 
A matricát az edényre kell ragasztani, hogy megkü-
lönböztethessük azt a kommunális gyűjtőedénytől. 

Aki nem rendelkezik gyűjtőtartállyal, beszerez-
heti azt a SemiCont K�.-nél (2131 Göd, Nemeskéri 
út 100., a csempebolt mögött).

A tartály mérete 60, 120 vagy 240 literes lehet.
Nem kerülhet a  tartályba: hungarocell, nem új-

rahasznosítható műanyag, kommunális hulladék, 
veszélyes hulladék, zöldhulladék.

A szelektív hulladék természetesen a továbbiak-
ban is gyűjthető és kihelyezhető a szokásos módon, 
a sárga zsákokban is.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�.

Felhívás a szemétdíjak 
be�zetésére
Felhívjuk a �gyelmüket arra, hogy a 2014. IV. ne-
gyedévi hulladékszállítási díj �zetési határideje 
decemberben lejár. A díjak határidőre történő be�-
zetésével önök hozzájárulnak a szolgáltatás zavarta-
lan működéséhez. Kérjük, mindenki időben �zesse 
be az esedékes hulladékszállítási díjat.

Köszönettel: 
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�.
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Felsőgöd egyetlen tervezett teré-
nek rekonstrukciójára évek óta 
készül  az  egyházközség és a  vá-

ros. 2008-ban elkészültek a  tervek, majd 
azok néhány szükségessé vált módosítását 
követően egy elhivatott munkacsoport 
az elmúlt évek folyamán mindent megtett 
azért, hogy a  tér kilencven esztendővel 
a  katolikus templom felszentelése után 
megújulhasson.

Idén ősszel a  templom árokkal körül-
vett közvetlen környezete szépült meg. 
Új, térköves járda, a  babakocsival, illetve 
tolószékkel közlekedők számára rámpa 
épült, sőt új kerékpártárolókat is telepítet-
tek. A templom előtti terület is kényelmes, 
minden évszakban tisztán tartható, eszté-
tikus burkolatot kapott. Egy pályázat segít-
ségével, az Új Európa Alapítvány által meg-
hirdetett „Zöldövezet program” jóvoltából 
közel 800 cserjét és évelőt, továbbá néhány 
előnevelt fát is elültettek. 

A rekonstrukcióhoz szükséges pénz-
forrást a  városi költségvetésben e  célra 
nevesítve elkülönített összeg mellett mi-
nisztériumi támogatás, alapítványi ado-
mánygyűjtés és pályázaton elnyert forin-
tok biztosították. Hasonlóan sokrétű volt 
a projekt személyi háttere is. Az elődökhöz 
méltó csapat szerveződött a  tér megújulá-
sa iránt elkötelezett szakemberekből, egy-
házközségi tagokból és a városvezetőkből. 
A tervezés első fázisától a kivitelezés utolsó 
mozzanatáig tetten érhető volt az  odaadó 
hozzáállás, – a  hely szelleme mindenkit 
megérintett.

Tervezés, �nanszírozás és 
kivitelezés
Hubayné dr. Horváth Nóra okleveles táj- és 
kertépítész tervei alapján a  Szemper Plusz 
K�. kivitelezésében valósult meg a burkolat 
felújítása, melyre az  egyházközség és Göd 
önkormányzata a nyár végén írt alá támo-
gatási szerződést. A helyi vállalkozók segít-
ségével végezték el a rámpa lakatosmunkáit, 
a  földkábel fektetését, az öntözőhálózat ki-
építését, a füvesítést és növény ültetést, a dísz 
fedőlapok lerakását, s  így készült el az em-
lékkő is. Minden önkéntes résztvevő érezte, 
tudta, hogy keze munkájával ezúttal a saját 
városának hoz létre valami maradandót. 

Közösségi tér, közösségi 
összefogással
Ugyanúgy, mint kilencven esztendővel ez-
előtt, 2014 őszén sem volt fontos az, hogy 
ki melyik korosztályhoz, felekezethez vagy 
társadalmi csoporthoz tartozik: iskolások 
és nyugdíjasok, helyiek és távolról érkezők 
egyaránt jelentkeztek a hívó szóra. A szer-
vezők meleg teával és szendviccsel kedves-
kedtek az  önkénteseknek, s  munkájukat 
emléklappal köszönték meg. Az  elvégzett 
munka értéke meghaladta a  kétmillió fo-
rintot. Közel százharmincan (felső- és 
alsógödiek, budapestiek, sződiek, dunake-
sziek, váciak) vállaltak szerepet a növények 
elültetésében, köztük tucatnyi gyermek. 
A �zikai munkában részt vettek az önkor-
mányzat és az egyház vezetői: Markó József 
polgármester, dr. Pintér György alpolgár-
mester és Marton Zsolt esperesplébános is.

Értékelés egy-egy gondolat erejéig
Marton Zsolt atya örömmel konstatálta, 
hogy ezentúl a téren áthaladó forgalom ké-
nyelmes, biztonságos járdákon történhet, 
a templomot pedig akadálymentesen lehet 
megközelíteni.

Dr. Pintér György alpolgármester, a kör-
zet újraválasztott képviselője a  szertartá-
sokra érkezők számára immár maraszta-
lóan szép és kényelmes terecskének nagy 
jelentőséget tulajdonít, mely a  misék előtt 
és után a beszélgető híveknek, illetve az es-
küvőkre és egyéb szertartásokra érkező 
vendégeknek is örömére válhat majd.

Hubayné dr. Horváth Nóra tervező szá-
mára emlékezetes élmény marad a  ren-
geteg önkéntessel véghezvitt parképítés, 

VÁROSKÉP

November végén átadták 
a felújított Bozóky teret
Bozóky Gyula nyomdokain

„Korra, nemre, felekezetre való tekintet 
nélkül" – összefogással valósult meg a tér 
fejlesztésének első üteme 
 Forrás | Bozóky Gyula Alapítvány

A templom körüli tér felszentelésénél az egyházközséggel együtt ünnepelt a város vezetése

Marton Zsolt plébános (jobbra) nagyszerű 
segítőre talált Veres Mihály (balra), a Bozóky 
Alapítvány kuratóriumi elnöke személyében
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Miért van a  nagyobb vasútállomáso-
kon nyilvános zongora Franciaor-
szágban? Mert akik oda tették, úgy 

gondolták, hogy talán akad majd valaki a vo-
natra várakozók közül, aki eljátszik rajta egy-
két dalt a többieknek. Amit láttunk, bámulatba 
ejtett bennünket: mindig akadt a  bámészko-
dók közül egy újabb zongorista, aki már alig 
várta, hogy megüresedjen a  forgószék, és el-
játszhassa kedvenc dalait.

Ez is Franciaország egyik bája, annyi más 
mellett, amelyeket idén nyáron megtapasz-
talt az  a húszfős gödi társaság, akikkel júli-
usban utaztam a  Loire völgyébe az  Európai 
Unió Erasmus+ programjának támogatásával. 
Az általam vezetett Fiatalok a Vidékért Egye-
sület nemzetközi mobilitásra épülő, nem for-
mális képzési programok szervezésével kínál 
iskolán kívüli tanulási lehetőséget a  �atalok 
számára. Az  idei kilencnapos program során 
a legtöbb tapasztalathoz informális tanulással 
jutottunk a  mindennapi élethelyzetek megol-
dásán keresztül. 

Nem árt tudni, hogy minden 13 és 30 év 
közötti magyar �atalnak lehetősége van részt 
venni ilyen típusú programokban. Példa erre, 
hogy Európa szinte valamennyi országában 
jelenleg is dolgoznak önkénteseink az  Euró-
pai Önkéntes Szolgálat keretében. Külföldi 
partnereinkkel egyre több nemzetközi i�úsá-
gi csere előkészítésén dolgozunk, és szervezés 
alatt áll egy jövő júniusban Gödön megvaló-
suló program is. Ez utóbbit spanyol és magyar 
munkanélküli �atalok bevonásával valósítjuk 
meg, akik a  sport és az egészséges életmód 
témáján keresztül fognak jótékonysági akciót 
szervezni Gödön.

Annak érdekében, hogy minél több �atal-
hoz eljussanak az  Erasmus+ program kínálta 
lehetőségek, egyesületünk az  internetes kö-
zösségi oldalakon keresztül szólítja meg cél-
csoportját, ahol hetente jelennek meg újabb és 
újabb izgalmas be-
jegyzéseink (www.
f a c e b o o k . c o m /
e v s . p o r g r a m ) . 
Az  egyre népsze-
rűbb mobilitási 
programokba ma 
már nem is olyan 
egyszerű bejutni, 
ezért a hazai �ata-
lok számára kifej-
lesztettünk egy új 
szemléletű önélet-
rajz-készítési tech-
nikát, melynek 

segítségével a  hátrányos helyzetű �atalok is 
versenyképessé válnak az  európai szintű i�ú-
sági versenyben. A  Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával olyan támogatói segédle-
teket dolgoztunk ki, amelyek lépésről lépésre 
vezetik a jelentkezőket, az első ránézésre kissé 
bonyolultnak tűnő uniós programok útvesztő-
jében.

Az életben való boldoguláshoz számos 
olyan készség szükséges, melyek nem képe-
zik tárgyát az  iskolai tanulmányoknak, ám 
a  mindennapok során nélkülözhetetlen azok 
ismerete. Ilyen például az önállóság és az ön-
gondoskodás, amelyekből idén nyáron sokat 
megismerhettek a  gödi résztvevők francia-
országi utunk során, ahol átitatott minket 
a  franciák charme iránti érzéke. Már csak at-
tól a  kulináris örömforrástól is, hogy �nom 
minyonokkal tölthettük együtt a nyarat. Nos, 
a  fentebb felsorolt élményekért is érdemes te-
hát az Erasmus+ programban részt venni, mert 
ezek lehetőséget kínálnak a tanulás teljesen új-
fajta, tapasztalaton alapuló, kihívásokkal teli 
megismerésére.

M. B.

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új évet kívánunk !

Az önkéntesmunka révén más kultúrákat 
ismerhetnek meg, barátokra találhatnak 
a gödi �atalok is 

ÖNKÉNTESSÉG

Zongora, Erasmus és a tanulás új útjai
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melynek során egy jól prosperáló egyház-
községet ismerhetett meg. Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula Alapítvány elnöke, aki se-
gítőivel együtt büszke arra, hogy a mostani 
önkéntesek száma meghaladta a  Historia 
Domus valamennyi korábbi feljegyzését, 
október végén már a  később felállítandó 
kandelábereket is megrendelhette.

Ünneppel fordult adventbe 
a Bozóky tér

A tér rekonstrukciójának első ütemét, 
a  templomot körülölelő, megújult, meg-
szépült teret ünnepélyes keretek között 
2014. november 29-én szentelték fel és ad-
ták át hivatalosan.

A szentmisét Varga László tiszteletbeli 
kanonok, váci székesegyházi karnagy, egy-
házmegyei zeneigazgató mutatta be, aki 
egyébként Felsőgöd első felszentelt papja is. 

Valami elkezdődött, az  út kijelöltetett, 
a szándék elköteleződéssel vértezte fel ma-
gát. 

Új kiadvány: a 2015-ös esztendőre 
készülve
A Bozóky Gyula Alapítvány pályázatot 
nyert „90 éves a Felsőgödi Római Katolikus 
Templom” címmel egy naptár kiadására, 
melynek bemutatójára is sor kerülhetett 
november 29-én. Az  igényesen elkészített, 
szemet gyönyörködtető – karácsonyi aján-
déknak is kedves és hasznos – kiadványból 
befolyt adományokat a további rekonstruk-
ciós munkákra fordítják. 

V. Pálfai Kinga
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OKTATÁS-NEVELÉS

Do your best! – Idegen 
nyelvi témahét a Huzellában
November utolsó hetében az  angol nyelvű 
programok csaknem az anyanyelviek fölé ke-
rekedtek a két tanítási nyelvű gödi általános is-
kolában. A szervezők négy napra is tartogattak 
egy-egy izgalmas versenyt az  angoltudásukat 
tesztelő diákok számára.

Ahogyan Csaba Zoltán tanár elmondta, 
száz-száztíz felsős diák csatlakozott a  nyelvi 
versenyhez, a  célnyelvi civilizáció nevű tan-
tárgyhoz kapcsolódó országismereti megmé-
rettetéshez, illetve ahhoz a  csapatversenyhez, 
amelyben a három diákból álló csoportoknak 
kedvenc sorozatukat kellett prezentálniuk, 
diavetítéssel bemutatva vagy akár eljátszva 
egy-egy jellegzetes epizódot. Az alsó tagozato-
sok kicsit játékosabb formában, de ugyanolyan 
komolyan versenyeztek, mint pár esztendővel 
idősebb társaik. Lényegesen nagyobb arány-
ban vettek részt a  programokban, mert egy-
részt hajtotta őket a lelkesedés, másrészt pedig 
sokkal kevésbé elfoglaltak, mint például a fel-
vételijükre készülő nyolcadikosok.

A versenyen egy angol anyanyelvű vendég-
tanár és a  szaktanárok zsűriztek. A  jutalom 
komoly: a felsős legjobbaknak pénzdíj dukált, 
míg az  alsósoknál minden próbálkozás apró 
ajándékot ért, ezzel is segítve a  nyelvtanulás 
iránti motivációt.

VPK

Adventi vásár
a Németh László Általános Iskolában

2014. december 12-én 15 órától
Játszóházak, büfé és kézműves termékek várják az érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel látunk!

Karácsonyi játszóház a Kincsem Óvodában
December 13-án, szombaton 9-től 12 óráig betlehemi kiállítással egybekötött 

játszóházat és kézműves-foglalkozást tartanak az óvoda tornatermében, ahová 
szívesen látnak minden bütykölni szerető érdeklődőt!

FELHÍVÁS

Csángómagyar gyerekek 
támogatása
Támogassa ön is egy-egy csángó kisgyermek 
magyar anyanyelvi oktatását jelképes kereszt-
szülőség vállalásával! A  programról részletes 
tájékoztatást az  egyesület honlapján találhat: 
www.keresztszulok.hu. 

A támogató keresztszülők a csángómagyar 
gyerekeknek szánt csomagjaikat minden 
hétfőn 14 és 15 óra között adhatják le a Du-
na-part Nyaralóházak irodájában (2132 Göd, 
Jósika u. 14.). 

Akik keresztszülőséget nem vállalnak, de 
szívesen küldenének csomagot, ajándékot 
moldvai csángómagyar gyerekeknek, azok 
hívják Somkuti Gábort a következő telefonszá-
mon: (06 20) 954-6172.

Keresztszülők a Moldvai 
Csángómagyarokért Egyesület

Horkaiakg 

 

 

 

 

 
Program:
-  19ºº Borkóstoló és 

bemutató
-  19³º Keringő (Horkai 

Anett és Dézsi Yvett 

táncosai)
-  20ºº Három nővér 

(bohózat a Huzella-

tanári kar előadásában)

-  20³º Vacsora

-  21³º Scarabeus

-  23ºº Tombola

- 23³º Dj Petya

Huzella Iskola
Jótékonysági bál
2015. február 14.

Valentin-nap
a

Századfordulón

Az est folyamán: 
koktélbár, biliárdszalon, 

Valentin-napi 
virágvásár, szivarszoba, 

pókerasztal, különdíj 
a legkorhűbb estélyi 

ruhában érkező 
hölgynek Jegyek rendelhetők 

az iskola 
titkárságán!
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A Duna bal partján, Budapesttől északra talán nincs is jelen-
tősebb népzenei tanszakkal bíró iskola, mint a Búzaszem. 
Az  elmúlt esztendők táncházai, hagyományőrző alkalmai 

és seregszemléi, versenyei rendre igazolták az alapítók elképzelését: 
minden gyermek tanuljon énekelni, táncolni és hangszeren játszani, 
mert e tevékenységek mérhetetlen többletet adnak a gyerkőcök és – 
bátran állíthatom – családjaik számára is. Akkor pedig, amikor egy-
egy találkozón összemérik a növendékek, hogy melyikük éppen hol 
tart zenei tanulmányaiban, bizony büszkén húzza ki magát minden 
pedagógus és i�ú zenészpalánta.

Nem történt ez másképp az októberben Bonyhádon megrendezett, 
nagy hagyománnyal rendelkező népzenei találkozón sem, amely 
idén Halmos Béla nevét vette fel, hogy őrizze az immár égi muzsikát 
játszó népzenész, népzenekutató emlékét. A több mint száz színpa-
di produkció között remekeltek a  gödi alapfokú művészetoktatási 
intézmény küldöttei. A  többek között pécsi, keszthelyi, békéscsabai 
és fővárosi zeneiskolákból érkező előadókat négytagú szakmai zsűri 
– Juhász Katalin, Dévai János, Eredics Gábor és Mohácsi Albert – érté-
kelte, a legjobbak nívódíjat, illetve kiemelt nívódíjat kaptak.

A búzaszemesek közül kiemelt nívódíjat kapott Berkes Péter, 
Csányi Kelemen és Mokos Csongor szólóduda-, továbbá Vasvári 

Magor szólófurulya-játékáért, valamint a  Mokos Csongor, Erdélyi 
Csaba furulyaduó. Felkészítőik Bese Botond és Dóra Áron népze-
ne-pedagógusok, akik novemberben kétszer is közösen muzsikáltak 
tanítványaikkal az iskola táncházas báljaiban.

V. Pálfai Kinga

ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS

A Gézengúzok  
ismét az élvonalban
A Zenés Színpadok Országos Találkozója, a  Scherzo tizen-

kilencedik alkalommal látta vendégül az  ország gyer-
mekszínjátszóit. A  gödi Gézengúzok Tasnádi István for-

gatókönyve alapján állították színpadra Farkas kontra Piroska 
– bírósági tárgyalás negyven percben című darabjukat, mellyel 
a dobogó harmadik fokára állhattak.

A Gézengúzok azonban, hűen az elmúlt évekhez, rengeteg egyéb 
díjat is besöpörtek. A Szente Vajk, Polyák Lilla és Túri Lajos Péter 
alkotta zsűri a csapatnak adta A legjobb irányt mutató csoport dí-
ját, hozzátéve, hogy amilyen módon a  produkciót létrehozták, 
az  a jövő színháza. Emellett két Gézengúz is megkapta a  Legjobb 

gyermekszínész díját: Nógrádi Sára és testvére, Benedek is kiérdemel-
te a külön elismerést. A csapat a technikai személyzet gratulációit is 
bezsebelhette, a gödiekkel volt ugyanis a  legkönnyebb dolguk, hi-
szen a mieink a helyszínen semmi „extrát” nem kértek tőlük. 

A huszonkét fős társulatban a GDSE Táncszakosztályának nö-
vendékei is gazdagították a produkciót. A darab rendezője, Zachár 
Zsuzsa megkapta A  legjobb rendező díját. A  mű színpadra állí-
tásában segítségére volt Arany-Tóth Ágnes, aki a  szövegeket írta 
az énekekhez, Szűts István zeneszerző, Harkai Anett, Dézsi Yvett és 
Halmi Viktória koreográfusok, valamint Bíróné Csernus Bernadett 
énektanár. Lendvai Zoltán rendező, aki édesapaként is kapcsoló-
dik a Gézengúzokhoz, sok hasznos tanáccsal látta el a társulatot.

– Nagyon tartottam az idei megmérettetéstől – vallotta be Za-
chár Zsuzsa. – Elballagtak a  „nagyok”, az  a generáció, akikkel 
az  elmúlt években dolgoztam, készültem, és akikkel igen magas 
színvonalon teljesített a  színjátszó kör. Most a  kicsikkel láttunk 
hozzá a munkához, ám az indokoltnál több volt bennem az aggo-
dalom. Természetesen ehhez az  eredményhez jómagam egyedül 
nagyon kevés lennék, kellett hozzá az az elképesztő csapatmunka, 
amely végig támogatott bennünket a felkészülés során, és a meg-
annyi csillogó tehetségű gyerek, akik nélkül mit sem ért volna ez 
az egész. Kapóra jött nekünk, hogy a darabot előadhattuk az isko-
lában és művelődési házban is. Ezeken a „főpróbákon” előjöhettek 
a hibák, amelyeket így volt lehetőségünk korrigálni.

Az idei háromnapos Scherzón, a  békéscsabai újság cikkében 
olvasottak szerint az  elmúlt évek legszínvonalasabb találkozóján 
az  egyetlen „tisztán” általános iskolai korosztállyal fellépő cso-
port a gödi volt. Előadásuk végén a színházteremben állva tapsolt 
a közönség. Ilyen fergeteges sikerre nem emlékszik Zachár Zsuzsa, 
aki az első találkozóra is vitt már Gézengúzokat. No, éppen ennek 
köszönhető az a díj is, amellyel a szervezők a majd két évtizedes, 
rendszeres részvételt értékelték.

V. Pálfai Kinga

A Gézengúzok legi�abb nemzedéke nagyszerűen megállta a helyét 
a versenyen A fotó forrása | Tóth Panni

A búzaszemes András-napi bálon Dóra Áron (jobbra) és Bese Botond 
(balra) tanítványai közül Erdélyi Csabával, Mokos Csongorral és 
Vasvári Magorral találkoztunk

NÉPZENEI VERSENYEREDMÉNYEK

Göd és a Búzaszem híre a Mecsek alján
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A magánszemélyek kommunális 
adóját „felváltó” építményadóról
A neveleki épülettulajdonosok kommu-
nális adózással kapcsolatos kötelezettsé-
ge 2014. október 11-ével megszűnt. Aki 
a kommunális adót egész évre meg�zette, 
az  adóösszeg időarányos, 2014. október 
12-től 2014. december 31-ig terjedő idő-
tartamra eső részét Sződ önkormányzati 
adóhatóságától visszaigényelheti. Göd 
önkormányzati adóhatóságához a  csat-
lakozás napjától számított 15 napon be-
lül, azaz 2014. október 27-ig kell (kellett 
volna) bevallást benyújtani, azonban 
az  érintett lakosság tennivalóra, az  in-
gatlan-nyilvántartási átvezetések hosz-
szabb időtartamára való tekintettel 
az  építményadó-bevallások 2015. január 
31-ig szankcionálás (mulasztási bírságo-
lás) terhe nélkül lesznek benyújthatóak. 
A bevallásokon alapuló, 2015. évre szóló 
adókivetéseket az adóalanyok postán fog-
ják megkapni, és be�zetéseiket a  kapott 
határozatokban leírtak szerint kell telje-
síteniük. 

A telekadóról 
A telektulajdonosok (értve alattuk a  be-
építetlen ingatlanok tulajdonosait és azo-
kat is, akiknek a telkén nem lakás, lakóház 
vagy üdülő található) teendői lényegében 
megegyeznek az épülettulajdonosok teen-
dőivel, de további két fontos tudnivalóra 
is felhívjuk a szíves �gyelmüket:

Akinek az  ingatlanán lakóház vagy 
üdülő található, csak építményadó �ze-
tésére köteles, azonban akkor, ha az  in-
gatlanon „más” (az ingatlan-nyilván-
tartásban nem lakásként, lakóházként 
vagy üdülőként bejegyzett) épület is van, 
az érintetteknek az építményadón túlme-
nően telekadót is �zetniük kell. Ennek 
mértéke azonban „limitált” lesz, tekintet-
tel arra, hogy a képviselő-testület döntése 
szerint 2015-ben a  nevelekiek által �ze-
tendő adómérték a  legmagasabb gödi te-
lekadó-mérték 20 százalékát (azaz 52 Ft/
m2-t) nem haladhatja meg. 

Az iparűzési adóról 
A Nevelek településrészen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező vállalko-
zásoknak az  önkormányzati választás 
napjától számított 15 napon belül vál-
tozás-bejelentést kell (kellett volna) be-
nyújtaniuk a Sződi Polgármesteri Hiva-
talban, és egyúttal – szintén 15 napon 
belül – Gödön „új” iparűzési adóalany-
ként be kell (kellett volna) jelentkezniük. 
A bejelentkezésben közölt „várható adó” 
alapján Gödön 2015. március 15-ig kell 
első alkalommal iparűzési adóelőleget 
�zetni. 
A 2014. évről 2015. május 31-ig mindkét 
településre bevallást kell benyújtani, �-
gyelemmel a helyi adókról szóló törvény-
ben leírtak szerinti adóalap-megosztás 
szabályaira. 

Az idegenforgalmi adóról 
Sződön ilyen adónem nincs, Gödön azon-
ban igen. Ha neveleki szállásadónál vala-
ki legalább egy vendégéjszakát eltölt, és 
a  törvényi előírás szerint idegenforgal-
mi adó �zetésére köteles, az  adóösszeget 
a helyi rendeletben leírt mértékben a szál-
lásadónak kell a  vendégétől beszednie, 
és a  beszedés hónapját követő hónap 15. 
napjáig az  önkormányzati adóhatóság-
hoz – bevallás benyújtásával egyidejűleg 
– meg�zetnie. 

A gépjárműadóról 
Ez az  adónem központi adatszolgáltatás 
alapján „működik”. A gépjármű megszer-
zésének évét követő év első napján, illetve 
a forgalomba helyezés hónapjának utolsó 
napján a  forgalmi engedélyben feltünte-
tett üzembentartó lakóhelye, székhelye 
vagy telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság jogosult a  gépjármű-adózta-
tásra. Ha a neveleki adóalany gépjárművét 
az  önkormányzati választás hónapjában 
vagy azt követően helyezték, helyezik for-
galomba, már városunknak lesz köteles 
meg�zetni az  adót. Ha a  neveleki adózó 
2014-ben bármikor használt gépjárművet 
vásárolt vagy vásárol, 2015. január 1-jétől 
kezdődik Gödön a  gépjárműadó-köte-
lezettsége. Az  érintett adózóknak a  ké-
sőbbiekben a  gödi önkormányzati adó-
hatóság kivetése (határozata) alapján, 
az  abban leírt határidőkig kell a  gépjár-
műadójukat meg�zetniük. 

Valamennyi adónem tekintetében a be-
vallási nyomtatványok Göd város honlap-
járól, az alábbi linkről tölthetőek le: http://
www.god.hu/hivatal/nyomtatvany/?doc4_
id=7

De természetesen lehetőség van arra is, 
hogy ügyfeleink az Adóosztálynál ügyfél-
fogadási időben, papírformátumban kér-
jék a megfelelő nyomtatványokat.

Jakab Gábor, az Adóosztály vezetője 

SZŐD-NEVELEK HÍREI

Adózási tudnivalók Nevelek Gödhöz 
csatlakozásával kapcsolatban 

Tekintettel arra, hogy Nevelek településrész 2014. október 12-től már Göd vá-
ros részét képezi, ismételten tájékoztatjuk az ott élő lakosságot és a neveleki 
vállalkozásokat az önkormányzati adózással kapcsolatos tudnivalókról. (Idő-
közben a szakminisztériumtól is kaptunk állásfoglalást, ezért egyúttal ponto-
sítjuk a 2014. januári lapszámban leírtakat.)

Kerekasztal-beszélgetések a neveleki 
szennyvízkezelési lehetőségekről az Ady Klubban
A neveleki önkéntesek 2014. januárja és júniusa között végzett igényfelméré-
se alapján a lakók nagy arányban támogatják Nevelek szennyvízkezelésének 
környezetbarát megoldását. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy 
a csatornázás vagy az egyedi szennyvíztisztítók kiépítése előnyösebb-e. Ebben 
a témában a Neveleki Szomszédok Egyesület öt alkalomból álló beszélgetés-
sorozatot szervez az Ady Klubban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. Az első két kerekasztal-beszélgetés időpontja:
December 6., szombat 15-től 17 óráig: A szennyvízkezelés lehetőségei
Január 10., szombat 15-től 17 óráig: Korszerű egyedi szennyvíztisztító kislé-
tesítmények.

Adventi készülődés 
a Neveleki 
Szomszédokkal
Tavaly decemberben karácsonyi dísz-
be öltöztettük a  Kálmán utcai hidat. 
Ebből  szeretnénk  hagyományt terem-
teni, ezért Mikulás napján összegyű-
lünk az  Ady Klubban, díszeket készí-
tünk, melyeket a  december 14-én 15 
órakor kezdődő Hídünnepen közösen 
teszünk fel a hídra. Szeretettel várunk 
mindenkit!

KÖZÉLET
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NEVELEKI HÁZSZÁMOK

Házszámtáblák átvétele neveleki 
lakosoknak
Nevelek településrészen az önkormányzat ingyenesen új házszám-
táblát biztosít minden ingatlantulajdonos számára, függetlenül at-
tól, hogy a csatlakozást követően változott-e az ingatlan házszáma. 

A házszámtáblák átvételének helye és ideje
A házszámtáblák 2014. december 15. és 19. között átvehetők a Te-
lepülésellátó Szervezet ügyfélszolgálatán (2132 Göd, Duna út 5.).
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 7.30–12 óráig és 12.30–15 óráig
Kedd: 7–18 óráig (meghosszabbított nyitva tartás!)
Péntek: 7.30–12 óráig
Kérjük, hogy az átvételhez hozzák magukkal a személyi okmá-
nyaikat! 

Az  ingatlantulajdonosoknak a  házszámtáblát a  vonatkozó 
rendelet értelmében jól látható helyen, az ingatlan kapuján, a ház 
falán vagy a kerítésen kell elhelyezniük. 

Az önkormányzattól kapott házszámtábla helyett természe-
tesen a neveleki lakosok is használhatnak ízlés szerinti kivitelű, 
másféle házszámtáblákat is. 

Ahol a házszám változott, ott az ingatlanon még egy éven át 
kint kell hagyni a régi házszámtáblát, és a rajta látható számot 
át kell húzni.

Göd Város Önkormányzata

ÉPÍTÉSÜGY

Nevelekiek, ha építkeznek
A Gödhöz csatlakozással számos változás lépett életbe a ne-
veleki építkezők életében. Megváltoztak az eljáró hatóságok, 
és hatályossá váltak a  gödi helyi rendeletek. Hatályát vesz-
tette a  korábbi Helyi Építési Szabályzat, és mivel még nem 
készült el az  új, az  úgynevezett illeszkedési szabály, illetve 
az országos építési szabályok szerint lehet építkezni. 

Valamennyi építési engedélyköteles tevékenység telepü-
lésképi véleményköteles. A  nem hatósági engedélyköteles 
tevékenységek közül jó néhány településképi bejelentés-köte-
les (kerítések, támfalak, garázsok stb.). A rendeletek be nem 
tartása bírságot vonhat maga után, ezért kérjük, hogy mielőtt 
elkezdenek építkezni, tájékozódjanak az  önkormányzatnál 
Sápi Katalinnál vagy Tarjányi Judit főépítésznél (27/530-
064).

Az új eljáró építési hatóság: a dunakeszi jegyző (2120 Du-
nakeszi, Fő út 25., telefon: 27/542-800). Az új földhivatal: Du-
nakeszi Földhivatal, Vasút u. 11. Vácról a földhivatali adatok 
átadása az év végére várható, addig kérjük szíves türelmüket.

Amennyiben további kérdéseik vannak, szívesen állok 
rendelkezésükre személyesen vagy e-mail-ben.

Tarjányi Judit
főépítész

foepitesz@god.hu

Az ünnepi hangulat az otthonunkban 
kezdődik
A karácsonyi hangulat megteremtéséhez el-
engedhetetlen, hogy otthonunkat is díszbe 
öltöztessük. Az  életmóddal, dizájnnal, lakbe-

rendezéssel és divattal foglalkozó tematikus 
csatornákon az  ünnepi időszak előtt bőven 
találunk olyan műsorokat, amelyekből ihletet 
meríthetünk. A  digitális televíziózás előnye-
it kihasználva az  sem jelenthet problémát, ha 
a bennünket érdeklő műsorokat munkaidőben 
sugározzák, hiszen a megfelelő beltéri felvevő-
egység segítségével előre beprogramozhatjuk 
a rögzítésüket, és a nekünk ideális időben visz-
szanézhetjük azokat.

Hagyományos és modern  
kéz a kézben
Az internet kiváló eszköz lehet a  karácsonyi 
ajándékok beszerzéséhez. Ha legszívesebben 
kézzel készített aprósággal kedveskednénk 
a  szeretteinknek, rengeteg „csináld magad” 
oldalt találhatunk a  világhálón. A  rokonok és 
barátok ünnepi üdvözlésében pedig a  meg-
hitt beszélgetésekhez tökéletes telefon mellett 
az online felületek is egyre több lehetőséget kí-
nálnak.

Karácsonyi köszöntő az Invitellel
Az Invitel új lakossági ügyfeleinek is szeretne 
kedveskedni az ünnepek alkalmából, ezért a te-
levízió-, internet- és telefonszolgáltatás közül 
kettőt vagy mindhármat egyben tartalmazó 
Invilág csomagokra kétéves szerződéssel most 
elő�zetőknek egyszeri bruttó 10 000 forintot el-
enged a havi díjból.

Invitel elő�zetői felmérés
 a 35 év alattiak
•  50%-a online gyűjt információkat 

az ajándékozáshoz és az interneten üdvözli 
ismerőseit

•  40%-a a világhálón szerzi be az ünne-
pi meglepetéseket

a megkérdezettek
•  több mint 80%-a hívja fel szeretteit 

az ünnepek alkalmából

Karácsonyi készülődés az Invitellel
Az utcákon és a bevásárlóközpontokban már megjelentek az ünnepi dekorációk, a rádióadók a Jingle Bells című számot játsszák, ami nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy közeleg a karácsony. Ahhoz, hogy az ünnep igazán felejthetetlen legyen, nem árt, ha elkezdünk időben készülődni. Az Invitel 
tévé-, internet- és telefonszolgáltatása hasznos segítségünkre lehet az ajándékok beszerzésétől az üdvözletek eljuttatásán át a tökéletes bejgli elké-
szítéséig.

Invitel Nap:
Fót, Szent Benedek park 69. (Műszaki Központ)
Nyitva tartás:
csütörtök: 10 és 18 óra között

Invitel Nap:
Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 13 és 20 óra között

Kapcsolattartó:
Petényi Tamás, 
telefon: (06  20) 372-0123
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KIÁLLÍTÁS

Felhőország gyermekei
Október 18-ától november 4-ig volt látható a Szulyovszky Sarolta munkáiból nyílt kiállítás 
a József Attila Művelődési Házban. A képzőművészt a vernisszázson Finy Petra írónő mu-

tatta be a közönségnek.
Sarolta 1972-ben született Budapesten, s 1997 óta Észak-Olaszországban él, ahol 

gra�kusként és illusztrátorként dolgozik. Az elmúlt bő tizenöt évben számos köny-
vet illusztrált itthon és külföldön. Rendszeresen szerepel nemzetközi kiállításokon, 
gyermekeknek és felnőtteknek gra�kát tanít Udinében. 

Többnyire vegyes technikát alkalmaz, szívesen visz fel képeire új anya-
gokat: legutóbbi munkái egy részét például színes cérnákkal varrta. 

Képi világát izgalmassá teszi a csend és a mozgás dinamikus kettős-
sége: minden apró részlet lélegzik különös történeteiben. Könyv-

illusztrációi arra tanítanak, hogy a csoda nem csupán a mesék-
ben teremtődik, hanem életre kelhet a mi lelkünkben is.

Egyik fő kedvence Alfredo Stoppa olasz író könyve (Due 
occhi, due nonni – Két szem, két nagypapa), amelyben 
egy kis�ú mesél a két nagypapájáról, akiknek „más és más 
a szemük”, azaz különbözőképpen látják a világot. 

A mesékben vonatra száll a nyár, és őrölt kekszet eszeget málnaszörppel. A  fagylaltok 
gombóckodnak, az  alma pedig gömbölyeket énekel. Tengerlendülettel rajzol (© Lack� 
János), könyvillusztrációi elbűvölnek, olykor megríkatnak, olykor mosolyra fakasztanak. 
Miután az alkalmi tudósító megcsodálta Szulyovszky Sarolta képeit, arra gondol, hogy ne-
héz lesz újra kilépnie a fölnőttek világába.

W. B.

MŰVÉSZET

Lappangó Csontváry-képek
Tavaly év végén a  váci Madách Imre Művelődési Központban, 
idén novemberben pedig „idehaza”, a  József Attila Művelődési 
Ház dísztermében tartott nagy sikerű előadást a  műkincspia-
con időről időre fel-felbukkanó, korábban ismeretlen Csontvá-
ry-festményekről a  Felsőgödön élő Menyhárt László művészeti 
író, kritikus.

A Csontváry Kosztka Tivadarról írt nagyszabású monográ�-
áját lassan befejező szerző a  már Vácon is bemutatott két 

festmény (Híd egy hegyi folyó fölött, Városka a domboldalon) 
mellett ez alkalommal tucatnál is több, általa Csontvárynak 
tulajdonított képet elemzett vetítettképes előadása során. 

E vásznak eredetiségének bizonyításához segítségül hívta a mi-
tológiát, az asztrológiát, sőt a matematikát is, de természetesen volt 
szó anyagvizsgálatról, szakvéleményekről és műelemzésekről is. 
A „Napút” festőjének életműve kapcsán Menyhárt László az igaz 
és a hamis évezredes küzdelmétől a magyarság világban betöltött 
helyéig és szerepéig sok mindenről mesélt. De megidézte Ra�aellót 
és Leonardo da Vincit éppúgy, mint Van Goghot vagy Picassót, – 
minden alkalommal hangsúlyozva Csontvárynak az  egyetemes 
piktúrában betöltött kiemelkedő jelentőségét.

Ami kétségbevonhatatlan, az  a Csontváry-életmű ígéretes bő-
vülése. Gondoljunk csak a  2012-ben, a  Virág Judit Galériában 
kalapács alá került Holdvilágos éj Trauban című festményre. Ám 
az is igaz – s ezt előadása során Menyhárt László is többször meg-
említette –, hogy a most bemutatott festmények jó részét a hivata-
los szakma hamisítványoknak vagy utánzatoknak tartja. Anélkül, 
hogy e kérdésben a magamfajta Csontváry-rajongó állást foglalna, 
az tény, hogy jó néhány szakember úgy vélekedik, hogy a zseniális 
festőnek több „hamis” képe létezik, mint eredeti. Ne feledjük, hogy 
a közelmúltban Pécsen és Budapesten is rendeztek kiállítást Gegesi 
Kiss Pál gyűjteményéből. (A neves orvosprofesszor már az 1930-as 
években száznál is több Csontváry-utánzatot vásárolt össze.)

Mindent egybevetve, érdekes programja lehetne a  gödi műve-
lődési háznak, ha egyszer a „renegátok” és az „akadémisták” egy-
másnak szegezhetnék az – érveiket.

Walter Béla

Menyhárt László művészeti író  a festmények bemutatóján a József 
Attila Művelődési Házban

KIÁLLÍTÁS

Felhőország gyermekei
Október 18-ától november 4-ig volt látható a 
a József Attila Művelődési Házban. A képzőművészt a vernisszázson 

tatta be a közönségnek.
Sarolta 1972-ben született Budapesten, s 1997 óta Észak-Olaszországban él, ahol 

gra�kusként és illusztrátorként dolgozik. Az elmúlt bő tizenöt évben számos köny
vet illusztrált itthon és külföldön. Rendszeresen szerepel nemzetközi kiállításokon, 
gyermekeknek és felnőtteknek gra�kát tanít Udinében. 

Többnyire vegyes technikát alkalmaz, szívesen visz fel képeire új anya
gokat: legutóbbi munkái egy részét például színes cérnákkal varrta. 

Képi világát izgalmassá teszi a csend és a mozgás dinamikus kettős
sége: minden apró részlet lélegzik különös történeteiben. Könyv

illusztrációi arra tanítanak, hogy a csoda nem csupán a mesék
ben teremtődik, hanem életre kelhet a mi lelkünkben is.

A mesékben vonatra száll a nyár, és őrölt kekszet eszeget málnaszörppel. A  fagylaltok 
gombóckodnak, az  alma pedig gömbölyeket énekel. Tengerlendülettel rajzol (© 
János), könyvillusztrációi elbűvölnek, olykor megríkatnak, olykor mosolyra fakasztanak. 
Miután az alkalmi tudósító megcsodálta Szulyovszky Sarolta képeit, arra gondol, hogy ne
héz lesz újra kilépnie a fölnőttek világába.
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PÁRBESZÉD

Hogyan értsük meg 
egymást?
Egy novemberi estén a Szent István-plébániatemplom zsúfolásig 
megtelt közösségi termében azért gyűltünk össze, hogy meghall-
gassuk Jelenits István piarista szerzetes fenti című előadását.

Sigmund Freud, aki fenntartásokkal kezelte a  technika vív-
mányait, elismerte ugyan a  távíró, a  telefon, majd a  rádió fan-
tasztikus lehetőségeit, ám úgy vélte, a legcsodálatosabb dolog az, 
hogy két ember egyáltalán szót érthet egymással. Hogy képesek 
vagyunk a gondolatainkat és az érzéseinket elmondani ember-
társainknak. 

 A világról alkotott elképzeléseink és tapasztalataink mások-
kal való megosztása közösséget teremt, s  egyúttal elősegíti ön-
nön helyünk meglelését a mindenségben. Apáink történeteinek 
a meghallgatása önmagunknak is segít abban, hogy kijelölhes-
sük saját életutunkat. 

 A  beszéd hatalmas ajándék. Nem csupán a  gondolataink és 
az érzéseink megosztásának lehetőségét nyitja meg előttünk, ha-
nem azt is, hogy mindezeket a magunk számára is világosabbá 
tegyük.

 Ugye érezzük a következő mondat félelmetes erejét? „Bocsáss 
meg nekem, tévedtem.” E szavakkal önmagunk számára is lezár-
tunk valamit, megtisztultunk. A  másik rábólint erre: „Megbo-
csátok, nem haragszom. Ne búsulj!”

 A szavak nem csupán a közlés, hanem a gondolkodás eszközei 
is, a belső lelki folyamataink lezárásai. A párbeszéd óriási lehető-
ség ebben a mai, különös világban, amelyben élünk.

 Az egy nyelvet beszélő emberek körében sem oly magától érte-
tődő, hogy mindenben szót értenek egymással. Azonos nyelven 
beszélünk, ám a  szavak mégsem ugyanazt jelentik mindegyi-
künk számára. Országok sorsa múlt olyasféle dolgokon, háborúk 
törtek ki amiatt, hogy valaki olyasmiket mondott, amit a másik 
félreértett. De a hétköznapokban is, ha különböző korosztályok 
érintkeznek egymással, ugyanazon a  szón nemritkán mást és 
mást értenek. Erre vigyáznunk kell! Hogyan értsük meg egy-
mást? A kölcsönös megértéshez jóindulat is szükséges. Bizonyos 
esetekben túl kell lépnünk önmagunk árnyékán. Vajon képesek 
vagyunk-e a  kölcsönös megértésen alapuló párbeszédre? Ne 
mondjunk le arról, hogy szót tudunk érteni egymással. Tartsuk 
magunkban ébren ezt a feladatot!

 Ezen az estén, hitében ki-ki megerősödve, Jelenits atya jóvol-
tából megtapasztalhatta a szeretet erejét és a bölcsesség gazdag-
ságát.

W. B.

EVANGELIZÁCIÓ

Egy politikus, akit rabul 
ejtett Isten

Molnár Róbert, egykori országgyűlési képviselő, ma 
Kübekháza polgármestere tett tanúbizonyságot a  re-
formátus egyházközségek vezetőjének meghívására. 

Összesen három alkalommal találkozhattak vele a  gödiek, no-
vember 22-én délután a Városháza dísztermében, 23-án délelőtt 
a felsőgödi, majd délután az alsógödi istentiszteleten. Személyes 
tapasztalatairól mesélve, önnön megéléseiből merítkezve evan-
gelizált Molnár Róbert. Mélységekről és magasságokról beszélt, 
amelyek a  múló időben előrehaladva, a  valódi megtérésének 
köszönhetően helyet cseréltek az értékrendjében. A húszas évei-
ben, az akkori elképzelése szerint pályája csúcsán lévő elfoglalt, 
csupán a munkájának élő parlamenti képviselő alól egyszer csak 
kicsúszott a talaj. A munka és a magánélet terén is hatalmasat zu-
hant. Ám ebben a mélységben tudta csak megtapasztalni, hogy 
Isten nem jutalmul adja a boldog családot, az örömteli munkát. 
„Nem a cselekedeteink miatt van üdvösségünk, hanem a hit ál-
tal” – olvasható a Kübekháza honlapján közölt írásában. 

Mint Gödön elmondta, nem a saját programunkat kell teljesí-
teni, hanem az Istenét. Engedelmességben járva kell megtanul-
nunk, hogy miképpen tehetünk önmagunkért, családunkért, 
közösségeinkért, társadalmunkért. A  hívőknek nem elbújniuk 
kell a  templomaikba, hanem ott feltöltekezve kell a  társadalom 
sójává, kovászává, fényévé lenniük. Tartalommá kell válni, jel-
lemességgel, megbízhatósággal dolgozni a lelkileg és erkölcsileg 
lesivárodott, intézményesült hazugságtól fuldokló világban. 

A korábban „látszatkeresztény”, mára háromgyermekes 
család apa tudja és bátran meg is vallja, hogy ki tett rendet az éle-
tében. Őt valóban rabul ejtette az Isten. 

V. Pálfai Kinga

Karácsonyi adománygyűjtés
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata kará-

csonyi adománygyűjtő akciót szervez.
Miközben a karácsonyi bevásárlásaikat intézik, 

a szeretet ünnepének közeledtével gondoljanak 
a Gödön élő szűkölködő családokra. Főként 
gyermekruhaneműt, játékokat, könyveket, 

tartós élelmiszereteket várunk, illetve bármit, 
ami önöknél feleslegessé vált, de másnak 

örömet okozhat.
Adományaikat a Gyermekjóléti

Szolgálat irodájába várjuk.
Címünk: 2132 Göd, Ady Endre út 6.

Az adománygyűjtés ideje:
 december 13., szombat 8-tól 16 óráig.

Legyen a város minden 
karácsonyfája alatt 

ajándék! 
Számítunk az önök 

segítségére is!

Jelenits István piarista szerzetes előadásában a kölcsönös 
megértésen alapuló párbeszéd fontosságát hangsúlyozta

Gödi Körkép | 2014. 11–12. szám KULTÚRA
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ÜNNEP

A karácsonyi fenyír

Az elhanyagolt, üres telek sarkában cseperedett. Fehér-fekete, 
zebracsíkos dereka már messziről világított a  seszínű gaz-
ban. Az igaz, hogy nem réten, és az is, hogy nem virágfür-

tösen állt, de mégis nyírfa volt, embermagas csemete, a Tél utca 24. 
dísze. A  környék egyetlen nyírfájaként tört az  ég felé, mint a�éle 
pionyír. Szeretett így, pionyírként gondolni önmagára, aki letétemé-
nyese lehet egy jövőbeni kiserdőnek… Miért is ne? Ha minden jól 
alakul, állhatna itt egy négyszögletű kerek erdő, egy ékszerdoboznyi 
rengeteg. Nem csak nyírfák, de sokszínű �óra és fauna, egy élettel 
teli zsebliget, olyan, akár egy család. Magányában bőven volt ideje 
tervezgetni: zöld krétával rajzolta, színezte a képet. Néhány csélcsap 
veréb, pár óvatos csiga és a lóti-futi hangyák mellett a kerítés túlol-
dalán álló öreg fenyő volt a társasága. Ez utóbbi viszont csak akkor, 
ha nem volt szúrós hangulatban, mert olyankor csak sóhajtott, és 
legyintett a nyír álmain. 

 Munkások zaja verte szét a jégvirágos reggel csendjét. A telken 
kacsalábon forgó palotát húzunk fel, amott medence és kocsibeálló 
épül – elszántan magyarázott és mutogatott a  ködnél is szürkébb 
ember, a tervrajzokat lobogtatva. A verebek ijedten verdestek, a csi-
gák rémülten kúsztak új menedék felé. Az egyik hangya hatalmas, 
madárlátta kenyérmorzsáját is hátrahagyta, a  boly biztonsága felé 
sietve. Egyedül a fácska nem tudott elfutni, megadóan várta, mi lesz 
a sorsa. A szürke ember rámutatott, és közölte, útban lesz, mennie 
kell, szó sem lehet egy nyavalyás nyírről.

 Homokos volt a talaj, a csemete gyenge gyökérzetét néhány ka-
pavágás után a munkásember ki tudta fordítani, hiába volt fagyos és 
dermedt a föld. A sallangokat lenyírta, de ahelyett, hogy az egészet 
a  konténerbe aprította volna, úgy döntött, munka után hazaviszi 
a csemetét. Megtetszett neki a fekete-fehér törzs, szép, egyenes, mint 
egy ég felé mutató, �gyelmeztető ujj. Ha másra nem is, jó lesz tü-
zelőnek – meglesz a helye odahaza. Mint becses kincset támasztotta 
a kerítés oldalának szerzeményét. 

 A szomszédos tűlevelű dörmögve szólt a nyírfácskához, hang-
ja azonban fátyolosabb volt a  megszokottnál: „Sajnálom, �am, 
borzasztó, hogy gyökerek nélkül maradtál ebben a világban. Mi, 
fenyők jól ismerjük az érzést, minden decemberben megtapasztal-
juk. Sokaknak el kell mennünk, hogy kristálydíszekbe és fényekbe 
öltözve egy ünnep részeseivé váljunk. Ragyogásban állunk, majd 
lepotyogó tűlevelekkel végezzük odakint, az utcán. Egyet tudnod 
kell: lényegtelen, hogy nyírfa, lucfenyő, netán ezüstfenyő vagy, 
a rád mért utat végig kell járnod, bármerre vigyen is az. Sose fe-
lejtsd el, hogy a  világban mindennek célja, rendeltetése van, lé-
tezésed erre a  feladatra, erre a pontra mutat. Lehet belőled kará-
csonyfa, bútor, tüzelő, könyv vagy ősöreg erdei matuzsálem, de 
semmiképp se add fel a hited: ott leszel a megfelelő pillanatban, ott 
leszel, ahol lenned kell.” 

 Szótlanul, gondjaikba feledkezve ültek az  asztalnál, ami köré 
odagyűltek a napközbeni sötét fellegek is. A gyerek már aludt, ők 
pedig – férj és feleség – az ünnepi számvetés felett görnyedtek. „Nya-
kunkon a karácsony, komoly kiadásokkal teli időszaka ez az évnek.” 
Hosszú volt a lista, vékony a pénztárca. „Nagy fenyőt akar a gyerek, 
tudod, hogy ez a vágya.” Lassan felállt a fér�, s kilépett az ajtón. Mé-
lyen beszívta a kinti hideget. Ekkor vette észre a fekete-fehér törzsű 
nyírfácskát. Beléhasított a felismerés: az idén a nyírfácskából fogja 
elkészíteni a karácsonyfát kis�ának. Mert az ő gyereke különleges 
fát érdemel, olyat, amilyet senki másnak nem hoznak az angyalok.

 Ágról ágra, gallyról gallyra alakította, formázta a nyírfát. Mikor el-
akadt, gondos női kezek siettek a segítségére, zöld posztómaradékból 
puha tűleveleket formázva, varrva. Így érte el őket az ünnep. A kará-
csonyi fenyír ragyogva állt, szeretet ölelte körül. Arra gondolt, hogy 
a barátja nem tévedett: „most pontosan ott vagyok, ahol lennem kell”.

 A világ legszebb, legkülönösebb karácsonyfája volt – így mesélte 
később a kis�ú, aki immár maga is apa lett. A családi legendárium 
így őrizte meg e történetet, s adják majd tovább az apák gyermeke-
iknek, míg karácsony követ karácsonyt. 

Turtóczki Ede
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•  December 24-én, szerdán 15 órakor pásztorjáték lesz az alsógödi 
Szent István király-templomban, 16.30-kor pedig a felsőgödi 
Jézus Szíve-templomban lesz pásztorjáték.

Az alsógödi Szent István király-templom szentmiséi:
•  December 25., csütörtök: Karácsony főünnepe 10.30-kor, 

Karácsony vigíliája, éjféli mise 
•  December 26., péntek 10.30-kor, Karácsony másnapja
•  2015. január 1., csütörtök 10.30-kor: Szűz Mária, Isten Anyja 

főünnepeJanuár 6., kedd) 18 órakor: Vízkereszt főünnepe
A felsőgödi Jézus Szíve-templom szentmiséi:
•  December 25., csütörtök): Karácsony főünnepe 8.30-kor és 17 

órakor, Karácsony vigíliája, éjféli mise 
•  December 26., péntek 8.30-kor: Karácsony másnapja
•  2015. január 1., csütörtök 8.30-kor és 17 órakor: Szűz Mária, 

Isten Anyja főünnepe
•  Január 6., kedd) 19 órakor: Vízkereszt főünnepe

A Z EGY H Á Z A K Ü N N EPI  E SE M ÉN Y EI

Evangélikus programok
http://dunakeszi.lutheran.hu

•  December 21., vasárnap 9.15  alsógödi evangélikus templom: 
családi istentisztelet a gyerekek műsorával

•  December 21., vasárnap 10.45 dunakeszi evangélikus templom: 
családi istentisztelet

•  December 24., szerda 14 órakor: alsógödi evangélikus templom: 
szentesti istentisztelet énekes liturgiával

•  December 24., szerda 16 órakor: dunakeszi evangélikus 
templom: szentesti istentisztelet a gyerekek műsorával

•  December 25., csütörtök: Istentiszteletek úrvacsorával 
– 8 órakor Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-kor 
Dunakeszin, 15 órakor Sződligeten

•  December 26., péntek 10.45 dunakeszi evangélikus templom: 
Istentisztelet úrvacsorával

•  December 28., vasárnap 9.15 alsógödi evangélikus templom: 
óévbúcsúztató családi istentisztelet

•  December 28., vasárnap 10.45 dunakeszi evangélikus templom: 
óévbúcsúztató családi istentisztelet

•  December 31., szerda 17 órakor: dunakeszi evangélikus 
templom: óév esti istentisztelet

•  2015. január 1., csütörtök 10.45 dunakeszi evangélikus templom: 
újévi ünnepi istentisztelet

•  December 21., vasárnap: Szent Liturgia Vácon 9 órakor, 
a dunakeszi altemplomban 11 órakor

•  December 24., szerda: Szenteste a dunakeszi altemplomban 
16 órakor (karácsonyi szertartás, Szent Liturgia)

•  December 25., csütörtök: Karácsony I. napján Szent Liturgia 
Vácon 9 órakor, a dunakeszi altemplomban 11 órakor 

•  December 26., péntek: Karácsony II. napján Szent Liturgia 
a dunakeszi altemplomban 11 órakor

•  December 27., szombat: Karácsony III. napján Szent Liturgia 
a kismarosi plébániatemplomban 16 órakor

•  December 28., vasárnap: Szent Liturgia a dunakeszi 
altemplomban 11 órakor, Pásztón 15 órakor, Salgótarjánban 
17.30-kor

•  December 31., szerda 17 órakor: Szent Liturgia és év végi 
hálaadás a dunakeszi altemplomban

•  2015. január 4., vasárnap: Vízkereszt előünnep Vácon 9 órakor 
Szent Liturgia és nagy vízszentelés; a dunakeszi altemplomban 
11 órakor Szent Liturgia és nagy vízszentelés

•  Január 6., kedd 17.30-kor: Vácon vízkereszt és Szent Liturgia
•  Házszentelés Gödön 2014. január 10-én, szombaton

•  December 21.: adventvasárnapi istentiszteletek Sződligeten 8 
órakor, Felsőgödön 9.30-kor, Alsógödön 11 órakor

•  December 22-23., hétfő-kedd: Úrvacsorára felkészítő bűnbánati 
istentiszteletek 16 órakor Sződligeten, 17 órakor Felsőgödön, 18 
órakor Alsógödön

•  December 24., szerda 16 órakor: Közös szentesti istentisztelet 
az alsógödi református templomban

•  December 25-26., csütörtök-péntek: karácsony I. és II. napja 
– Ünnepi istentiszteletek úrvacsorával mindkét nap,  8 órakor 
Sződligeten, 9.30-kor Felsőgödön, 11.15-kor Alsógödön

•  December 27., szombat 18 órakor: imaközösség a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 28., vasárnap: istentiszteletek a szokott rend szerint 
(8, 9.30 és 11 órakor) 16 órakor „Családos Karácsony” – szülők 
és gyermekek együtt – az alsógödi gyülekezeti teremben

•  December 31., szerda 17 órakor: közös óévi hálaadó 
istentisztelet a felsőgödi református templomban

•  2015. január 1., csütörtök: újév első napi istentiszteletek 8 órakor 
Sződligeten, 9.30-kor Felsőgödön, 11 órakor Alsógödön

A Váci Görögkatolikus Egyházközség programjai
2600 Vác, Március 15. tér 22. 1/5 | www.gorogtemplom.hu | Bubrik Miklós parókus | (06 30) 676-6148

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti Református Gyülekezetek programjai
www.alsogod.hu

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
http://alsogod.plebania.hu | http://felsogod.plebania.hu
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KONCERT

Ünnep címmel ad koncertet 
Gödön Vásáry André

December 12-én, pénteken este hat órától a József Attila Művelő-
dési Házban ad koncertet a különleges hangfekvéséről ismert, 
a női koloratúr szólamokat is magabiztosan megszólaltató – és 

ezzel egyedülálló produkciót nyújtó – előadóművész. Megkeresésünkre 
a következőket bocsátotta előre az adventi koncertjével kapcsolatban. 
– Számomra az év egyik legszebb időszaka következik. Nem véletlenül 
készült el néhány esztendeje a karácsonyi örökzöldeket és az ünnephez 
kötődő klasszikus zenei darabokat összeválogató albumom. Az Ünnep 
a  megjelenés hetén arany-, azóta pedig platinalemez lett! A  világon 
az első olyan karácsonyi válogatásként tartják számon, amelyet nagy-
zenekari kísérettel egy fér� szopránénekes készített. Elsősorban erről 
a lemezről fogunk szemezgetni a gödi koncertemen is. Kifejezetten vi-
dám, forralt boros hangulatú nóták és a lelki felkészülést, elmélyülést 
elősegítő, vallási töltetű darabok is felcsendülnek majd. Énekelek ango-
lul és magyarul, és ígérem, előveszem a „fér�as” hangomat is.

– Novemberben új albuma jelent meg. Mivel lepte meg a közönségét ez-
úttal, s milyenek az első visszajelzések?
– Az ötödik lemezem Mozijegy címmel egy igazi crossover album, s jól 
tükrözi a bennem élő kettősséget. Az előző albumom (Koncert) teljes 
mértékben klasszikus zenei anyag volt, nagysikerű barokk bravúrári-
ákból válogatott darabokkal. A mostani lemez ismert, nagy ívű �lm-
slágereket tartalmaz. Az eddigi lemezeim közül ez lett a legeklektiku-
sabb és egyben a „legandrésabb” is, amelyen jól megfér egymás mellett 
a rockos és az „elektro” stílus, természetesen a klasszikus dalok mellett. 
Gödön is  elénekelek majd egy dalt a  legújabb lemezről, amely ugyan 
nem kifejezetten karácsonyi, de hangulatában jól illeszkedik az adventi 
várakozáshoz.

– Járt-e valaha Gödön, van-e valamilyen kapcsolata a várossal?
– Igen, egy baráti meghívásnak eleget téve jártam már  önöknél, és 
az első kép, ami beugrik Gödről, hogy egy élhető, takaros kis kertváros, 
amiről kedves emlékeket őrzök a szívemben. Remélem, december 12-
én a gödiek is elfogadják a meghívásomat. Mindenkit szeretettel várok! 

V. Pálfai Kinga

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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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.

16.30: 
„Dunavirág táncházak” – karácsonyi koncert és táncház 
a Góbé zenekarral
A belépés díjtalan. A programsorozatot támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap.

DECEMBER 14. VASÁRNAP | 10–14 
Gyermekek kézműves portékáinak és használt játékainak 
börzéje
Luca (más)napi családi kézműves játszóház

DECEMBER 19. PÉNTEK | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének karácsonyi összejövetele: 
„Mindenki Karácsonya” című rendezvény

2015. JANUÁR 5. HÉTFŐ | 13.00–15.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

JANUÁR 6. KEDD | 15.00–17.00
A Pedagógus Klub találkozója

JANUÁR 7. SZERDA | 10.00–12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

JANUÁR 8. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

JANUÁR 12. HÉTFŐ | 10.00
Gyerekszínház – Hókirálynő meseszínpad: A furfangos 
garabonciás (a bérlet 2. előadása) Belépő: 700 Ft

13.00–15.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

JANUÁR 14. SZERDA | 13.00–15.00
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete gödi szervezetének összejövetele

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: 532-155
December 19-én, pénteken 13-17 óráig
karácsonyi angyalkát készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
December 12-én, pénteken, 13 órától 17 óráig
Karácsonyi meglepetést készítünk
2015. január 9-én, pénteken 13-17 óráig
Száraztészta kompozíciókat ragasztunk

Foglalkozásainkra várjuk a  kézműveske-
dést kedvelő családokat!

Ica néni, Edina néni, Ági néni
www.godikonyvtar.hu

A Retró Ady Klub programja
2014. december 20-án,  szombaton 17 órakor:
Karácsonyi beszélgetős est,

néhány évközi fotóval
(Klubtagok és barátok részére, büfé ki-ki alapon)

Infó: (06 30) 370-2491

ÚJ FOGLALKOZÁS SZERDÁNKÉNT FÉL 5-TŐL FÉL 6-IG.
DOBSZERDA az Amaranth együttessel. Barangolás a ritmusok 
világában, játékos ritmusgyakorlatok, közösségi zenélés. 
Várunk minden érdeklődőt 10-től 99 éves korig 

DECEMBER 16. KEDD | 13.00–17.00 
Véradás

DECEMBER 18. CSÜTÖRTÖK | 14.30 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

DECEMBER 20. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub

JANUÁR 15. CSÜTÖRTÖK | 14.30
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 16. PÉNTEK | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Karácsonyi beszélgetős est néhány évközi fotóval. (Klubtagok 
és barátok részére büfé ki-ki alapon). Infó: (06 30) 370-2491

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánnak 
a Művelődési Ház munkatársai!

2131 Göd, Pesti út 72. | (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791 | www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

Az Ady Klub
aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár
ünnepi nyitva tartása
Kedves Olvasóink!
2014 decemberében a Göd Városi Könyvtár az alábbi nyitva 
tartással várja Önöket:

Az utolsó nyitvatartási napok a könyvtárainkban:
A Központi Könyvtárban december 20. (szombat): 9–12 
A Gyermekkönyvtárban december 20. (szombat): 9–12 
Az Ady Fiókkönyvtárban december 19. (péntek): 13–18

Könyvtárainkat 2014. december 22-től 2015. január 4-ig zárva tartjuk.
Nyitás: 2015. január 5-én, hétfőn (normál nyitva tartás):
Központi könyvtár: 9-12, 13-18
Ady Fiókkönyvtár: 13-18
Gyermekkönyvtár: 13-18

Kellemes pihenést, és jó olvasást kívánunk!
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Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak 

színháztermében

  Panoráma 
zenekar

  December 13-án,  
20-tól 23 óráig

A zenés táncestre a belépés ingyenes.

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14.

DUNA-PARTI 
ROCK & ROLL PARTY

Kedves rock- és könnyűzene-rajongók, szórakozni és 
táncolni vágyók!
A téli–tavaszi hónapokban újra beindul a Duna-parti 
Rock & Roll Party! 
A koncerteket, zenés-táncos programokat többnyire 
szombat esténként tartjuk a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében. Az előtérben – ahol büfé is várja 
a vendégeket – az ismerősöknek lehetőségük nyílik 
egy kis baráti beszélgetésre, akik pedig elfáradtak 
a táncban, azok lazíthatnak és csillapíthatják 
szomjukat. 
A rendezvényekről a Gödi Körképben, a www.god.hu 
weboldalon és a városi hirdetőtáblákon elhelyezett 
plakátokon keresztül tájékozódhatnak.
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A tavaly nagy sikerrel lebonyolított teremíjász-kupa-
sorozat idén is útjára indult, melynek első fordulóját 
a gödi Királyok Völgye Íjászok Baráti Köre rendezte 

a Huzella Tornacsarnokban. 
Az íjászat szinte minden ágát és korosztályát felvonultató 

gödiek ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. Gulyás Benedek 
és Ferenc a  mini korosztályos �úk tradicionális kategó-

riájában első, míg Haczai István második helyezést ért el. 
A felnőtt veterán fér�ak tradicionális mezőnyében Kliebert 
László aranyérmes lett, Laczik István pedig kis különbséggel 
bronzérmes a csigás szkóposok között. A felnőtt fér� csigás 
vadászirányzékos kategóriában Aranyi Zoltán a dobogó leg-
felső, Aranyi Károly a második fokára állhatott fel.

A Királyok Völgye Íjászok Baráti Társasága valóban egy 
baráti társaság, de tervezik, hogy sportklubbá alakulnak, 
ahová szívesen várnak mindenkit, akit érdekel az  íjászat 
bármelyik ága.

A társaság a  jövővel kapcsolatos terveiről is tájékoztat-
ta a Gödi Körképet. Beszámolójukból kiderült, hogy 2015 
augusztusában Gödöllőn rendezik az  IFAA (az Íjász Vi-
lágszövetség) 3D világbajnokságát. Mivel ez nyílt nevezésű 
verseny, az íjászoknak nem szükséges kvali�káltatni magu-
kat, ezért a világ minden tájáról tömegesen jelzik részvételi 
szándékukat a sportolók. A szervezők másfélezer íjászt vár-
nak a világbajnokságra. A gödi csapatból már van jelentke-
ző, de mivel egyéni megmérettetés lesz a viadal, ezért min-
denki maga dönti el, hogy részt vesz-e azon. 

A jövő évi versenynaptárban szerepel egy gödi rendezésű 
szabadtéri 3D verseny is, aminek az időpontját a későbbiek-
ben fogják meghatározni.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GÖDI SE BAJNOKI EREDMÉNYEI

Megye II. felnőtt
Pomáz-ICO – Gödi SE: 2-2 (gólszerző: Kolumbán, 
Buza)
Gödi SE – Pécel: 3-0 (Oláh, Kolumbán, Sápi M.)
Kistarcsa VSE – Gödi SE: 1-2 (Oláh, Csánki K.)
Gödi SE – Piliscsaba SE: 1-0 (Sápi M.)

Megye III. felnőtt
Nagymaros SE – Gödi SE: 2-2 (Csánki A., Csánki K.)
Gödi SE – Zebegény SE: 6-1 (Martin-Gál 3, Millin, 
Szilágyi, Kolok A.)
Gödi SE – Csörögi Reménység: 5-2 (Martin-Gál 2, 
Csánki A., Török, Mangold)
Gödi SE – Sződligeti SMTE: 2-1 (Buza, Mangold)
Szokolya SE – Gödi SE: 0-9 (Török 4, Kolok A. 3, 
Mangold, Martin-Gál)
 
U-18 i�úsági II.
Pomáz-ICO – Gödi SE: 5-3 (Honti 2, Gergely M.)
Gödi SE – Piliscsaba SE: 4-0 (Honti 2, Ribényi 2)
Gödi SE – ASR Gázgyár: 10-2 (Gergely 3, Ribényi 2, 
Sebő 2, Ráth V. 2, László)
Iklad – Gödi SE: 2-5 (Junghaus, Farkas, Sebő, László, 
Ribényi)
Gödi SE – Visegrád SE: 7-1  (Gergely M. 3, Farkas, 
Junghaus, Ribényi, Ráth V.)
Dunakeszi-Kinizsi – Gödi SE: 2-2 (Gergely M., Ráth V.)
 
U-16 serdülő I.
Gödi SE – Vác Deákvár SE: 1-0 (Illyési)
Gödi SE – Szobi SE: 11-0 (Ráth V. 3, Lugosi 2, Pintér 2, 
Fekete, Bubb, Illyési, Lukács M.)
Gödi SE – Kisnémedi SE: 3-1 (Lugosi, Illyési, Ráth V.)
 
U-14 serdülő II.
Kismaros – Gödi SE: 1-1 (öngól)
Gödi SE – Verőce SE: 4-1 (Fekete 2, Székely, Varga)
Gödi SE – Vác Deákvár SE: 2-3 (Székely, Vasvári M.)

BECSAL

Kerékpáros és gyalogtúra az őszi 
programban
A Belépés Családostul programsorozat őszi eseményei közt kerékpá-
ros és gyalogos túra is szerepelt. 

Október 12-én a Megyeri hídon át Szentendre felé vezetett a karaván 
útja: Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Horány és Dunakeszi 
érintésével tekertek mintegy 50 kilométert a résztvevők.

A november 8-ai gyalogtúra alkalmával Nagymarosra vonatozott 
a csapat, majd Törökmező érintésével Zebegénybe kirándultak, ahon-
nan ismét vasúton tértek haza.

Családias túra kisgyermekes családokkal, nagyszülőkkel – ezúttal 
a Börzsönyben

Gödön egyre népszerűbb az íjászat, a városban már hagyománnyá 
vált az évenkénti verseny

ÍJÁSZAT

A gödi teremíjász-kupán 7 érmet tartottak itthon a szervezők
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RÖPLABDA

Szegeden 4. lett a GDSE 
röplabdacsapata
Röplabdás utánpótlás-korosztályok számára Szegeden rendez-
ték meg a Markovics Emlékversenyt, amelyen gyermek- és mini 
csapataival a GDSE is pályára lépett. Az évente két alkalommal, 

a MOB Sport XXI. programja által támogatott tornának a gödiek 
Oláhné Szűcs Katalin vezetésével negyedik esztendeje résztvevői. 
A legjobb eredményt novemberben a legkisebbek érték el, akik 42 
csapat közül a 4. helyen végeztek.

– A  csoportmeccsek során a  minisek korosztályában két csa-
patunknak is sikerült csoportelsőként a nyolc közé kerülnie, míg 
újonc C csapatunk helyezettként várhatta a másnapi küzdelmeket. 
Gyermek-korosztályos lányaink – szintén megnyerve a  csoport-
meccseiket – az első hatba verekedték magukat, s végül az ötödik 
helyért játszott mérkőzésen nagy csatában maradtak alul a Vasas 
B-vel szemben. A második versenynapon a mini első csapatunk-
nak a Szeged A elleni bravúros játékával a négy közé jutott. A foly-
tatásban is hatalmasat küzdöttek a lányok, de maradt a negyedik 
hely – tájékoztatott bennünket Oláhné Szűcs Katalin edző.

V. F. 

BARANTA

Hat búzaszemes érem az országos 
viadalról 
Az ország több településéről mintegy hetven, 6-14 esz-
tendős barantás vett részt a  budapesti Szent Anna Gim-
náziumban rendezett IV. Zrínyi Csikó Barantaviadalon. 
Az  eseményen a  gödi Búzaszem baranta csapatának kis 
versenyzői is indultak, és ezúttal is „hagyományosan” jól 
szerepeltek. 

A versenyszámok mellett már a  bevonulásra is pontot 
kaptak a  versenyzők, akik ezután birkózásban, szablya-
vívásban, páros vívásban és erőpróbában is összemérték 
erejüket és ügyességüket.

A csapat edzője, Ruben Singh-Bahadur úgy értékelt 
a verseny után, hogy nagyon elégedett a Zrínyi viadalon 
részt vett búzaszemes barantásokkal, s ahogyan fogalma-
zott: „mindenki maximálisan odatette magát”. 

A versenyen Orosz Levente és Tunkel Richárd első, 
Szerecz Vilmos második, Orosz Csaba, Hattyasy Nimród és 
Rezes Simon pedig harmadik helyezést szerzett.

V. F.

EREDMÉNYEK:

Gyermek-korosztály (13-14 év), 18 induló: 6. hely (Kovács-Sipeki 
Cintia, Berszán Judit, Kajner Enikő, Papp Vivien, Vígh Diána, Völgyi 
Virág, Nagy Kornélia)

Mini korosztály (11-12 év), 42 induló: 4. hely (A csapat: Szalai Laura, 
Varga Maja, Dobár Zita, Manninger Luca); 8. hely (B csapat: Szobonya 
Boglárka, Töli Rebeka, Huszár Dóra, Jakab Cintia, Bognár Eszter) és 
37. hely (C csapat: Horpácsi Alexandra, Fórián Zsó�a, Weninger Petra, 
Kurucz Laura, Baricz Bora)

A szegedi tornán a legjobb eredményt a mini korosztály 4. 
helyezése jelentette. (Balról Manninger Luca, Varga Maja, Szalai 
Laura, Dobár Zita és Oláhné Szűcs Katalin edző)

A Búzaszem csapata évek óta sikeres résztvevője az országos 
Zrínyi Csikó Barantaviadalnak Fotó | Szerecz Ferenc

Balázsovits János emlékére idén 27. alkalommal rendezik meg 
a Hó Kupát, melyen egy-egy alkalommal 16-18 csapat lép pályára

LABDARÚGÁS

Hó Kupa december 27-én
A hagyományoknak megfelelően, a két ünnep között idén 
decemberben is megrendezik a Gödi SE alsógödi labdarú-
gópályáján a Hó Kupát. 
A torna időpontja: 2014. december 27.
Nevezési díj: 10 ezer forint csapatonként.
Bővebb információkat kérni és nevezni Tuza Józsefnél, 
a (06 20) 560-2775-ös telefonszámon lehet.
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KAJAK-KENU

A KajakStarttal országosan is 
�gyelemre méltó programot 
indított a GSE

A legkisebbeket megcélozva indította KajakStart prog-
ramját a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya. A szeptem-
bertől Alsó- és Felsőgödön is sikerrel működő program 

országos szinten egyedülálló, s  a hazai szövetség �gyelmét is 
felkeltette. A KajakStartot azért hozta létre a szakosztály, hogy 
mozgáslehetőséget kínáljon azoknak a – jellemzően – elsős és 
másodikos gyermekeknek, akik szeretnének kajakozni, de még 
túl �atalok hozzá, valamint  azoknak, akik egyszerűen csak 
mozgásra vágynak. 

– Szerettük volna a  gyerekek lakóhelyéhez közel vinni 
az  edzéseket. Alsógödön Vadász Anita tanítónő és képzett 
kölyökatlétika-oktató, Felsőgödön pedig egykori kajakosunk, 
Vass Péter vezeti a csoportokat. Az úszóedzéseket szintén egy-
kori kajakosunk, a  korábbi  úszó, Németh István vezényli – 
mondta Horváth Szilárd, a szakosztály vezetőségének tagja.

– Heti egy száraz- és egy úszóedzést tartunk, havonta egyszer 
pedig kiadós túrára indul a csapat. Szükség szerint a gyerekek 
edzésekre szállításába is besegítünk – tette hozzá Vadász Anita. 

A program híre a Magyar Kajak-Kenu Szövetséghez is elju-
tott. 

– A vezető szakemberek nagy érdeklődéssel fogadták, hiszen 
ilyen kajakos előnevelő program még nincs az országban. Mi is 
�gyeljük a gyakorlati megvalósulást, s ha szükséges, alakítunk 
rajta – tájékozatta lapunkat Nagy Árpád szakosztályvezető.

A szövetség részéről Weisz Róbert a hosszú távú eredményes-
ség elérése, illetve megtartása szempontjából jó szakmai elgon-
dolásnak tartja az elképzelést. 

– A többi egyesület számára mindenképpen példamutató és 
követendő, ugyanis biztos sikere lehet a későbbi eredményes-
ségben – hangsúlyozta a szakember.

– A  KajakStart programban általános célként jelenik meg 
a sportolói életút helyes pedagógiai és szakmódszertani felépí-
tése és hátterének megteremtése. Egyszerre biztosítja a Gödi SE 
sportolóinak az örömteli mozgást, a kajak-kenu sport megsze-
rettetését, továbbá az eredményes utánpótlás-neveléssel a ma-
gyar kajak-kenu sport hírnevének megtartását éppúgy, mint 
a sportág szűkebb régiónkban betöltött szerepének fenntartha-
tóságát. A  program jellemzője a  korai „szakosítás” elkerülése 
mellett az optimális képességfejlesztés, valamint a különböző 
sportágakban egyformán fontos általános keringés-élettani és 
koordinációs megalapozás. Előtérbe kerül a játékosság, a sérü-
lések elkerülése és különös hangsúllyal az  egész életre kiható 
egészséges életmód kialakítása. Megjelennek a hagyományok-
ban gyökerező sikerkritériumok is, hiszen az egyesület joggal 
lehet büszke eddigi utánpótlás-nevelési munkájára, illetve ha-
zai és nemzetközi versenyeredményeire – fogalmazott Parti 
Zoltán, az MKKSZ projektmenedzsere.

A GSE szakosztálya átgondolt utánpótlás-nevelési rendszert 
dolgozott ki. A  KajakStart program mellett mindhárom gödi 
általános iskolának felajánlva működteti az iskolai kenu-okta-
tóprogramot, mindemellett a  szülőknek nyílt napot is hirdet. 
A versenysport terén pedig a klub eredményessége a 169 ma-
gyar bajnoki címmel országosan is példamutató.

V. F.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta versenyt nyert 
a Nemzeti Lovardában
Országos minősítő versenyt rendeztek a  Nemzeti Lovar-
dában november közepén. A  többnapos viadalon Erdős 
Nikoletta Fantastic nevű lovával egyre jobb formát muta-
tott, előbb az  5. helyen végzett, majd néhány nap múlva 
hibátlan lovaglással győzelmet aratott.

A GSE díjugratója korábban a  Pest megyei verseny 
amatőr kategóriájában az elődöntőben 2., a középdöntő-
ben 9., végül a �náléban az 5. helyen zárt.

A díjugratóversenyen átlagosan 11 ugrást és 12-13 erőkifejtést kell 
teljesíteni Fotó | Hungary Fotó 

TEREMLABDARÚGÁS:

Hathárom – eredmények 
1. DON PAPA (9 pont, 9:2 gólarány)
2. SÖRSZAKKÖR (7 pont, 12:8)
3. MATYI BOYS (7 pont, 11:7)
4. ZÖLDFA (6 pont, 6:6)
5. FATE-ROCK (0 pont, 2:17)
 
Egyéni díjasok: Sas Sándor  (legjobb kapus, Sörszakkör), Dinka 
Balázs  (legjobb játékos, Don Papa), Eszes György  (legjobb sze-
nior, Don Papa),  Nagy Kornél  (gólkirály, Sörszakkör), Elek 
István (legszimpatikusabb játékos, Zöldfa). 

KÉZILABDA

Gödi tabellavezetés az NBI/B-ben
– Jól menetel felnőtt női csapatunk az NB I/B keleti csoportjá-
ban. Tíz fordulóval a  hátunk mögött kilenc győztes és egy el-
vesztett mérkőzéssel a tabella első helyén állunk. A juniorok öt 
győzelem és öt vereség után a hetedik helyen várják a folytatást 
– tájékoztatta lapunkat Tősér Tibor edző.
A legutóbbi fordulók eredményei: 
Inárcs-Örkény KC – Gödi SE: 23-35 (felnőtt), 17-35 (junior)
Kispesti NKK – Gödi SE: 24-21 (f), 32-31 (j)
Gödi SE – Kézilabda Szeged SE: 29-25 (f), 34-26 (j)
Balmazújvárosi NKK – Gödi SE: 21-24 (f), 28-31 (j)
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Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!

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

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

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

A 2014. október havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Nekem 
célzóvíz, neked futásgyorsító dopping.” 

A nyertes ezúttal:  Zsenyuk Gyuláné

Szerencsés megfejtőnk a    Rétes-
ház  (Felsőgöd, Pesti út–Kék Duna út 
sarok) ajándékcsomagját veheti át.
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PILATES STÚDIÓ
                               SZŐDLIGET

Nincs is jobb ajándék a lélekhez szóló  
ajándéknál. Ajándékozz valódi élményt 
és egészséget szeretteidnek!

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNY
 KAPHATÓ

Pilates
Jóga

Hot jóga
Hot pilates

Baba-mama
Kismama

50+ pilates
Flow yogalates

Gyerekjóga

A tudatos mozgás otthona

HOME PILATES STÚDIÓ
2133 Sződliget, Somogyi Béla utca 26.
www.homepilatesstudio.hu

Fedezd fel önmagad!

  

   

  

  

  

   

  
        

  

  

Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.incze�ypatika.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

Minden kedves olvasónak békés, boldog Karácsonyt, 
egészségben, örömökben gazdag Új Esztendőt kívánunk szeretettel!
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A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban szeret-
nénk gyorsan célba érni, és a lehető 
legrövidebb idő alatt elintézni 
a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet vagy a napijegy 
megváltása kényelmes és gyors is lehet. 
Gödről a Nyugati pályaud varig utazó 
ügyfeleink időt spórolnak, ha az új, 
éjjel-nappal működő BKK-automatákból 
váltják meg ezeket, mert így elkerülhető 
a sorbaállás. A készülékekből a BKK leg- 
több jegy- és bérlettípusa megvásárolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is 
elfogadnak és visszaadnak, de bankkár-
tyával is fizethetünk, akár érintés nélkül. 
Amennyiben számlát szeretnénk a jegy- 
és bérletvásárlásról, a BKK-automata 

kiállítja. Ehhez azonban előzetesen 
a bkk.hu/automata oldalon szükséges 
regisztrálni, ezután e-mailben egy ki- 
nyomtatható azonosító kártyát kapunk, 
melynek segítségével gyorsan és gördü- 
lékenyen megkaphatjuk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy 
ezt a folyamatot meggyorsítsuk, 
a használni kívánt igazolvány számát 
BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük. 
A BKK ügyfélkártyával ráadásul 
nemcsak a saját, hanem akár az egész 
család bérletét is megvásárolhatjuk, 
ugyanis akár négy igazolványszámot 
is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát a BKK 

-
tárakban kaphatunk, vagy letölthetjük 
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt 
tájékozódhatunk a BKK-automaták 
elhelyezkedéséről és működéséről is.

GYORS ÉS KÉNYELMES JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS 
BKK-AUTOMATÁKBÓL ÉS A BKK ÜGYFÉLKÖZPONTBAN

pr_cikk_nyugati_173x124.indd   1 2014.11.10.   10:28:39

ügyfélközpontokban, illetve jegypénz

SZENIOR TORNA 
NŐKNEK

A szenior mozgás-
koncepció elemei:
•  preventív gerinctorna 
•  szenior kondicionáló 

torna
•   gyaloglás

A speciális kondicionáló 
torna segít a �ttség 
megőrzésében, 
a mozgékonyság és a jó 
közérzet megtartásában. 

Túlsúly és magas vérnyomás esetén is ajánlható.
Változatos eszközhasználat, garantáltan jó hangulat!

a Németh László Általános
      Iskola tornatermében 
     januártól, minden pénteken
        18.30-tól 19.30-ig.

Somkereki Edit
testnevelő, gyógytestnevelő, �tness personal trainer

Telefon: (06 30) 347-3109

Régiség
Pappné Szilvia műtárgy-szakbecsűs 
azonnal, készpénzzel vásárol. Díjtalan ki-
szállás. Vásárolunk mindenféle antik búto-
rokat, festményeket, réz-, bronz-, porcelán-, 
fa-, kerámia- és egyéb szobrokat, ezüst dísz-
tárgyakat, komplett evőeszköz-készleteket, 
de hiányos ezüst eszcájgokat is. Herendit, 
szőnyeget, könyveket, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, vitrin dísztárgyakat , antik 
és régi órákat, mindenféle régiséget. Teljes 
hagyatékot első vevőként legmagasabb 
áron vásárolunk. 
Telefon: (06 1) 293-1759,
(06 20) 465-1961,( 06 70) 942-0806. 

Pappné Szilvia műtárgy-szakbecsűs

szállás. Vásárolunk mindenféle antik búto-
rokat, festményeket, réz-, bronz-, porcelán-, 
fa-, kerámia- és egyéb szobrokat, ezüst dísz-
tárgyakat, komplett evőeszköz-készleteket, 

kitüntetéseket, vitrin dísztárgyakat , antik 
és régi órákat, mindenféle régiséget. Teljes 

Pappné Szilvia műtárgy-szakbecsűs

rokat, festményeket, réz-, bronz-, porcelán-, 
fa-, kerámia- és egyéb szobrokat, ezüst dísz-
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OPTIC WORLD VÁC 2600
SZÉCHENYI ÚT 4-6
Mobil: 06 30 983 8121
www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: december 1. – január 31-ig.
  Más akcióval nem vonható össze.

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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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

Hyundai - Inter Autóház - Vác
Márkakereskedés és Szerviz
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 820-2369
E-mail: info@hyundaivac.hu | Web: www.hyundaivac.hu

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

Decemberi SkyShop ajánlatok! 

Lenovo	  notebook	  15”	  
Win.8.1	  	  Br.	  79	  115	  Ft	  

Monowheel	  
akkumulátoros	  

egykerekű	  	  Br.	  215	  000	  Ft	  

Video	  játék	  konzol	  
gyerekeknek	  	  30	  játékkal	  

Br.	  6350	  Ft-‐-‐tól	  

Minecraft	  XBOX	  360	  
Játék.	  Br.	  4860	  Ft	  

	  

Rendeljen	  Webáruházunkból	  
Vagy	  hivjon	  most	  0670/276-‐7383	  

WWW.SKYSHOP.HU	  
Ingyenes	  házhoz	  szállítás	  Gödön,	  Sződligeten!	  

info@skyshop.hu	  
	  

Samsung	  Tab	  3	  	  7’	  WIFI	  
8Gb	  

Br.	  37	  100	  Ft	  

Samsung	  G130	  Galaxy	  
Young	  2	  Duos	  okostelefon	  

fehér	  Br.	  23	  640	  Ft	  
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• szemüveglencsék 40% kedvezménnyel
• szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel

Minden kedves vásárlónknak
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Szemcsi Optika
Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10.00-18.00 • Szombat 9.00-12.00

Ruhaszalon

Hétfő:610:00-18:00
Kedd:69:00-17:30

Szerda:612:00-19:00
Csütörtök:69:00-17:30
Péntek:610:00-18:00
Szombat:69:00-16:00
Vasárnap:69:00-16:00

Minipiacunk hétről hétre változó kínálatában vázákat, kerámiából készült dísztárgyakat, 

gyertyákat, könyveket, társasjátékokat és egyéb kincseket, illetve ajándéktárgyakat találhat 

új és használt kivitelben. 

www.arietis.hu

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

HIRDETÉS

32



Judit Optika
www.juditoptika.hu

2120 Dunakeszi, Fõ 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 részletekrõl érdeklõdjön 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 betûk 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 részleteirõl érdeklõdni lehet az üzletben.

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

Ajándék-Dekoráció, Angi Zöldi-Virág, Bambusz 
Szépségszalon, Binder pékség, CornerPont 
Könyvelőiroda, Dalnoki sportbolt, Fujer 
vegyesbolt, Fakusz barkácsbolt, Fétis Kft.,  
Flört Virág-Ajándék, Gomby Péter – Zumba, 
Goods Market, Gödi Körkép, Göd Városi 
Televízió, Gyűszűnyi kézimunkaüzlet, Happy 
Farm Állateledel, Inczeffy patika, Kata 
Virágboltja, Kincsem Flabélos, László pékség, 
MaroCad Kft., Oláh pékség,  Piros Kriszta, Radó 
sportbolt, Rádi pékség,  Reni Zöldsi, Rétes Ház, 
Sunemar Kalapház, Szandi Zöldsi, Széchenyi 
csárda, Turka-Mix  – Pataki Tündi, Tücsök 
Papír-Írószer, Új Ház Centrum, Vega Impex Kft.,  
Virágudvar virágbolt, Wolav gazdabolt,  Zana 
Kertészet, Zeke pékség, Zöld Betű Papír-Írószer, 

Göd Város Polgármesteri Hivatala,
József Attila Művelődési Ház,
Göd Város Rendőrőrse,
Göd Város Polgárőrsége.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
és Boldog Új Évet kívánunk 

a Gödi Szüreti Fesztivál
minden támogatójának!

Köszönjük, hogy a rossz időjárás ellenére is  
oly sok felvonulónk, segítőnk  

és szponzorunk velünk volt!
A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.

Köszönjük, hogy a rossz időjárás ellenére is  

A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.

Köszönjük, hogy a rossz időjárás ellenére is  

A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.
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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!

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

• 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

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

Eladó egy 1427 m2-es osztható telek 
Surányban, a Szentendrei-sziget 
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a MÁV megállótól 300 m.)

• 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
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BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT
DOLGOZÓI!
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Bankkártya-elfogadás

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményes Új Évet kívánnak 
                            Kovács László és munkatársai

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
OSB-lapok, szigetelőanyagok.

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

Egy mázsa bükk fabrikett eladó 4900 forintért,
egy mázsa tűzifa pedig 2800 forintért. 

Kalodás tölgy- és akácfa: 1 kaloda (1,7 m3) 30 000 Ft.
Barnaszén-akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098

Mangalica és hús disznók, hízók eladók 
Gödön. Telefon: (06 30) 951-3193.

HIRDETÉS
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www.renault.hu

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. november 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. 
Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4–6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt 
mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

a RENAULT 
ajánlásával

RENAULT FLUENCE LIMITED 
KÉSZLETRŐL MÁR 3 490 000 FT-TÓL

AKÁR 1 150 000 FT ÁRELŐNY

GAZDAG FELSZERELTSÉG

REN Fluence_bonusz_2014 NOV_285x217.indd   1 03/11/2014   14:10

Tamás Autó Kft. | Vác, Rádi út 1-3. | telefon: 06-20/539-8379 | e-mail: info@tamasauto.hu | web: www.tamasauto.hu

Glutén-, tej-, 
és cukormentes 

sütemények,
torták,

 formatorták

Gluténmentes bejgli 
és mézeskalács előrendelhető

elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön

Cím: 2131 Göd, Pesti út 42/A Mógor-ház
Tel.: 06 70 366 3596

E-mail: fagyizo@olajfa.hu | facebook.com/olajfa
Nyitva tartás: K-V: 11-19-ig

Cím: 2131 Göd, Pesti út 42/A Mógor-ház



peugeot.hu

Mi lehet jobb, mint az Év Autóját vezetni? Az Év Autójának SW változatát vezetni!
Válassza Ön is az új Peugeot 308 SW-t, a kategória egyik legnagyobb csomagterű kombiját!
Az új modellben mindaz megvan, aminek az új Peugeot 308 fölényes győzelmét köszönheti, ám méreteinek és új motorizációinak
köszönhető kitágítja a világot. Az innovatív i-Cockpit vezetőhely könnyű kezelhetőséget biztosít, óriási, 660 literes** csomagterébe
pedig a hosszabb utazások kellékei is elférnek. A pakolást az egyetlen gombnyomással sík padlóvá alakítható Magic Flat hátsó 
ülések könnyítik meg. A díjnyertes modellt új generációs motorokkal szereltük fel: takarékos és környezetbarát PureTech benzin-
motorral és BlueHDi dízelmotorral is rendelhető.
* A +3 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az 
autó garanciakezdetétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizá-
rólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az ajánlat 
visszavonásig érvényes.
** Víztérfogat, VDA szabvány szerint 610 dm3.

Az új Peugeot 308 SW kombinált átlagfogyasztása: 3,6-5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 93-129 g/km.

ÚJ PEUGEOT 308 SW
AZ ÉV AUTÓJA 2014

KITÁGÍTJA A VILÁGOT

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7., 
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

ÚJ PEUGEOT 308 SW

Új PureTech és BlueHDi motorok

H
IR

D
ET

ÉS

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!


