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megtekinthetők a weboldal galériájában.
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Fontos telefonszámok
Segélyhívó telefonszámok
Mentők: 104 Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112

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

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

Gödi rendőrjárőr
(06 20) 943-7676

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

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

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

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

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2014. december 17.

Többségében módosító indítványokat tárgyalt a testület a 2014-es esz-
tendő utolsó ülésén, ám a – sokszor technikai jellegű – változásokról 
hozott döntések mellett elbírálták például a Göd Városi Könyvtár ve-
zetői álláshelyére beérkezett pályázatot is, illetve alapítványi támoga-
tások is szerepeltek a napirendben.

Helyi építményadó-rendelet 
A december elején elfogadott rendelet szövegében a korábbi négy kör-
zet helyett csak három szerepelt. Egyrészt az erre vonatkozó passzust 
korrigálta a  módosítás, másrészt mellékletként bekerült a  várostér-
képre a Nevelek településrész külterületi részét tartalmazó térképszel-
vény is. Ezek a módosítások nem tartalmaznak díjbefizetési eltéréseket 
a december 1-jével kihirdetett új rendelethez képest.

A gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi 
rendelet
A pénzügyi és szakmai megfontolások mellett – a kötelező és a nem kö-
telező feladatok áttekintését követően – az alábbi szolgáltatások tekin-
tetében történik változás: a pszichológiai tanácsadás heti egy alkalomra 
csökken; a  gyógypedagógiai szolgáltatás megszűnik; a  jogsegély-szol-
gáltatás havi egy alkalomra csökken; a gyermekház pedig szintén meg-
szűnik. Mindezek mellett a házi jelzőrendszeres szolgáltatás bővül.

EGÉSZSÉGÜGY

Háziorvosi rendelési idő 
változása
Dr. Gál Péter háziorvos (5. sz. körzet, 2132 
Göd, Kisfaludy u. 7.) rendelési ideje 2015 janu-
árjától az alábbiak szerint alakul:
hétfőn 7-től 11 óráig
kedden 7-től 11 óráig
szerdán 7-től 11 óráig
csütörtökön 15-től 19 óráig
pénteken 7-től 11 óráig

KÖZÉLET
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata
Az új szabályzat kiegészül az  önkormányzat intézményei-
nek, illetve gazdasági társaságainak működésével és beszá-
moltatásával, továbbá foglalkozik vezetőik kinevezésével 
és a felügyeleti szerveik tagjainak delegálásával.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata
A korábbi SZMSZ-t hatályon kívül helyezték, mivel azt a jö-
vőben polgármesteri és jegyzői együttes normatív utasítás-
ban dolgozzák ki, a 11/2013-as rendelet értelmében.

Étkezési térítési díjakról szóló rendelet
A közalkalmazottak cafetéria-juttatása a korábbi bruttó 200 
ezer forint körüli összegről 122 ezer forint körüli összegre 
csökken.

A Szakáts-kert bérleti díjának módosítása
Megszüntetik a korábbi, 250 ezer forint értékű bérleti díjat. 
A bérlők ezt arra való hivatkozással kérték, hogy a bérleti 
időszak elején a tevékenység tényleges megkezdésére a ko-
rábbi bérlővel elhúzódó megállapodás miatt hosszú hóna-
pokig kellett várniuk. A bérleti időszak egyébként a 2014. év 
végével le is járt. Az önkormányzat a bérlőkkel terület-fenn-
tartói megbízási szerződést kötött 2015. június 30-ig. A hor-
gásztatást a veszteségesség miatt a bérlők nem vállalják, de 
a Szakáts-kert felügyeletét igen.

Két technikai jellegű módosítás
A 2014. évi közbeszerzési tervből kivezették a meg nem va-
lósított projekteket, illetve a 2014. évi költségvetési rende-
letbe – szintén technikai jellegű módosítással – átvezették 
a 2014. évi teljesüléseket.

Alapítványi támogatások
A Németh László Általános Iskola és AMI számára tűzzo-
mánc-kemence és  szintetizátor beszerzéséhez járult hozzá 
a  testület. A Lámpás ’92 Alapítványt 100 000 forinttal tá-
mogatta a  testület, amellyel a  nyári képzőművészeti alko-
tótáborban készült tárgyakból nyílt kiállítás megrendezésé-
hez járul hozzá.

Intézkedési tervek
Az Állami Számvevőszék két alkalommal vizsgálta – hat-
vanhat másik város mellett – Göd önkormányzatának mű-
ködését. Az első vizsgálat során kéttucat észrevétel indukált 
intézkedési terveket. A 2014-es felülvizsgálat során négy in-
tézkedési terv esetében találta úgy az ÁSZ, hogy azokat nem 
sikerült maradéktalanul teljesíteni. A testület e területeken 
szavazta meg az intézkedések pótlását.

Marad a folyószámlahitel-keret 
Folyószámla-hitelkeretét 2015-ben is megtartja a város. Bár 
az önkormányzat az előző években nem élt a hitel lehető-
ségével, a hitelkeretet megtartja, mert nem várt események 
alkalmával biztonságot jelenthet a város működtetésében.  

Visszamenőleges térítés, jutalom 
Az önkormányzat dolgozóinak havi 1000 Ft-os folyó-

számla-használati hozzájárulást fizethet ki az  önkor-
mányzat, kinek-kinek munkaviszonya szerint, maximum 
48 hónapra.

A mintegy 26 millió forintos többletbevételből tudott ju-
talmat osztani az év végén a város az intézményeiben dolgo-
zóknak. A  kifizetéseknek bérmegtakarítás és  pluszbevétel 
szolgált forrásul.

MÁV-támogatás
A MÁV Zrt. 5 millió forintos támogatást ad a  városnak, 
amelyért cserébe az állomások karbantartása és tisztántar-
tása a város feladata lesz. Ezt a munkát eddig is a város látta 
el, ám saját forrásból finanszírozva.

Maradnak a városi ünnepek 
A megszokott alkalmakkor tart a  város közös ünnepe-
ket: január 22-én, a magyar kultúra napján; február 5-én, 
a kommunizmus áldozatainak emléknapján; továbbá már-
cius 15-én, augusztus 19-én és október 22-én. Ez utóbbi al-
kalomkor a  hivatalos nemzeti ünnep előnapján. 2015-ben 
szeptember 19-én is lesz városi ünnep: Felsőgöd megala-
kulásának 100. évfordulója alkalmából, a  Retró Ady Klub 
kezdeményezésére.

2015. évi munkaterv
Tíz alkalommal lesz – havonta – munkaterv szerinti ülés, 
ám csakúgy, mint az elmúlt években, számos munkaterven 
kívüli ülésre is számíthatnak a képviselők.

Egyezségi megállapodás
Egyezségi megállapodás született egy Jegenyei utcai ingatlan-
tulajdonossal. Mivel nyolc esztendeje húzódik a terület beso-
rolása, az akkori vételárat kamatostul visszafizeti az önkor-
mányzat a vevőnek, az ingatlan pedig visszaszáll a városra.

Könyvtárvezetői álláspályázat 
Egyetlen pályázat érkezett a  kiírásra, mégpedig a  koráb-
bi vezetőtől, Szabóné Hegyi Valériától. Az  önkormányzat 
a  kiírásnak mindenben megfelelő pályázatra és  az elmúlt 
években nyújtott magas színvonalú teljesítményre való hi-
vatkozással újból kinevezte a vezetői posztra Szabóné Hegyi 
Valériát. Ehhez szerkesztőségünk nevében is gratulálunk!

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (számlákon lévő összegek + 
pénztár): 295 507

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 5 544

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 52 470
A lekötött betétek összesen: 0
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 353 521

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A mai napig befolyt adóbevételek összege: 956 813
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek listája: nem voltak ilyen tételek –

A lakossági adótartozások összege 2014. december 17-én: 154 733
A fenti táblázat a 2014. december 17-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

Gödi Körkép | 2015. 1. szám KÖZÉLET
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Tisztelt Gödi Polgárok!

Választási év áll mögöttünk. A  gödi polgárok sza-
vazataikkal további öt évre adtak felhatalmazást 
az előző polgármesternek és az előző képviselő-tes-

tület minden olyan tagjának, aki indult az önkormányzati 
választáson. Két új taggal vágunk neki a  soron következő 
ciklusnak. Köszönetet mondok mindenkinek, aki rész vett 
az előző négy év munkájában, és segítette a város életét, fej-
lődését.

Az új esztendőt számolással kezdtük, – javában készül 
a 2015-ös költségvetés. Önök előtt is ismertek azok a főbb 
körülmények, amelyek alapján gazdálkodhatunk. A  Sam-
sung-gyár – remélhetőleg átmeneti – leállása miatt sajnos 
csökkentek a bevételeink, emiatt egyes területeken a kiadá-
sok csökkentésére kényszerültünk. Azon vagyunk, hogy 
ezeket a  csökkentéseket a  lakosság ellátásában ne lehes-
sen érezni. Kismértékben emelnünk kellett az  építmény-
adó kulcsát, s  ebben az Önök megértését kérjük. A  szoci-
ális ellátások összegét a  tavalyi szinten biztosítani tudjuk, 

a  rászorulókról továbbra is 
gondoskodni fogunk. Az in-
tézmények működéséhez 
szükséges fedezetet szin-
tén biztosítani tudjuk, míg 
az épületek karbantartására 
a  tavalyinál nagyobb ösz-
szeget fog fordítani a TESZ. 
Nagy figyelmet fordítunk 
Nevelek településrészre, 
az ottani körülmények javí-
tására.

A Gödi Körkép következő 
lapszámában részletesebben is beszámolunk az idei lehető-
ségeinkről, terveinkről. Várjuk az Önök javaslatait is: kér-
jük, keressék meg körzeti képviselőjüket a közösség prob-
lémáival.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok Göd város 
valamennyi polgárának!

Markó József polgármester

Polgármesteri évköszöntő – 2015

ÖSSZEFOGÁS

Pénzadománygyűjtés a tűzkárosult 
Simigh–Nagy család megsegítésére

A múlt év utolsó napján Felsőgödön porig égett a Margit utca 8. 
szám alatti faház, amely otthona volt egy fiatal házaspárnak. 
A szülők, Simigh Dávid és felesége, S. Nagy Réka két kiskorú 

gyermekkel (ötéves kislány és 13 éves fiú) fedél nélkül maradtak, min-
denük a tűz martalékává vált. Személyi sérülés szerencsére nem tör-
tént. Sok barát és ismerős segített a tűzvész utáni romeltakarításban, 
átmeneti szállással, egyéb szükség szerinti adományokkal. Sok barát 
és ismerős segített a  tűzvész utáni romok eltakarításában, átmeneti 
szállással, egyéb adományokkal. A  család megsegítésére az  utcából 
öten pénzadománygyűjtő bizottságot alapítottunk, s kérünk minden 
tisztelt gödi polgárt arra, hogy lehetőségeihez mérten pénzadományá-
val járuljon hozzá ahhoz, hogy a tűzkárt szenvedett szerencsétlen csa-
lád minél előbb megoldhassa otthonuk újjáépítését. Az édesapa sze-
rény havi jövedelemmel rendelkezik, az édesanya háztartásbeli.

Személyes készpénzadományt nyugta ellenében veszünk át. Pénz-
adományaikat a  következő címre kérjük: Farkas Éva (Felsőgöd, 
Margit u. 7.). 

Érdeklődni lehet vezetékes telefonon (06 27) 330-404 és mobiltele-
fonon (06 70) 616-756. 

Banki átutalással Erdélyi Mária bankszámlaszámára lehet adományt 
küldeni: 64700069-10001899. 

Kérjük, a közlemény rovatba szíveskedjenek beírni: „Simigh–Nagy 
család megsegítésére”. A Jóisten áldását kérjük minden pénzadomá-
nyozóra, aki keresztény szeretetből segít a tűzkárt szenvedett Simigh–
Nagy családnak.

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 
év feletti felnőtteket keres, hogy – mint men-
torok és oktatók – az  olvasás elsajátításában 
segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.

Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen 

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

nőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

KÖZÉLET
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KERESZTÁLLÍTÁS

Kettős kereszt a Kincsem-parkban
Karácsony előtt kettős keresztet állított fel a Kincsem-parkban a Job-
bik gödi szervezete. Hat éve hagyomány immár a keresztállítás, amely-
lyel arra kívánják felhívni a lakosság figyelmét, hogy a karácsonynak 
elsősorban nem a vásárlásról és a féktelen költekezésről, hanem a csa-
ládról, a szeretetről és a megbékélésről kell szólnia.

November 30-án, advent első vasárnapján gyertyagyújtással emlé-
keztek meg a karácsony igazi értelméről. Ifjabb Szabó Árpád, a helyi 
szervezet alelnöke beszédében arra kérte a jelenlévőket, hogy a kará-
csony üzenetét ne az áruházakban, hanem a templomban keressék.

Sipos Richárd, a párt elnöke kérdésünkre elmondta: az advent első 
napjától vízkeresztig látható köztéri keresztet 2015-ben is felállítják 
majd, de elképzelhető, hogy idén új, látogatottabb helyszínt keresnek 
neki.

December 28-án délután a  Magyar Nemzeti Front gödi szerveze-
te Iván Kovács László halálának évfordulóján tartott megemlékezést 
a Kincsem-parkban, az 1956-os szabadságharc Corvin-közi hősének 
szobra előtt.

K. B.

A 2-es úton elhaladó autósok és a Kincsem-park felé járó gyalogosok adventtől 
vízkeresztig láthatták a karácsony lényegére emlékeztető kettős keresztet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Cél a rendezett városkép
November 3-a óta új vezetője van a  Közterü-
let-felügyeletnek. Kovács Gergely, aki a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen (korábban Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem) végzett védelmi 
igazgatás szakon, pályázat útján nyerte el a meg-
bízást. Az  ambiciózus fiatalember Fóton él, és 
a  kisvárosok közvetlenebb kapcsolatrendszereit 
sokkal inkább gyümölcsözőnek látja, mint egy 
nagyobb város egy-egy területrészének merevebb 
rendszereit.

A Közterület-felügyelet tevékenységei között 
a Nevelek településrész csatlakozása kapcsán fel-
merülő problémák kezelését, a téli, hideg időszak-
ban a  járdák csúszásmentesítésének ellenőrzését 
városszerte, a járdákra, utcákra kilógó faágak ke-
zelését – a lakosság bevonásával és a lakosság felől 
érkező bejelentések nyomán – tartja elsődleges-
nek. Az  első siker pedig, amiről beszámolhatott 
a  szervezet új vezetője, az az, hogy több, hosszú 
hónapok óta közterületen tárolt, rendszám nél-
küli roncsautót sikerült elszállíttatni.

– Természetesen nem célunk, hogy a lakosságot 
ok nélkül vegzáljuk. Ám szeretnénk elérni, hogy 
megfelelő kommunikációval megszólítva meg-
nyerhessük a  gödieket arra, hogy a  portájukat 
s  annak közvetlen környezetét tartsák rendben, 
és figyeljenek oda a közterületek rendjére is. Így 
lesz mindannyiunknak kellemes ebben a  város-
ban élni. Mi ebben szeretnénk segíteni. Terveink 
között szerepel a Gödi Körképben történő rend-
szeres megjelenés az  aktuális információkkal, 
és más információs csatornák kiépítése is, hogy 
a lakosságot minél szélesebb körben elérhessük – 
nyilatkozta Kovács Gergely.

A Közterület-felügyelet elérhetőségei: 
e-mail: kozteruletf@god.hu; 
telefon: (06 20) 476-1138.

VPK

Kovács Gergely, a Közterület-felügyelet új vezetője

Karácsonyfák elszállítása
Az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2015. 
január 19. és 23. között, az adott körzetre érvényes szemétszállítási 
napon történik.

A kormányablakok új nyitvatartási rendje 
2014. december 1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kor-
mányablakainak és a járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfoga-
dási 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
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Gödön elhunytak
Szász Gábor 68 éves
Csernus Mihályné (sz.: Szabó Viktória Ilona) 83 éves

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom 
könnyeteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rátok.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Ozsváth Pált 
utolsó útjára kísérték, és fájdalmunkban osztoztak.

Felesége, Ida és fiai

2014. november 27. és december 31. között 
Gödön házasságot kötöttek

Hadar Kálmán és Baksa Katalin
Táborosi Tamás és Zamora Guarneros Elizabeth

NEVELEK HÍREI

Adventi vásár, Mikulással
2014. december 6-án első alkalommal rendezték meg a neveleki ad-
venti vásárt, ahol a településrész kézműves alkotói állították ki termé-
keiket. Az  Ady Klubban délután kézműves-foglalkozások keretében 
gyöngyöt fűztek, szaloncukrot és gyertyatartót készíthettek a gyere-
kek, akiket egy igazi Mikulás is meglátogatott és megajándékozott. 

Hídünnep
Másodszor gyűltünk össze karácsony előtt, és ünneplőbe öltöztettük 
az Ilka-patak felett átívelő, Neveleket Göddel összekötő kis hidat, így 
kívánva békés ünnepeket minden áthaladónak.

NEVELEKI HÁZSZÁMOK

Házszámtáblák átvétele neveleki 
lakosoknak
Nevelek településrészen az önkormányzat ingyenesen új házszámtáblát biztosít 
minden ingatlantulajdonos számára, függetlenül attól, hogy a csatlakozást köve-
tően változott-e az ingatlan házszáma. 

A házszámtáblák átvételének helye és ideje
A házszámtáblák 2015. január 30-ig átvehetők a  Településellátó Szervezet 
ügyfélszolgálatán (2132 Göd, Duna út 5.).

Nyitva tartás:
Hétfő – csütörtök: 7.30–15 óráig
Péntek: 7.30–12 óráig
Ebédszünet: 12–12.30 óráig

Kérjük, hogy az átvételhez hozzák magukkal a személyi okmányaikat!

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

Az önkormányzattól kapott házszámtábla helyett természetesen 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

Vitasorozat a szennyvízkezelésről
December 6-án az Ady Klubban megkezdődött az a hat részesre terve-
zett vitasorozat, amelyen az önkormányzat és szakértők bevonásával 
részletesen körbejárjuk, milyen lehetőségei vannak a neveleki szenny-
vízhelyzet megoldásának. Ennek keretében február második felében 
előadással egybekötött tanulmányutat szervezünk Apácatornára, 
az első olyan magyar településre, ahol korszerű, egyedi szennyvíztisz-
tító kislétesítmények váltják ki a  csatornázást. A  tanulmányútra re-
gisztrálni lehet a www.nevelek.hu oldalon, vagy személyesen február 
3-án 15 és 17 óra között az Ady Klubban.

A Retró Ady Klub
programja

2015. január 17-én, szombaton 
17 órakor:

Meghívásos Fórum
az önkormányzat képviselői és az Ady 

Klubban működő társszervezetek 
részvételével

Bevezető: archív fotók és filmrészletek 
vetítése,

majd:
Tervismertető

Az Ady Klub környezetének 
rendezéséről

Bemutatja: Hubayné dr. Horváth Nóra 
kerttervező mérnök

utána:
Beszélgetés az intézmény jövőbeli funkci-

ójáról, kulturális és közéleti céljairól.

Infó: (06 30) 370-2491
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November végén sajtótájékozta-
tót tartott Budapesten a Türr 
István Képző és Kutató Inté-

zet (TKKI). Az  Emberi Erőforrások 
Minisztériumának felnőttképzési és 
módszertani háttérintézménye de-
cember 31-ével zárta azt az  európai 
uniós támogatással megvalósult ki-
emelt projektjét, amelynek keretében 
a  magyarországi települések felmér-
ték a  hátrányos körülmények között 
élő társadalmi csoportok helyzetét, és 
részletes cselekvési tervet dolgoztak ki 
a feltárt problémák megoldására. 

A helyi esélyegyenlőségi program 
létrehozásában és eddigi megvalósí-
tásában kiemelkedő teljesítménnyel 
szerepelt a gödi önkormányzat. Ezért – 
Vecsés mellett – Göd lehetett az egyike 
annak a két városnak, amely meghívást 
kapott a 18 Pest megyei járás és a 23 fő-
városi kerület tapasztalatait értékelő 
regionális sajtótájékoztatóra. A  várost 
dr. Pintér György alpolgármester és dr. 
Kármán Gábor, a hatósági osztály ve-
zetője, esélyegyenlőségi koordinátor 
képviselte a rendezvényen. 

A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésén 2013 áprilisa és júliusa kö-
zött dolgozott a  gödi önkormányzat. 
A  TKKI által kidolgozott vizsgálati 
módszert követve szakemberekből álló 
munkacsoportok tekintették át a  hát-
rányos helyzetű társadalmi csoportok 

helyzetét, majd tanulmányokban fog-
lalták össze a  feltárt problémákat, és 
intézkedési terveket dolgoztak ki azok 
megoldására. 

– Mentorhálózatán keresztül a TKKI 
egy olyan, mindenre kiterjedő szak-
mai nézőpontrendszert állított elénk, 
amelyet követve szisztematikusan 
átvilágíthattuk a  város szociális ellá-
tórendszerének valamennyi területét. 
A vizsgálat eredményei közé tartozik, 
hogy a  mentorok megállapították: 
Gödön lényegesen erősebb a  szociális 
háló, mint a legtöbb hazai településen. 
Ugyanakkor a projekt fontos hozadéka 
az is, hogy a több hónapig tartó munka 
során kiderült számunkra, mely terü-
leteken van még lehetőség a fejlesztésre 
– nyilatkozta Lenkei György, az önkor-
mányzat szociális bizottságának elnö-
ke. 

Dr. Pintér György alpolgármester 
a  sajtótájékoztatón tartott értékelésé-
ben a program nagy előnyeként beszélt 
arról, hogy a  központilag kidolgozott 
rendszer rugalmasan alkalmazható 
volt a helyi viszonyokra, így a 27 intéz-
kedési terv valóban életszerű lett, s át-
ültethető a gyakorlatba. Közülük több 
már meg is valósult, mások még az elő-
készítés fázisában vannak. Ez utóbbiak 
között említette meg az  időskorúak-
kal kötendő önkormányzati eltartási 
szerződés rendszerét, amely a  családi 

háttér nélkül maradt idősek ellátását 
és létbiztonságát szolgálja majd a jövő-
ben. 

Kiss Csilla, a  Türr István Képző és 
Kutató Intézet munkatársa, aki mentor-
asszisztensként vett részt a  program-
ban, így foglalta össze, hogy a  telepü-
lések közül miért éppen Gödöt hívták 
meg a projektzáró sajtótájékoztatóra:

– A  budapesti kerületeket és a  Pest 
megyei településeket lefedő területen 
példaértékűnek találtuk Göd teljesít-
ményét, elsősorban az emberi tényezők 
vonatkozásában. Külön kiemelném dr. 
Kármán Gábor személyét, aki döntő 
szerepet játszott a  helyi esélyegyenlő-
ségi program kidolgozásában. Sok te-
lepülésen tapasztaltunk nyitottságot és 
együttműködési készséget az  önkor-
mányzatok részéről, de Gödön ez való-
ban kiemelkedő volt. Az  önkormány-
zat, az  intézmények és a  munkában 
részt vevő partnerszervezetek között 
nagyon erőteljes munkatársi össze-
fogás, kölcsönös segítségnyújtás volt 
tapasztalható. A jó problémabeazono-
sításnak köszönhetően nagyon jó és 
kreatív intézkedési javaslatok szület-
tek, és a program célkitűzéseinek egy 
jelentős részét már meg is valósították. 
Ezért kértük fel Göd városát arra, hogy 
jó gyakorlatainak bemutatásával ve-
gyen részt a sajtótájékoztatón – mond-
ta a gödi munkafolyamatot kísérő két 
mentor egyike.

A most zárult projekt eredménye-
ként a  magyarországi települések 95 
százaléka világította át szociális ellá-
tórendszerét, és fogalmazta meg prog-
ramját a  hátrányos helyzetű társadal-
mi csoportok esélyegyenlőségének 
javítása érdekében. Ezek az  egységes 
elvek mentén kidolgozott programok 
a nemzeti felzárkóztatási stratégia he-
lyi vetületeit jelentik – fogalmazott 
Marekné dr. Pintér Aranka igazgató, 
a  TKKI Közép-Duna Menti Igazga-
tóságának vezetője, majd hozzátette: 
az  intézet, amely egyfajta közvetítő 
szerepet tölt be a  kormány és az  ön-
kormányzatok között, tevékenységével 
segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy 
a  helyi esélyegyenlőségi programok-
ban megfogalmazott célok megvaló-
sításához európai uniós forrásokat és 
minisztériumi támogatásokat vehesse-
nek igénybe az önkormányzatok.

K. B.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Sajtótájékoztatón mutatkozott be a gödi 
esélyegyenlőségi program

A budapesti sajtótájékoztatóra azért kapott meghívást a gödi önkormányzat, hogy 
megossza a nyilvánossággal a szociális ellátások terén bevezetett jó gyakorlatait 
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ADVENT, KARÁCSONY

Ünnepre készülve
A gödiek talpa alatt sem ropogott idén karácsony előtt a hó és a jég, de a szí-
vet-lelket melengető programokat sokan látogatták városszerte. Az  intézmé-
nyek, az egyházközségek és a civilszervezetek is jeleskedtek abban, hogy advent 
idején egy-egy órácskára lelassítsák a rohanó tempót, lehalkítsák a hétköznapi 
zajokat. A közösségi programokkal megszólítottak pedig élvezhették az alkal-
makat, amelyek csöppnyi befelé fordulást, elcsendesedést nyújtottak.

Perspektíva
A Lámpás ’92 Alapítvány és a  ParaArt Egyesület december 5-én tartotta 
Perspektíva című kiállításának megnyitóját a József Attila Művelődési Házban. 
A nyári alkotótáborban készült munkák bemutatása fontos ünnep az értelmi sé-
rülteket támogató szervezet, az alkotók és a gödi városvezetés számára is. Az ese-
mény fővédnöke Markó József polgármester volt, s mellette dr. Rubovszky György, 
az ÉTA Országos Szövetségének ügyvezető elnöke vállalt védnöki szerepet. A ki-
állítást – mint immár sok esztendeje – Szombathy Bálint képzőművész, művésze-
ti író nyitotta meg. A vendégek, túl azon, hogy a kiállított gazdag anyagban gyö-
nyörködhettek, átélhették az integráció mély élményét. Ugyanis ez alkalommal 
az alkotók voltak a házigazdák, akik olyan közvetlen, „akadálymentesített” sze-
retettel várták és fogadták a látogatókat, amely adventkor óriási segítség, egyrészt 
az ünnepekre való készülődéshez, másrészt a mindennapi „bajok és problémák” 
átértékeléséhez.

Gaude kórus
A városi vegyes kar hagyományos ad-
venti koncertjén is a zene volt a fősze-
replő. Lenyűgöző és ugyanakkor el-
gondolkodtató: ha az ember képes arra, 
hogy társaival együtt lélegezve, egy-
mást támogatva, a  másikra építkezve 
csodákat műveljen egy-egy zenedarab 
előadása kapcsán, akkor vajon miért 
olyan nehéz ezt a  varázslatot megva-
lósítani a  hétköznapokban... Talán 
többünknek kellene kórusokba, kö-
zösségekbe szerveződnünk, hogy meg-
érezzük azt a  közös erőt, amely nem 
kíván az  egyes résztvevőktől gigászi 
erőfeszítést, ám energiáink egyesítésé-
vel a  lehetetlennek tűnő feladatok kö-
zösen megoldhatókká egyszerűsödnek.

Az ünnepekre készülődve a  Gaude 
kórusnak ez volt a  legszebb ajándéka: 
megmutatta, hogyan lehet megtalálni 
a  közös célt, s  miképpen lehet együtt 
tenni azért, hogy a  várva várt esemé-
nyek valóban bekövetkezzenek.

Mesével és hóeséssel érkezett a Mikulás
December elején a József Attila Művelődési Házba is elláto-
gatott a Mikulás, ahol a gödi önkormányzat intézményei-
ben dolgozók gyermekei várták a nagyszakállú, piros put-
tonyos látogatót. A zsúfolásig telt nagyteremben mesével és 
két Hópelyhecskéjével havazást is hozott ajándékba – igaz, 
hogy csupán a színpadon – a Mikulás, és vagy kétszáz gyer-
meknek személyesen adott át egy-egy ajándékcsomagot. Se-
gítői egyébként több mint háromszázhetven meglepetéssel 
teli csomagot állítottak össze, s aki nem tudott részt venni 
a közös mókán, az minden bizonnyal ott találta a finomsá-
gokat a szépen kitisztított csizmácskájában Mikulás napján.

Telt házas koncert a JAMH-ban
Még a  gödi levelezőlistákra is meg-
érkezett – a  mai kor „rendje szerint” 
– a rövid üzenet: a pótszékek is „elkel-
tek” a  művelődési ház nagytermé-
ben, Vásáry André Ünnep című 
koncertjén. Sőt, a  rendkívüli 
adottságokkal rendelkező éne-
kes műsorát több tucat vendég 
az ajtóban állva, illetve az előtér-
ből hallgatta végig. Ahogyan azt 
az  előadó előzetesen megígérte, 
a mélyebb üzenetű, líraibb dalok 
mellett a  repertoárban helyet 
kaptak a  könnyedebb műfajú 
szerzemények is, így a  kö-
zönség valamennyi rétege 
élvezhette a számára kedves 
dallamokat.
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Jobb adni, mint kapni
A nyaralóvendégek által ékszerdoboznak 
tartott Duna-parti kisvárosunkban, a  sok 
szebbnél szebb kertes házban jó módban 
élő, szerencsés családok mellett évről évre 
nő a száma azoknak, akiknek egy-egy ün-
nep méltó megélése komoly kihívást jelent. 
Nem is beszélve azokról a gödiekről, akik-
nek a  hétköznapi boldogulás sem megy 
egyedül, önerőből. Számukra sok segít-
séget tud nyújtani az  intézményi hálózat. 
2014-ben nem csupán a  saját intézkedési 
területén belül áll helyt példamutatóan 
az Alapszolgáltatási Központ, hanem úgy tette a dolgát, hogy kezdeményezéseihez, fel-
hívásaihoz magánszemélyek, civilszervezetek és vállalkozók is örömmel csatlakoztak, 
s  nyújtottak támogatást a  rászorulóknak. Így történhetett meg például, hogy Juhász 
Attila, illetve a Piramis Építőház csapata, valamint a Rétesház jóvoltából harminc gyer-
mek tölthetett egy kellemes estét az Ilka csárdában a Mikulással. De említsük meg azt is, 
hogy a szenteste előtt két nappal minden, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által 
patronált gyermek élményekkel és ajándékokkal megrakodva térhetett haza a nekik szer-
vezett karácsonyi ebédről. E programhoz is támogató magánszemélyek és vállalkozások 
sora járult hozzá, s ez arról árulkodik, hogy sokan tudnak élni a számukra megadatott 
lehetőségekkel, és tisztában vannak azzal is, hogy amennyit adnak, annyival gazdagabbak 
lesznek maguk is…

Akikhez nem megy 
a nagymama
A TOPhÁZ Speciális Otthon lakóinak a Pe-
dagógus Klub kedveskedett. Gyümölccsel, 
édességgel és játékokkal lepték meg azokat 
a gyerekeket, fiatalokat, akiknél sajnos nem 
sűrű élmény a  látogatás. E példa is azt bi-
zonyítja be szívmelengető módon, hogy 
az  odafigyelés, a  leleményesség és az  ön-
zetlen adakozás megengedhető „luxus”. 
(Itt jegyezzük meg, hogy a Pedagógus Klub 
tagsága egy beteg gödi kislány családjának 
pénzadománnyal igyekezett segíteni.)

A TOPhÁZ lakóinak idén is ajándéko-
kat vittek a volt Luna kávézó (jelenleg Füge 
presszó) által szervezett jótékonysági me-
net tagjai is.

Mindenki karácsonya
A Vöröskereszt gödi szerveze-
te a  város időseit látta vendégül 
december 19-én egy uzsonná-
ra. A  katolikus, a  református és 
az  evangélikus lelkipásztorok 
egy-egy igeszakasszal és rövid 
magyarázattal járultak hozzá 
az ünnepi előkészülethez. A Bú-
zaszem Iskola ötödikesei bet-
lehemeztek, míg néhány klub-
tag verset mondva csatlakozott 
a műsorhoz. A klub tagjai szend-
vicsekkel és házi süteménnyel 
kedveskedtek a vendégeknek.

VPK

Egyházközségi betlehemezés
A Búzaszemben nemcsak a  gyerekek, 
de a  felnőttek is járnak betlehemezni, 
s a karácsony előtti utolsó vasárnap kis 
betlehemes csapatuk az alsógödi temp-
lom előtt összegyűlteket is megörven-
deztette ezzel a  Jézus-váró népi játék-
kal. Csányi Kelemen és Mokos Csongor 
dudaszóval csalogatatta az  arra járó-
kat, Mészáros Dóri és Barta Boróka pe-
dig a gyerekekkel énekelt. Az egyház-
községből Rácz Laci és barátai forralt 
bort és teát mértek az  egybegyűltek-
nek. Wagner László és Gusztos Gábor 
az  élő betlehemhez állatokat – juhot, 
kecskét és szamarakat – hoztak, a  pi-
arista szakképzősök pedig a  karámot 
készítették el. Aznap öröm volt együtt 
lenni, egymásra nézni. Fo

tó
 | K

ur
di

 Im
re

Gödi Körkép | 2015. 1. szám KÖZÉLET

11



A LEGKISEBBEK ÜNNEPE

Mikulás-nap a bölcsődében
A nagyszakállú Mikulás mackós alkata 
s  a  hozzáillő dörmögő bariton minden fel-
nőttből pozitív érzelmeket vált ki. (Nem be-
szélve arról, hogy mi tudjuk: az  ő puttonya 
ajándékokat rejt.)

Ám a  legkisebbek talán még sohasem láttak 
piros ruhában közlekedő, fehér szakállú bácsi-
kát, aki ráadásul elvárja tőlük, hogy odasün dö-
rögjenek hozzá, s  holmi vidám dalocskákkal 
köszöntsék őt. Ráczki Mariannát, a Szivárvány 
Bölcsőde vezetőjét a  Mikulás-nap „lélektaná-
ról” kérdeztük.

– Jóllehet már a bölcsisek is nyitottak az őket 
körülölelő világra, azonban a számukra isme-
retlen felnőttekkel bizalmatlanul viselked-
nek. Ezért nem célszerű például hároméves 
kor alatti kisgyermeket cirkuszba vinni, mert 
könnyen előfordulhat, hogy éppen a bohóc lát-
ványától fakad sírva.

– Magam is elkövettem már azt a hibát, hogy 
a még alig tipegő gyermekeim „kedvéért” mi-
kulásjelmezbe bújtam. Nehéz volt megvigasz-
talnunk a bömbölő piciket.
– Éppen ezért a  bölcsődében kialakítottunk 
egyfajta Mikulás-beszoktatást. Hetekkel a  je-
les nap előtt az udvari játékidőben a távolban 
elsétál a Mikulás. A picik rá-rácsodálkoznak, 
s mi szép lassan elkezdünk foglalkozni a Mi-
kulás-témakörrel. Mesélünk és beszélgetünk 
róla, képeskönyveket nézegetünk, verseket, 
gyermekdalokat tanulunk. Néhány nap múl-
va ismét arra sétál a  Mikulás, ám ekkor már 
felveszi a kapcsolatot a gyermekekkel: integet 
nekik, rájuk mosolyog. Mikulás napján a gyer-
mekek már tárt karokkal fogadják a nagysza-
kállút, nem sírnak, nem húzódnak el, szívesen 
közelednek hozzá. Örömmel veszik kézbe 
az  apró ajándékokat, s  a mesebeli puttonyból 
mindig előkerül néhány új játék is.

W. B.

ISKOLAI ÜNNEPI ALKALMAK

Gyerekek karácsonya
Bölcs tanulság, hogy a  készülődés sokszor több örömet rejt, mint 
maga az ünnep, amely csupán néhány perc, jobb esetben pár boldog 
óra. A hetekig tartó készülődés azonban, a maga izgalmaival együtt 
testben és lélekben is feltöltheti az  embert, s  meghosszabbíthatja 
a karácsonyt, annak minden üzenetével, színével és illatával. A gödi 
iskolák az idén is emlékezetessé varázsolták a gyerekek és hozzátar-
tozóik számára az ünnepvárás időszakát.

December a Németh László Iskolában
Egy művészetoktatással is foglalkozó intézményben rendkívül gazdag forrás-
anyag lelhető fel ahhoz, hogy a gyerekek, s rajtuk keresztül családjaik testben és 
lélekben felkészülve érkezzenek meg az ünnepi időszakba. Kinek ne volna örök 
emlék gyermekkorából a fenyőfát körülálló éneklés és muzsikálás, az anyának, 
apának féltő gonddal rajzolt, festett, gyúrt, varrott kis ajándékok átadásának 
meghitt pillanata? S milyen öröm az, amikor gyermekeink, unokáink, netán dé-
dunokáink a világmindenség legfényűzőbb boltjainak kirakatában sem fellel-
hető meglepetéseiket nyújtják át nekünk! Dallamok és táncok, tiszta, gyermeki 
fantáziával, nyitottsággal készített karácsonyi műsorok és ajándékok.

A gödi Németh László Általános Iskola és AMI évről évre ehhez igyekszik 
hozzájárulni a maga eszközeivel. Elhivatott pedagógusokkal, akik előteremtik 
a szükséges eszközöket és feltételeket ahhoz, hogy tudásukat átadhassák a rá-
juk bízott gyerekeknek. A szülők pedig élvezhetik a váci művelődési házban 
az Eltáncolt Betlehemet, a díszteremben a képzőművészeti kiállítást, a temp-
lomban adott hangversenyt, ahol tanár és növendék egyaránt dalra fakad és 
muzsikál.

Adventi utazás és speciális vásár a Huzellában
A Huzella Tivadar Általános Iskola diákjai a bécsi adventi vásárra indultak 
decemberben. A városnézős program nyelvleckének sem volt utolsó, de a kö-
zösségépítést is jól szolgálta. Ezek az élmények sokáig éltetik a kirándulás alatt 
szövődő barátságokat, s apró szeleteket mutatnak a gyerekeknek abból, hogy 
egy utazás során hogyan kell önmagukra és egymásra figyelniük.

A huzellásoknak Edina néni, az iskola könyvtárosa 2014-ben is megszervez-
te a hagyományos cserebere vásárt, amelyen minden lelkes résztvevő elcserél-
hette a portékáját olyasmire, ami számára kedvessé vált a vásár kínálatából. 
Az ötletes rendezvényen a játékok új gazdára leltek, ám maradtak továbbra is 
nagy megbecsülésben.

Fotó | Szeretz Ferenc
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Lucázás, regölés, pásztorjáték 
a Búzaszemben
A Búzaszem Iskolában minden évfo-
lyamon más és más adventi, karácsonyi 
népszokást tanulhatnak el a  gyermekek 
pedagógusaiktól. A  táncos, zenés, énekes 
játékokkal azután elindulnak a  városban, 
meglátogatják a  különféle intézményeket, 
civilszervezetek ünnepségein kedvesked-
nek vele, illetve egy-egy osztályközösség 
az  adott esztendőben három-négy család-
hoz is betér. A  nyolcadik esztendő végére 
így valamennyi családnál jár legalább egy 
alkalommal a gyerekcsapat. Advent idején 
az iskolában minden reggel közös éneklés-
sel indul, melyhez a  megérkező gyerekek, 
szülők csendesen odaülve csatlakoznak. 
Így aztán az utolsó tanítási napra tervezett 
Krisztusváró ünnepre – melyet a művész-
pedagógusok karácsonyi koncertje készít 
elő – sok-sok adventi, karácsonyi dalt is-
mernek meg és énekelnek végig a gyerekek, 
miközben a  Megváltó születését szimbo-
lizáló apró mécseseket gyújtanak meg 
sorra egymás után. Az  ünnepség végére 
az addig sötétségbe burkolózó iskolai aula 
megfényesedik az  apró lángoktól, a  csalá-
dok pedig hasonlóan megfényesedő lélek-
kel indulnak hazafelé.

Röcögve és süvöltve
Czinóber Klára és Karánsebessy Balázs néptánc-pedagógusok tanítványainak karácso-
nyi bemutatóján elsőnek a fiatalabb gyermekek Süvöltő csoportjának játékfűzése csalt 
örömkönnyeket a szülők szemébe. Az 1-3. osztályosok teli tüdőből énekeltek, bátran 
játszottak, mintha maguk között lennének, nem pedig a  zsúfolásig megtelt nagyte-
rem színpadán „adnák elő” az ősz folyamán tanultakat. Őket a Röcögő, azaz a nagyob-
bacska általános iskolásokból álló csoport követte. Örömteli volt látni, hogy a rengeteg 
táncos gyermek alig-alig fért el a színpadon, s minden bizonnyal a szülők egy része 
komolyan izgult azért, hogy a nagy virtus közben be ne szakadjon az emelvény a lel-
kes táncosok lába alatt. S hogy miért volt oly felemelő érzés részese lenni mindennek? 
Nos azért, mert a megszámlálhatatlanul sok kis néptáncos olyan igazi, belső örömből 
ropta, ami átragadt a szülőkre, a nézőtéren figyelő testvérekre is. Az efféle táncbemu-
tatókat receptre kellene felírni minden, a korunk emberét közömbösségbe, búskomor-
ságba taszító nyavalya ellen.

Kedveset és szépet
Egy adventi vásár Gödön nem csupán arról szól, hogy találkozik az árus és a vevő. Be-
szélhetünk a Németh László vagy a Búzaszem iskoláról, az alkalom, amelyet a szervezők 
megteremtettek, sokkal többet adott a  térben és időben egy helyre szervezett vásárnál. 
A Gödön és környékén élő kézművesek, termelők, ügyes kezű édesanyák és kreatív gye-
rekek portékáinak olyan színvonalas válogatását láthattuk az  iskolai közösségek által 
szervezett vásárokon, amely bármelyik világvárosban is megállta volna a helyét. A kínált 
termékek minden korosztály s mindkét nem számára igényes kivitelű, esztétikus vagy ép-
pen hasznos ajándéklehetőséget jelentettek. Aki pedig csupán nézelődni szeretett volna, 
annak teaház, forralt bor, sült gesztenye és egyéb finomságok csábítását kellett kiállnia. 
A szervezők arra is figyeltek, hogy a kisgyermekkel érkezők ideig-óráig mesemondókra, 
gyertyaöntőkre bízhassák csemetéiket, míg ők megvásárolják a kiválasztott ajándékokat.
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A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
mentorcsoportja a közjó ellátása, valamint a fiatal ge-
nerációk önkéntességre nevelésében végzett 

kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2014 
decemberében Pro Voluntarius Díjban része-
sült.

A rangos díjat a  Pesti Vigadó épüle-
tében Dekiszkyné Fejér Rita igazgató 
asszony, Turmezei Mónika vezető 
mentor és Galsa László nevelési igaz-
gatóhelyettes vette át Balog Zoltántól, 
az emberi erőforrások miniszterétől.

Turmezei Mónikát arra kértük, 
hogy röviden ismertesse a mentorcso-
port munkáját.

– Már iskolánk indulásakor azt ta-
pasztaltuk, hogy azoknál a fiúknál, akik-
nél valamiféle tanulmányi elakadást észle-
lünk, az esetek többségében komoly életvezetési 
vagy családi problémák állnak a háttérben. S ha mi, 
tanárok nem segítünk a gyerekeknek, nagy a veszélye an-
nak, hogy előbb-utóbb kimaradnak az  iskolából. A  program 
során a  mentortanárok és a  diákok önkéntes alapon vesznek 
részt a közös munkában. A mentorok hetente egyszer összeül-
nek és megbeszélik, hogy mely diákoknál látnak tanulmányi 
problémákat, illetve kiknél hallottak olyan életeseményről, 
amelyen segíteniük kell. Természetesen a  gyerekek is bármi-
kor megkereshetnek bennünket. Személyes, bizalmi kapcsolat 
alakul a diák és a mentora között, s ők ketten egy-két heten-
te leülnek beszélgetni egymással. Így a fiúk életébe belép egy 
stabil felnőttkapcsolat, amelyre építeni tudnak, s ez a gyerekek 
többségének igen sokat jelent. Megjegyzem, az utóbbi időben 
egyre gyakoribb, hogy a diákok keresnek meg bennünket.

– Milyen készségekkel kell rendelkezniük a  mentortanárok-
nak?

– A mentorcsoport éves szupervíziót tart külső szakember 
bevonásával, illetve havonta egy úgynevezett esetmegbeszé-

lő szupervíziót, szintén szakértői segítséggel. És 
persze követjük a  vonatkozó szakirodalmat, 

s többen részt vettek mentálhigiénés kép-
zésen is a  mentorcsoport tagjai közül. 

A  mentori munka lényege egyfajta 
szemléletformálás.

Dekiszkyné Fejér Rita igazgató 
asszony a következőket fűzte hoz-
zá tanártársa gondolataihoz.

– Intézményünk szakmai és 
anyagi értelemben is támogatja 
a  mentorcsoport munkáját, amely 

egyébként a teljes tanári karra is jó 
hatást gyakorol. A mentorok jóvoltá-

ból minőségileg mélyebb a  tudásunk 
a  gyerekeinkről. Minden problémás 

gyerek a figyelmünk látókörébe kerül, s már 
a  legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkező 

kilencedikeseinket is nagyon gyorsan fel tudjuk térképez-
ni. Az önkéntes mentori munka – a nevelési célok támogatása 
mellett – segíti a hátrányos helyzetű gyerekek megtartását, asz-
szertivitásuk növelését, s közvetíti számukra az önmagukért és 
a közösségért érzett felelősség fontosságát.

W. B.

KITÜNTETÉS

Pro Voluntarius Díjat kaptak a gödi piaristák

A díjátadást követő percekben  (balról) Dekiszkyné Fejér Rita, 
Turmezei Mónika és Galsa László

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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EGYÜTT A GYEREKEKÉRT

Ötlet, lelemény, összefogás
A Huzella Tivadar Általános Iskola egyik tanára, Moór Róbert be-
vonta a diákjait az intézmény udvarának fejlesztésébe. Arra kérte 
őket, fogalmazzák meg, mit kezdenének a területtel, ha rajtuk múl-
na. A gyerekek hamarosan előálltak a kívánsággal: streetball-pa-
lánkokat kértek a betonozott udvaron kihasználatlanul álldogáló 
oszlopokra. A tanár úr a Szülői Munkaközösség vezetőjéhez for-
dult a gyerekek óhajával, hogy kiderítse, mit lehetne tenni az ügy 
érdekében. Érdi-Krausz Zsuzsa személyében „emberére talált”.

– Azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó cél, amiért érdemes 
megmozgatni az  ismerősöket, és be lehet vonni a  szülőket is 
az adakozásba, ráadásul úgy, hogy ők is kapnak valamit cserébe. 
Pék Erika spinningórákat ajánlott fel, az  Aphrodite Hotel pe-
dig ingyen biztosította az  edzőtermet, – így a  részvételi díj egy 
az  egyben a  célkasszát gyarapította. Közös jótékonysági esten 
lépett fel a GDSE Táncszakosztálya, a Hab a  tortán tánccsoport, 
az Orkhesztika Hastánc Csoport és a Gézengúzok színjátszó kör. 
Erre az alkalomra a JAMH térítésmentesen adta át a nagytermét, 
a belépődíjak pedig ismét a közös kasszába kerültek. Pataki Kata, 
Monty Roberts-instruktor lovasbemutatót tartott a Reki Lovasta-
nyán, feledhetetlen élményt nyújtva a résztvevőknek. Én magam, 
bizonyítva, hogy a  jó példa ragadós, négy alkalommal tartottam 
gerinctornát, melynek a tiszteletdíjait felajánlottam az iskolának – 
sorolta egy szuszra a szervezőtehetségéről ismert gyógytestnevelő, 
Érdi-Krausz Zsuzsa.

És mi lett az összefogás eredménye? – kérdezheti az Olvasó. Lap-
zártánk idején egy streetball-palánk már a  helyén áll, s  a másik 
kettő is felszerelésre vár. Hat kosárlabdát és egy bőr focilabdát is 
vásároltak, sőt, új hálókat is a kézilabdakapukhoz. 

Lám, ilyen a civil összefogás, amelyben a gyerekeknek az ötlet-
adáson kívül is volt még dolguk: motiválniuk kellett a szüleiket, 
hogy részt vegyenek a jótékonysági programokon.

S lesz-e folytatás, vagy csupán „egyszer volt Budán kutyavásár”? 
Lesz, illetve van: a fellelkesült szervezők jelenleg a Gézengúzok ja-
vára folytatják tevékenykedésüket, hogy az országosan is elismert 
színjátszók mikroportos mikrofonokat vásárolhassanak.

És mit tehet az Olvasó? Nos, figyelje a felhívásokat a Huzella Ti-
vadar Általános Iskola honlapján, illetve a Facebookon – és csat-
lakozzon!

V. Pálfai Kinga

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat 
tartunk a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
A következő foglalkozás időpontja: 2015. január 26., hétfő, 
16-17.30 óráig. | Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig. | A részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi 
térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

Zenés baba-mama játszóház

Érdi-Krausz Zsuzsa, Zachár Zsuzsa, Horváth Ferenc igazgató és 
Pataki Kata az első adományösszeg átadásán (balról jobbra)
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A 2009-ben, kifejezetten a magyarországi motoros mentés fejlesz-
tésére és támogatására létrehozott alapítvány kuratóriumi elnöké-
vel, Varsányi Zoltánnal beszélgettünk.

– Miben tud segíteni az alapítvány a motoros mentőknek?
– A speciális mentéstechnikai eszközök beszerzése mellett komoly 
szerepet vállalunk a szakmai tudás fejlesztésében is. Az alapítvány 
támogatásával több munkacsoportunk olyan ellátási eljárásokat 
dolgoz ki, amelyek alkalmasak arra, hogy egyedüli ellátóként is (a 
mentőmotorokon egyedül teljesítünk szolgálatot) maximális szak-
mai színvonalat tudjunk biztosítani. Mindezek mellett mentőmo-
torosaink számára az alapítvány szervezi a kötelező éves tovább-
képzéseket is, ahol a  mentési ismeretek elsajátításán túl minden 
évben speciális vezetéstechnikai tréningen kell részt venni, amely 
vizsgával zárul.

– Mióta és miért kötődik Gödhöz az alapítvány?
– A  Magyar Mentőmotor Alapítvány 2010 óta gödi székhelyű. 
Az elmúlt években itt teremtődtek meg az egyre biztosabb műkö-
dés feltételei.

– Mikor és hogyan találkozhatnak a gödiek a szervezettel?
– Elsősorban természetesen olyan esetekben, amikor mentőmo-
torunk éppen Gödön vagy valamelyik környékbeli településen 
dolgozik. Sajnálatos módon az M2-es főút sok munkát ad nekünk 
szinte minden szezonban. Riasztás esetén a gödöllői telephelyünk-
ről 6-7 perc alatt érjük el az M2-est, illetve 7-8 perc múlva vagyunk 
Gödön. Nem ritka, hogy Vácról vagy a  Dunakanyarból kapunk 
riasztást. Természetesen megtalálhatóak vagyunk az interneten – 
www.mentomotoralapitvany.hu – és a Facebookon is.

– 2014-ben milyen gödi eseményeken, programokon vettek 
részt?
– Többek között ott voltunk a  Termálfürdő nyílt napján, ahol 
mentési bemutatót tartottunk. Részt vettünk a  Gödi Mobilitási 
Hét eseményein, és természetesen nem hiányozhattunk az I. Gödi 
Jótékonysági Motoros Napról sem, ami igen sikeres rendezvény 
volt. Feledhetetlen élmény volt számunkra látni a gödi gyerekek 
(és szüleik!) kíváncsiságát, őszinte érdeklődését, amikor megis-
mertettük őket a mentőmotorokkal. De jártunk több környékbeli 
óvodában és iskolában is, ahol szintén előadásokat és bemutatókat 
tartottunk. Ősszel Gödön volt az éves továbbképzésünk. Erre gödi 
lakosként külön büszke vagyok, s ezúton is szeretném megköszön-
ni az Aphrodite Hotel személyzetének a minden igényt kielégítő 
vendéglátást. Nem lehetett egyszerű számukra, amikor 38 mentő-
motoros családostól „berobogott” a hotelbe.

– Szakmai szempontból milyen volt a 2014-es esztendő?
– 2014 a  „legek” éve volt. Az  eddigi leghosszabb szezont tudjuk 
magunk mögött, messze a legtöbb riasztással. Több mint 1600 ki-
vonulást hajtottunk végre, melyek amellett, hogy nagyfokú fizikai 
igénybevételt jelentettek, komoly szakmai sikereket is hoztak a mo-
torosainknak. Az egyre nagyobb ismertség szerencsére megnöveli 

a civil szféra felénk irányuló érdeklődését és támogatását is. Alapít-
ványunk semmilyen állami támogatásban nem részesül, így kizáró-
lag a szponzoraink adományaiból és a magyar polgárok adójának 
számunkra felajánlott 1 százalékából tartjuk fenn és fejleszthetjük 
ezt az igen hatékony mentési formát. 2014 novemberében az a meg-
tiszteltetés ért bennünket, hogy az alapítványunk lehetett a II. Er-
zsébet-bál kedvezményezettje. A jótékonysági rendezvényen másfél 
millió forint gyűlt össze, ami komoly segítséget jelentett számunkra.

– Milyen céljaik vannak rövid és hosszú távon?
– A  2015-ös munkát szeretnénk mielőbb elkezdeni, ám ennek 
feltétele, hogy azok a  beszerzések, amelyek jelenleg folyamatban 
vannak (sisakok és új ruházat), rendben megtörténjenek. Új szak-
mai protokolljaink február elejére készülnek el, a tavaszi tovább-
képzésünk pedig február végén lesz. Minél hamarabb szeretnénk 
beszerezni egy új motort, mert tavaly augusztusban egy sajnálatos 
baleset során összetörtük az egyik mentőmotorunkat. 2015 fontos 
év a  számunkra, hiszen idén lesz 10 éves a motoros mentés Ma-
gyarországon. A  születésnapra nagyszabású programokkal ké-
szülünk. További céljaink között szerepel egy újabb mentőmotor 
szolgálatba állítása, amely szintén kötődne Gödhöz, ugyanis sze-
retnénk erősíteni e térség ellátottságát is. Különös figyelmet fordí-
tunk az M2-es autóútra és az M0-s körgyűrű itteni szakaszának 
biztonságára.
Terveink szerint április elejétől ismét az utakon leszünk, hogy se-
gíthessünk mindenkin, akinek veszélyben az élete. Kívánok min-
den gödi lakosnak balesetmentes új esztendőt, illetve azt, hogy 
a mentőmotorjainkkal kizárólag a bemutatóinkon találkozzanak!

V. Pálfai Kinga

CIVIL ÉLET

Tízéves a motoros mentés Magyarországon
Bemutatkozik a gödi székhelyű Magyar Mentőmotor Alapítvány

Mentési bemutató Varsányi Zoltánnal a Gödi Mobilitási Hét sport- és 
egészségnapján

KÖZÉLET
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JUBILEUM

Ötvenéves a gödi  
Postagalambsport Egyesület
Olvasmányainkból tudjuk, hogy már az ókori Perzsiában, Egyip-
tomban és a hellén városállamokban is tenyésztettek galambokat, 
melyeket aztán később, i. e. 500 körül a rómaiak és a görögök már 
hírvivőkét is használtak.

A mai értelemben vett postagalambsport a 19. század elején Bel-
giumból indult hódító útjára, s  napjainkban a  nemzetközi szer-
vezetnek (Fédération Colombophile Internationale) már közel 60 
ország a tagja.

A gödi postagalambászok tavaly októberben a Duna csárdában 

ünnepelték egyesületük 50. születésnapját. A  finom ebéd után 
nagy tisztelettel emlékeztek elődeikre, Mándich Kálmánra, Csillag 
Jánosra és Kerekes Tiborra, akik megismertették követőikkel 
e  gondoskodást, fegyelmet és komoly szaktudást igénylő hobbi-
sport szépségeit, a postagalambversenyek varázsát.

Maga a tenyésztés és a versenyzés közösségi tevékenység, mely-
nek gyakorlásához alakult meg az  A38-as lajstromjelű Postaga-
lambsport Egyesület Gödön, kereken 50 évvel ezelőtt. Az  alapí-
tó tagok névsora – tudtuk meg Határi János egyesületi elnöktől 
– a következő: Katona Géza, Keresztes Sándor, Cserepkai Mihály 
(†), Turányik István, Erdélyi Mihály, Gulyás Gábor, Ficza Károly és 
Gyetvai Vince. A bensőséges hangulatú ünnepségen megjelentek 
a régebbi tagok is, Varga Károly, Szűcs János, Mészáros Miklós és 
Mayer István.

A kedves és szeretetre méltó társaság természetesen felidéz-
te az  elmúlt évtizedek jelentősebb sportsikereit is, a  díjakat és 
az egyéb kitüntetéseket.

A gödi postagalambászok tevékenységét a városvezetés elismeri 
és támogatja. Az  „edzéseket” a  felújított tűzoltószertár területén 
végezhetik, s ezek a nyári hónapokban igen sok érdeklődőt vonza-
nak a környékre.

Mi mást is kívánhatnánk a következő ötven esztendőre a gödi 
postagalambászoknak, mint azt, hogy leleményes galambjaikkal 
együtt továbbra is találjanak otthonra városunkban. Jó röptetést!

W. B.

A Búzaszem Iskola közössége 
szeretettel meghívja Önöket az

V. Búzaszem 
Jótékonysági Bálra
2015. február 7-én 19.00-tól a Huzella Tornacsarnokba 
(2131. Göd, Petőfi u. 49.)
Vacsora • Élő zene • Tánc • Tombola • Meglepetés

A vacsorás belépőjegy 
ára 4500 forint, 21.00-tól 
érvényes jegy 2500 forint. A  
bevétel a Búzaszem Alapít ványon 
keresztül az iskola tovább-
építését támogatja.

Jegyek 2015. január 30-ig kaphatóak 
a Búzaszem Iskola titkárságán 
(Vécsey u. 1.) A belépőjegy ára be-
fizethető a 64700052-10024175-ös 
bankszámla számra, a közlemény 
rovatba írják a bál szót és a 
résztvevő(k) nevét az ültetéshez.

További információ: 
bal@buzaszem.hu 
www.buzaszem.hu 
facebook.com/buzaszemiskola

A tenyésztés és a versenyzés közösségi tevékenység, amely baráti 
társasággá kovácsolja össze a postagalambászokat

Az egyesületi tagok napi rendszerességgel gondoskodnak a kis 
szárnyasokról, hogy azok tavasztól őszig minél eredményesebben 
szerepelhessenek a postagalamb-versenyeken

A postagalambászatban nagy a szerepe a résztvevők egymás iránti 
bizalmának, az etikus magatartásnak és a közösen elfogadott 
versenygyakorlatnak

Gödi Körkép | 2015. 1. szám KÖZÉLET
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A Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság tájékoztató anyagot ál-
lított össze, amelyben a  téli időszakra jellemző közlekedésbizton-
sági kockázatokra hívja fel a  figyelmet, és hasznos tanácsokat ad 
az autóvezetőknek. Ezek közül adunk közre most néhányat az aláb-
biakban.

Válasszuk meg helyesen a sebességet!
A személyi sérüléses közlekedési balesetek jelentős hányada a relatív 
gyorshajtás következménye. Relatív gyorshajtásról akkor beszélünk, 
amikor a járművezető nem az út- és a látási viszonyoknak megfelelő-
en választja meg járműve sebességét.

Nem az útviszonyoknak megfelelő közlekedés
Példaként vehetjük azt az  esetet, amikor lakott területen kívüli út-
szakaszon közlekedünk, ahol a megengedett maximális sebesség 90 
km/óra. „Rendeletileg” tehát ennyivel is lehet közlekedni, ám például 
egy bukkanó, a  rossz minőségű útburkolat, egy beláthatatlan útka-
nyarulat stb. miatt a  90 km/óra helyett a  60 vagy 70 km/óra lenne 
a biztonságos sebesség. Ha az útviszonyok úgy kívánják, válasszunk 
a megengedettnél alacsonyabb sebességet!

Nem a látási viszonyoknak megfelelő közlekedés
Ha köd, sűrű eső, szürkület stb. miatt a látótávolság csökken, akkor 
csak később vesszük észre a veszélyt. Ilyenkor a biztonságos közle-
kedés érdekében csökkentsük a  sebességet, függetlenül attól, hogy 
az adott útszakaszon mennyi a megengedett sebesség.
Mindig az út- és a látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk!

Láthatóság
A téli hónapokban jelentősen romlanak a  látási viszonyok, csökken 
a nappali, és megnő a sötétedés utáni órák száma. Ezért vizsgáltassuk 
át a járművünk világítástechnikai berendezéseit, és minden indulás 
előtt ellenőrizzük, hogy valamennyi lámpa megfelelően működik-e. 
Minden autós saját érdeke, hogy átvizsgáltassa gépjárművét, és évente 
legalább egyszer szakorvossal ellenőriztesse a látását.

GÉPJÁRMŰVEZETÉS TÉLEN

Közlekedésbiztonsági tanácsok autóvezetőknek

KÉPZÉS

Felvételi tájékoztató
a 2015. évben induló
rendőr szakképzésről
A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érett-
ségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít 
az  országos képzési jegyzékben szereplő rendőr 
szakképesítés megszerzésére. Az  iskolai végzett-
ség a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosz-
tás betöltésére jogosít.

Jelentkezni a következő 
szakközépiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
telefon: (06 1) 391-3545
honlap: www.arszki.hu

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
telefon: (06 94) 592-650, (06 94) 592-657
honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
telefon: (06 46) 412-060/5012-es mellék
honlap: www.mrszki.hu

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 
6728 Szeged, Bajai út 14.
telefon: (06 62) 559-577
honlap: www.szrszki.hu

A 2015. szeptember 1-jén induló képzés 
jelentkezési határideje: 2015. február 13.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek 
között a  jelentkezés évében betöltött 18. életév, 
a magyar állampolgárság, az állandó belföldi la-
kóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat 
vállalása. A felvételi döntésre az  iskolai szakmai 
műveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgála-
tok eredménye alapján kerül sor.

A részletes felvételi tájékoztatót és a  jelentke-
zési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az  Or-
szágos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu), 
a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei 
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról le-
het letölteni. A felvételi eljárásról és a követelmé-
nyekről a  rendészeti szakközépiskolák tanulmá-
nyi osztályai adnak felvilágosítást.

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelent-
kezését várják a rendészeti szakközépiskolák!

Forrás: police.hu

KÖZÉLET
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GÉPJÁRMŰVEZETÉS TÉLEN

Közlekedésbiztonsági tanácsok autóvezetőknek
Szélvédők
A hideg éjszakákon a szabadban hagyott gépkocsik szélvédője az au-
tón belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt bepárásodik, majd 
a  lecsapódott pára ráfagy a  szélvédő külső oldalára. Minden elin-
dulás előtt mentesítsük a szélvédőt belülről a párától, kívülről pedig 
a  ráfagyott csapadéktól! Ellenőrizzük az  ablaktörlő lapátokat, hogy 
hibátlan-e a működésük. A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó 
minőségű téli ablakmosó folyadékkal!

Téli gumik
A nyári gumiabroncs 7 Celsius-fok alatti hőmérsékletnél megkemé-
nyedik, s nem tapad megfelelően. Ilyenkor megnő a fékút (a fékhatás 
megkezdésétől a megállásig megtett út), és ezzel együtt a féktávolság 
(az akadály észlelésétől a megállásig megtett út) is. Télen használjunk 
jó minőségű, három évnél nem öregebb téli gumiabroncsokat!

Vezetéstechnikai tréning
A téli időjárás, a megváltozott útviszonyok más vezetéstechnikai tu-
dást igényelnek, mint a nyári körülmények közötti vezetés, ezért ér-
demes ellátogatni az országban elérhető vezetéstechnikai tréningek 
valamelyikére.

Az oktatás során biztonságos és felügyelt körülmények között is-
merhetjük meg a saját járművünk és önmagunk határait. A feladatok 
között mindenhol szerepel a kanyarívben való közlekedés, az emelke-
dőn/lejtőn való haladás és elindulás, szlalomozás különböző tapadású 
útburkolaton, defekt vagy a  gépkocsi hátsó részének oldalirányú el-
mozdulásának szimulálása, csúszós úton akadály (vízfal) kikerülése.

A tréningekről a következő honlapokon találhatnak bővebb információkat:

www.drivingcamp.hu • www.tanpalya.hu • www.vezetestechnika.eu 
www.autoklub.hu/content/gépjárművezetők-vezetéstechnikai-képzése
www.riliclub.hu

Forrás: Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

BŰNMEGELŐZÉS

Ne engedjük becsapni 
magunkat!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya két gyakori bűncselekménytípusra hívja fel 
a lakosság figyelmét.

Ne vásároljunk alkalmi 
fakereskedőktől!
A fűtési szezon idején gyakorta megjelennek tűzifával 
házaló, portékájukat személyesen, szórólapon vagy 
interneten keresztül hirdető árusok.

Az alkalmi fakereskedők találékonysága kimeríthe-
tetlen. Olcsó árujukon különböző módszerekkel sze-
retnének túladni, minél nagyobb haszonnal. A  legy-
gyakoribb trükk a  tűzifa beáztatása és a  mérlegek 
elállítása. Gyakori módszer továbbá, hogy a  tároló 
alját nehezékkel rakják meg, és arra pakolják rá az el-
adásra kínált fát, amely így jóval nehezebbnek tűnik, 
mint amennyi valójában. A  gyanútlan vásárló csak 
a  tűzifa kipakolását követően eszmél rá, hogy átver-
ték. További veszélyforrás, hogy az  árusok az  érté-
kesítés alkalmával – különböző ürüggyel – bejutnak 
a vevő lakásába, elterelik a sértett figyelmét, és eköz-
ben értékeket tulajdonítanak el.

Saját érdekükben ne vásároljanak olyan faárustól, 
aki jóval a kereskedelmi ár alatt kínálja a portékáját. 
Fontolják meg a jónak tűnő ajánlatot!

Kizárólag olyan tüzelőanyagot vásároljanak, 
amelynek ellenőrizhető a származása, a minősége, és 
a szállító rendelkezik a megfelelő okmányokkal.

Ne vásároljunk házalóktól!
A gyanútlan vásárlókra veszélyt jelenthetnek az olyan 
házaló „kereskedők” is, akik árucikkeiket vevőcsalo-
gató áron próbálják eladni.

Jellemző rájuk, hogy többnyire az  utcán szólítják 
meg a vevőket, de becsengetnek házakba, lakásokba 
is. Nagy a kísértés, hiszen rendkívül kedvező árakon 
kínálják a termékeket, ám ezek minősége sok esetben 
igen silány. A vásárlást követően szinte semmi esélye 
sincs annak, hogy újra felbukkannak a  környeze-
tünkben az  árusok, így cserére vagy panaszra nincs 
lehetőség.

Különösen veszélyes az, amikor az  idegen szemé-
lyek különböző indokokra hivatkozva bekéredzked-
nek a lakásba, majd a kiszemelt értéktárgyakkal vagy 
készpénzzel távoznak. Éppen ezért felhívjuk a lakos-
ság figyelmét arra, hogy az általuk nem ismert szemé-
lyeket, árusokat a  bezárt ajtón kívül várakoztassák. 
Ha van rá lehetőség, akkor tájékozódjanak a „látoga-
tó” kiléte felől, vagy gyanús viselkedés esetén hívják 
a rendőrséget.

A gödi rendőrjárőr telefonszáma: (06 20) 943-7676.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnmegelőzési Osztálya

Gödi Körkép | 2015. 1. szám KÖZÉLET
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Egyösszegű éves szemétdíj-befizetés kedvezménnyel
Tájékoztatjuk, hogy 5 százalék kedvezménnyel veheti igénybe a hulladékszállítási közszolgáltatást az, aki 2015. január 
1. és február 13. között egy összegben kifizeti a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számlájára az éves szemét-
szállítási díjat.

Befizetés átutalással
Bankszámlaszámunk: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., MKB Bank 10300002-10600115-49020014
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a szerződő fél nevét, az ingatlan címét, valamint a befizetés jogcímét (2015. évi sze-
métszállítási díj). A beérkezést követően az átutalt összegről számlát állítunk ki, amelyet utólag postázunk az Ön címére.

Befizetés személyesen
A fenti díjat a 2015. január 7. és február 13. közötti időszakban személyesen is 
befizetheti pénztárunkban, amely a 2132 Göd, Duna út 5. szám alatt, a Kisfaludy 
utca felőli épületrészben található.
Pénztári nyitvatartási idő hétfőn 7-18, szerdán 7-15, pénteken 7-12 óráig.  
Ebédidő: 12-től 12.30-ig.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat
www.godihulladek.hu

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Sárga zsákok helyett 
szelektív gyűjtőedény
Tisztelt Ügyfelünk!
A partnerünkkel történt egyeztetés 
alapján lehetősége nyílik hulladéktá-
roló edényben kihelyezni a  szelektív 
csomagolási hulladékot. Ugyanabba 
az  edénybe kerülhet a  papír, fém és 
műanyag újrahasznosítható csoma-
golási hulladék. A nagyobb kartondo-
bozokat lapra szerelve a  tartály mellé 
lehet helyezni. Ennek előnye, hogy 
környezetkímélő a  kihelyezés, ezért 
a  jövőben is ezt a gyűjtési módot sze-
retnénk alkalmazni.

Több ügyfelünk jelezte, hogy rendel-
kezésére áll szabványos gyűjtőedény, 
amelyben tudná gyűjteni a  szelektív 
hulladékot.

Aki a fenti megoldást szeretné alkal-
mazni, ügyfélszolgálatunkon átvehe-

ti az  ehhez szükséges matricát, vagy 
igénylése után a matricát kipostázzuk 
a címére. A matricát az edényre kell ra-
gasztani, hogy megkülönböztethessük 
azt a kommunális gyűjtőedénytől.

Aki nem rendelkezik gyűjtőtar-
tállyal, beszerezheti azt a  SemiCont 
Kft.-nél (2131 Göd, Nemeskéri út 100., 
a csempebolt mögött).

A tartály mérete 60, 120 vagy 240 li-
teres lehet.

Nem kerülhet a tartályba: hungaro-
cell, nem újrahasznosítható műanyag, 
kommunális hulladék, veszélyes hulla-
dék, zöldhulladék.

Felhívás 
a szemétdíjak 
befizetésére
A számlák határidőre történő befi-
zetésével a  lakosok hozzájárulnak 
a  szolgáltatás zavartalan működé-
séhez. A 2014. IV. negyedévi hulla-
dékszállítási díj fizetési határideje 
2014. december 31-én lejárt. Kérjük, 
mindig időben fizesse be a szemét-
szállítási díjat!

Köszönjük!

Gödi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft.

Ügyfélszolgálat

A szelektív hulladék természete-
sen a továbbiakban is gyűjthető és 
kihelyezhető a  szokásos módon: 
az erre a célra szolgáló sárga zsá-
kokban is.

2015. évi lakossági ár 2015. januári egyösszegű befizetés esetén

Tárolóedény liter éves díj kedvezményes díj kedvezmény 5%

60 17 220 Ft 16 360 Ft 860 Ft

120 23 220 Ft 22 060 Ft 1 160 Ft

240 35 220 Ft 33 460 Ft 1 760 Ft

üdülő 11 610 Ft 11 030 Ft 580 Ft

éves szüneteltetés 9 300 Ft 8 835 Ft 465 Ft

KÖZÉLET
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A bő hat esztendeje működő is-
meretterjesztő honlap ötletgaz-
dájától és spiritus rectorától, 

Szávoszt-Vass Dánieltől megtudtuk, 
hogy a tavaly október közepétől decem-
ber végéig tartó „szigetversenyre” kere-
ken tíz dunai szigetet jelöltek, s közülük 
– az  előzsűrizést követően – végül há-
rom jutott a döntőbe. A több mint 3500 
szavazat alapján az  első helyen az  esz-
tergomi Helemba-sziget, a  másodikon 
az  érsekcsanádi Veránka-sziget, a  har-
madikon pedig a  számunkra legkedve-
sebb, a gödi Homoksziget végzett.

E versennyel a dunaszigetek.blogspot.
hu legfőbb célja az, hogy a turisták közül 
minél többen megismerjék hazánk ke-
vésbé látogatott, ám csodaszép szeglete-
it, rejtett kincseit. Szávoszt-Vass Dániel 
– ahogyan ő fogalmazott – azért kereste 
az év dunai szigetét, hogy „az év mada-
ra le tudjon szállni valahol, az  év fája 
gyökeret tudjon verni a  talajába, az  év 
hala pedig kedvére cikázhasson körülöt-
te”. (És akkor még nem beszéltünk az év 
vadvirágáról, denevérjéről és hüllőjéről!)

Persze az  sem kizárt, hogy életünk 
során valamennyien arra vágyunk, 
hogy találjunk magunknak egy szigetet. 
Akad, aki váratlanul lel rá: „Tímár meg-
indult a  rigófütty után. S amint keresz-
tülvergődött a  tüskés galagonya és vö-
rösgyűrű bozóton, amik hegyes tőreikkel 
összevissza szurkálták ruháin keresztül, 
egyszerre a  bámulattól megigézve állt 
meg. Amit maga előtt látott, az  a para-
dicsom volt.” Van, akit a gondviselés tesz 

partra egy lakatlan szigeten: „Biztonság-
ban partot értem tehát. Az égre emeltem 
szemeimet, és hálát adtam a teremtőnek 
csodálatos megmenekülésemért, hiszen 
percekkel korábban még esélyem is alig 
volt rá.” S persze a  legtöbbünk csupán 
vágyakozik rá: „Zengem az istennőt, aki 
Kyproszban született: ő  / mézes ajándé-
kot hoz a földre, örök mosolyával / isteni 
arcán, és kifakasztja a vágy bimbóit.”

Legyen tehát a  „senki” szigete Jókai-
nál, az  a bizonyos lakatlan sziget De-
foe-nál vagy éppen a  szerelem szigete 
Homérosznál, – szigetről írni jó.

A mi Gödi-szigetünk (Homokszige-
tünk) a  Duna váci ágának bal partján, 
az 1670-es és az 1669-es folyamkilomé-
ter között terül el, észak-déli irányban, 
s része a Duna–Ipoly Nemzeti Parknak. 
Hossza függ a pillanatnyi vízállástól, de 
körülbelül ezer méter, míg szélessége se-
hol sem haladja meg a százat. A parttól 
a  környékbeliek által Kis-Dunának ne-
vezett mellékág választja el. A nagy árvi-
zek a szigetet teljes egészében elborítják, 
míg igen sekély vízálláskor a  mellékág 
szinte teljesen kiszárad.

A Homoksziget történetéről, változa-
tos növény- és állatvilágáról, valamint 
egyéb, a  szigettel kapcsolatos érdekes-
ségekről a  keretes írásunkban említett 
helyeken is olvashatnak.

Mindent egybevetve, a Homoksziget-
re, a környéken élők népszerű pihenő- és 
kirándulóhelyére méltán lehetünk büsz-
kék.

Walter Béla

GÖDI TÁJAK

„Bronzérmes” lett a Homoksziget
2014 őszén a dunaiszigetek.blogspot.hu internetes portál immár második alkalommal hirdette meg az Év dunai szigete 
elnevezésű versenyt. (2013-ban a váci Kompkötő-sziget kapta a legtöbb szavazatot.)

A Gödi-sziget (Homoksziget) tör-
ténetéről, élővilágáról és a  szigettel 
kapcsolatos sok egyéb érdekesség-
ről számos kiváló dolgozat született 
az elmúlt esztendők során. Ezek kö-
zül néhányat hadd ajánljunk szíves 
figyelmükbe:
•  Bátorfi József: Göd község történe-

te. Gödi Almanach, 1994, 11–34. 
old.

•  Szávoszt-Vass Dániel: A  „másik” 
Gödi-sziget. Gödi Körkép, 23, 
2012, 4, 20–21. old.

•  Szávoszt-Vass Dániel: Előkerült 
a Fegyveresi-sziget névadója. Gödi 
Almanach, 2014, 49–53. old.

A Gödi-sziget déli csúcsa 1929-ben
 (A kép Havas Nelli fotóalbumából származik)

Mesebeli táj a téli Homoksziget – suttogja Holle anyó Fotó | Kurdi Imre

KÖRNYEZET
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– Mi is történt december 6-án a reptéren?
– Amikor bejelentettem a  repülőklubban, 
hogy az idén már ne számítsanak rám az ok-
tatási program során, a barátaim, a kollégá-
im és a  tanítványaim a  dunakeszi repülőté-
ren születésnapi „bulit” szerveztek, amellyel 
megleptek és mélyen meghatottak. Főztünk 
egy nagy bogrács pörköltet, a  feleségem pe-
dig pompás hidegtálakat készített. Voltunk 
vagy hatvanan-hetvenen, s  igen jól éreztük 
magunkat.

– Jól tudom, hogy az elmúlt években komoly 
veszélybe került a dunakeszi reptér léte?
– Hál’ isten, a veszély múlóban, ugyanis a kö-
zelmúltban született egy kompromisszumos 
megállapodás, s a repülőklubok ismét zavar-
talanul működhetnek Dunakeszin. Tudja, 
az 1990-es évek elején jó néhány repülőteret 
jogutód nélkül megszüntettek, a  többi pe-
dig átkerült a  Kincstári Vagyonkezelőhöz. 
Amelynek, egy akkori határozat szerint 15 
éven át biztosítania kellett a  sportrepülést. 
Ám időközben a 15 év lejárt, s e repülőterek 
zöme a  helyi önkormányzatok tulajdonába 
került, amelyek megpróbálják e  reptereket 
hasznosítani. Ki így, ki úgy. A dunakeszi rep-
teret illetően szeretném felhívni az  illetéke-
sek figyelmét arra, hogy ez a repülőtér hosszú 
évtizedeken keresztül a magyar sportrepülés 
egyik központja volt. Innen olyan pilóták 
„kaptak szárnyra”, akik később a  magyar 
repülésnek, a  Malévnek, a  honvédségnek 

a szakemberbázisát jelentették. A sportrepü-
lés bizonyos értelemben mindig is amolyan 
előképzése volt a polgári és a katonai repülés-
nek. Ha a dunakeszi repülőtér fennmaradna, 
az bizony sokat jelentene a magyar sportre-
pülés számára.

– Hogyan működnek manapság a  repülő-
klubok?
– A  repülőklubok korábban jórészt állami 
támogatásból tartották fenn magukat, de 
például a  mi egyesületünket, a  Malév Re-
pülőklubot az  anyaintézmény is támogatta, 
sőt, finanszírozta az  általunk működtetett 
repülős iskolát. Napjainkban a befizetett tag-
díjakon kívül „civil szolgáltatásokkal” (séta-
repülésekkel, légi felvételek készítésével, ejtő-
ernyős bázisok üzemeltetésével) igyekszünk 
bevételekhez jutni.

– Tavasszal felvinne engem egy vitorlázó 
repülőgéppel egy tanulókörre?
– Sajnos már döntöttem: tavaly repültem 
utoljára. Nézze, elmúltam nyolcvanöt éves, 
s dacára annak, hogy egészséges vagyok, eb-
ben a korban már nem tudhatom, hogy mi-
kor lep meg egy váratlan rosszullét. Ha autót 
vezetek, s  érzem, hogy nincs minden rend-
ben, félreállok az út szélére, s ha kell, mobilte-

lefonon segítséget kérek. Ugyanezt odafönn 
nem tudom megtenni.

– Megértem a  döntését, de nagyon 
sajnálom. Ezt a  tételt tehát törölhetem 
a bakancslistámról…
– A repülés olyan dolog, amely szigorú kere-
tek között zajlik. Magának a repülőgépnek is 
vannak „korlátai”, amelyeket figyelembe kell 
vennünk. A magunk korlátai pedig? Nem re-
pülök be a felhők közé, ha nem ismerem jól 
az adott gép műszereit. Nem repülök rossz lá-
tási viszonyok között, számomra ismeretlen 
domborzatú terep fölött. Hosszan sorolhat-
nám még… De megnyugtatom, nem érzem 
magam felesleges embernek. Továbbra is se-
gítem a  repülőklubom munkáját, arról nem 
is beszélve, hogy a kerti sufniban elkezdtem 
építeni egy kétüléses ultrakönnyű repülőgé-
pet, s  bizony akad még vele munkám bő-
ven…

– Ezernyi dologról szerettem volna kérdezni 
még. A  gyermekkorról, a  szatmári faluról, 
az első repülés élményéről, kalandos szakmai 
pályafutásáról, külföldi munkáiról. S ott 
van még a  sportrepülő Csonka Ferenc, 
a többszörös magyar bajnok, számos repülési 
rekord birtokosa. Kérem, befejezésül árulja el, 
hogy 67 évnyi repülős múlttal a háta mögött 
mire a legbüszkébb?
– Minden évben új bajnokok jönnek, a rekor-
dok pedig arra valók, hogy sorra megdönt-
sék azokat. Végiggondolva az  életemet, arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy a sok száz, talán 
ezernél is több tanítványom közül senkit sem 
ért repülős baleset, a  szakfelügyeletem alatt 
pedig sohasem történt „különleges esemény”.

Walter Béla

REPÜLŐSPORT

Fenn az ég, s lenn a föld
Tavaly decemberben – hol másutt? – a dunakeszi repülőtéren kollégái, barátai 
és növendékei köszöntötték 85. születésnapján Csonka Ferenc repülőmérnö-
köt, motoros és vitorlázórepülőt, a honi sportrepülés legendás alakját. Felső-
gödi otthonában járva hamar kiderült, érdekesebbnél érdekesebb történeteivel 
akár egy Gödi Almanachot is megtölthetnénk…

Csonka Ferenc gépészmérnöknek készült, ám a honi repülősport örömére végül 
repülőmérnöki oklevelet szerzett

1947 nyarán szállt fel először,  
és 2014 nyarán szállt fel utoljára

Fotó | Fényi István
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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

JANUÁR 19. HÉTFŐ | 11.15
A „Hangfogó” komolyzenei bérlet 1. előadása, Hidak-
népek zenéje címmel

JANUÁR 20. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: Beszámoló a Duna-
expedícióról, a kutatócsoport egyik tagjának előadásában

JANUÁR 23. PÉNTEK | 18.00
Molnár Lajos festő kiállításának megnyitója

JANUÁR 28. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének találkozója

FEBRUÁR 2. HÉTFŐ | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub rendezvénye

13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 3. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: Természetfotók vetítése

FEBRUÁR 5. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele
Gyógyulás hangtálak segítségével
Előadó: Erdei Judit rezgésterapeuta

FEBRUÁR 9. HÉTFŐ | 11.15
A „Hangfogó” komolyzenei bérlet 2. előadása, Akiknek 
még Mozart sem volt elég címmel

13.00-15.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

FEBRUÁR 11. SZERDA |  13.00–15.00
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete gödi szervezetének összejövetele

FEBRUÁR 13. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

16.00
Gyurcsók József gyógyító nagymester tart előadást és 
meditációt
Támogatói jegy: 1000 Ft
Bővebb információ: Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400, 
Urbán Istvánné (06 20) 397-9724

FEBRUÁR 16. HÉTFŐ | 10.00
Gyerekszínház – Magyar Népmese Színház: Hetvenkedő 
János (a bérlet 3. előadása). Belépő: 700 Ft

FEBRUÁR 17. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: A tánc és a mozgás 
jótékony hatása

FEBRUÁR 20. PÉNTEK | 18.00
Az „Aranykapu”című kiállítás megnyitója az Őszikék 
Egészségmegőrző Klub szervezésében.
A kiállítást megnyitja dr. Kardos Béla jogász

FEBRUÁR 25. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

FEBRUÁR 28. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája – Mozart, I. rész
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Szilárdi Katalin, 
Pető József, Lukács István operaénekesek.
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház 
karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda

JANUÁR 15. CSÜTÖRTÖK | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 17. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Meghívásos fórum az önkormányzat képviselői és az Ady 
Klubban működő társszervezetek részvételével. Bevezető: 
archív fotók és filmrészletek vetítése. Ezt követően 
tervismertető az Ady Klub környezetének rendezéséről. 
Bemutatja: Hubayné dr. Horváth Nóra kerttervező mérnök. 
Utána: Beszélgetés az intézmény jövőbeli funkciójáról, 
a kulturális és közéleti célokról.

FEBRUÁR 8. VASÁRNAP | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

FEBRUÁR 19. CSÜTÖRTÖK | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

FEBRUÁR 21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

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

BÜTYKÖLDÉK
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., tel.: (06 27) 345-101.
•  2015. január 9-én, pénteken  

13-tól 17 óráig száraztészta-
kompozíciókat ragasztunk.

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., tel.: (06 27) 532-155.
•  2015. január 30-án, pénteken  

13-tól 17 óráig farsangi díszeket 
készítünk.

•  2015. február 6-án, pénteken  
13-tól 17 óráig farsangi vidám figu-
rákat készítünk.

Foglalkozásainkra a kézműveskedést 
kedvelő családokat várjuk!

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

A Göd Városi Könyvtár felhívása!
Számítógépes tanfolyam indul
a Központi Könyvtárban Tájékoztató tematika:

• a számítógép alapvető felépítése,
• az operációs rendszer fogalma,
• a szoftverek típusai,

• szövegszerkesztés,
• az internet használata.

Délelőttönként, 8 és 11 óra között,
heti egy alkalommal.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72.

A 15 órás tanfolyam ára: 5000 Ft.
Jelentkezni személyesen lehet
a könyvtárban Hajtó Ilonánál,
vagy telefonon a következő számon: 

(06 27) 532-155.

Gödi Körkép | 2015. 1. szám AJÁNLÓ

25



2015. január 18. vasárnap 19.30 színházterem
A tökéletes férfi – zenés irodalmi est
Mesél: Kulka János, Sándor Erzsi és Szaniszló Judit
Énekel és zenél: Váci Harmónia Kórus, Fazekas László, 
ifj. Fazekas László, Inotay Gergely, Juhász Orsolya, 
Kulka János, Orosz Attila, Orosz Dóra, Patrik Judit
Vezényel: Orosz Dóra
Rendezte: Fazekas Lászlóné és Matkovich Ilona
A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft,
az előadás napján 1600 Ft.

2015. január 20. kedd 10 és 14 óra színházterem
Zabszalma mesebérlet – kisiskolásoknak
Csűrdöngölő - Télűző koncert a Zabszalma 
zenekarral
A bérlet további előadásai:
2015. február 17. kedd 10 és 14 óra
Musicalitas Társulat: Boszorkánymese
A bérlet ára: 2200 Ft, 
az előadásokra jegyek kaphatók 800 Ft-os áron.

2015. január 22. csütörtök 19 óra színházterem
Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit (csembaló) 
műsora
Az est folyamán adják át a Vác Város Művészeti Díját, 
a Vác Város Művelődéséért díjat és a „Közművelődést 
segítő munkáért” kitüntető címet.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők 
a MIMK jegypénztárában.

2015. január 23. péntek 18 óra Végh Dezső Terem
„Körösfői Kriesch Aladár Kulturális Nap Vácott”
Művészettörténeti előadás a Gödöllői Művésztelep 
alapítójának és a magyar szecesszió kivételes 
képviselőjének műveiből, Kriesch Barbara 
hárfakoncertjével.
A belépőjegy ára: 500 Ft.

2015. január 31. szombat 21 óra Tükörterem
Bryan Adams Tribute Band koncert
A széles repertoárban megtalálhatóak a kanadai sztár 
legnagyobb sikerei (Summer of’ 69, Everything i do 
I do it for you, Cuts like a knfie, Heaven), valamint 
számos igazi rajongói ínyencség is.
A belépőjegy ára: 800 Ft.

2015. február 13. péntek 19 óra színházterem
Estére szabad a kecó, avagy londoni szextett!
Bulvár burleszk 2 részben
Főbb szerepekben: Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, 
Gesztesi Károly, Bánfalvy Ági, Harmath Imre
A belépőjegy ára elővételben 3300 Ft, 
az előadás napján 3600 Ft.

2015-ben legyél te a Dunakanyar Hangja! 
Kezdetét vette a toborzás az ország egyik legnagyobb tehetségkutató énekver-
senyére, a  Dunakanyar Hangjára. A  Dunakanyar Rendezvényiroda szervezésé-
ben immár hatodik alkalommal hirdették meg a népszerű énekversenyt, amely 
Vácról indult, de – az elmúlt évekhez hasonlóan – ezúttal is Dunakeszin rendezik 
meg, a város önkormányzatának támogatásával.
A versenyre előzetesen a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
dkhangja@gmail.com
Hivatalos regisztráció és válogatás: 2015. február 14-én (szombaton), 14 órától 
a dunakeszi VOKE – József Attila Művelődési  Központban. 
Idén először gyermekkategóriában is lehet indulni. A szervezők várják a 7-14 év 
közötti gyerekek jelentkezését!

Februártól négy alkalommal színházi előadással várja a gödieket a Duna-part  Nya-
ralóházak (2132 Göd, Jósika utca 14.). A  110 néző befogadására alkalmas színház-
terem hang- és fénytechnikája teljesen megújult, így a terem alkalmassá vált arra, 
hogy igazi színházi elóadásoknak is otthont adjon. 
A Duna-part Nyaralóházak színpadán elsőként a Spirit Színház előadásaival találkoz-
hat a közönség. 

A társulatról
A Spirit Színház az  emberek közötti viszonyok sokféleségét bemutató, a  problé-
mamegoldás módjaira rámutató, az érzelmek felvállalására buzdító színház. Olyan 
előadásokat tűz műsorára, amelyek értéket közvetítenek és az emberek lelkébe ha-
tolnak. Látogassa az előadásokat Ön is!

Jegyek és bérletek
A négy előadásból álló sorozatra  kedvezményes árú bérletek válthatók. 
A négy előadásra szóló bérlet ára: 5900 Ft
Az egy előadásra szóló jegy ára: 1700 Ft

Jegy- és bérletértékesítés: (06 20) 236-0223
A színházi estéken büfé várja a nézőket!

MŰSOR:
2015. február 22. (vasárnap), 18 óra

Mindörökké fiatal! 
Zenés múltidézés Demjén Ferenc dalaival

2015. április 19. (vasárnap), 18 óra

Müller Péter: Szeretetkönyv 
Színpadi játék egy részben. A népszerű könyvből készült zenés monológ a szeretet 
fontosságáról.
A színésznő: Papadimitriu Athina
Zenész: Kutik Rezső

2015. október 18. (vasárnap), 18 óra

Vadon NŐ
Nemcsak nőkről és nem csupán nőknek énekel napjaink érzéseiről Malek Andrea. 

2015. november 22. (vasárnap), 18 óra

Csabai Márk: Isten és az ő másik fia
Vígjáték két részben
Csabai Márk fiatal gödi regényíró, akit többen a modern Rejtő Jenőnek hívnak. Első 
színdarabjában az eddig megjelent öt kötetéből ismert és közkedvelt hangnemet 
vitte tovább. Szarkazmus, humor, komédia jellemzi a darab minden pillanatát.

További információ: www.spiritszinhaz.com
(Lásd a hátsó borítón megjelenő tájékoztatást is!)

S P I R I T  S Z Í N H Á Z
Színházi esték a Duna-part Nyaralóházak színpadán
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RÖPLABDA

Eddig 19 RÉKA – több mint 150 
csapattal
A Gödi Sirály KHE esztendők óta szervezi a  Röplabda 
Éjszakai Kupa Amatőröknek (RÉKA) elnevezésű tornát. 
Az eddigi 19 RÉKA során összesen több mint 150 alkal-
mi formáció lépett pályára a Balázsovits Sportcsarnokban. 
2014-ben Luca napján, azaz december 13-án rendezték 
meg az „óév” utolsó viadalát.

– A  pörgős meccseken szoros eredmények születtek. 
Olykor a  jobb csapat győzött, máskor a  szerencsésebb. 
Úgy gondolom, mindenki számára nyújtott sikerélménye-
ket a  torna, amelyen, bár munkanapra esett, ismét nagy 
számban vettek részt a csapatok – összegzett Rataj András 
főszervező.

A 19 RÉKA eddigi mintegy másfélszáz együtteséből 
a csúcstartó a MINDEGY csapata 12 részvétellel, dobogós 
még a BOMBÁZO(Ó)K (11) és a DREAM TEAM (9).

V. F.

SAKK

Első helyen a bajnokságban, cél 
a dobogó
– Véget ért a 2014/15-ös Pest megyei I. osztályú sakk-csapatbaj-
nokság őszi szakasza. A Gödi SE együttese 26 ponttal az első he-
lyen végzett, amire az utóbbi esztendőkben nemigen volt példa 
– számolt be lapunknak Dávid Béla szakosztályvezető-helyettes, 
csapatkapitány. – Az  igazsághoz hozzátartozik, hogy a  tavaszi 
szezonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszunk a  többieknél. 
Az  előnyünk pillanatnyilag 2,5 pont a  második helyezett Szob 
csapatával szemben. Ősszel négy fordulót játszottunk, ebből hár-
mat megnyertünk és egy döntetlent értünk el a csapatbajnokság 
tavalyi nyertesével, Dunaharasztival. Folytatás 2015. február el-
sején. Célunk az egyik dobogós hely megszerzése.

A 2014-ES ŐSZI FORDULÓK EREDMÉNYEI:
1. forduló
Dunakeszi – Göd 3,5:6,5 (nyert: Cselőtey Iván, Lukács János, Dávid 
Béla és Belovai Gergő, remizett: Pataji György, Cselóczki Gábor, 
Guzsik István, Mohácsi Lajos és Dávid Róbert). Csak egyetlen 
táblán nem nyertünk pontot.

2. forduló
Göd – Dunaharaszti 5:5 (nyert: Lukács János, Dávid Béla, Mázló 
Attila és Lipcsei Dániel, remizett: Cselőtey Iván és Dávid Róbert). 
1:4-es állásról kis híján 5,5:4,5 lett.

3. forduló
Alag – Göd 1,5:8,5 (nyert: Cselőtey Iván, Lukács János, Pataji György, 
Cselóczki Gábor, Mázló Attila, Mohácsi Lajos és Mráz József, 
remizett: Dávid Béla, Guzsik István és Dávid Róbert). Magabiztos 
győzelem született.

4. forduló
Göd – Törökbálint 6:4 (nyert: Lukács János, Mázló Attila, Mohácsi 
Lajos, Dávid Róbert és Mráz József, remizett: Pataji György, 
Cselóczki Gábor). Az  első két táblán az  egyenként 100-100 Élő-
ponttal erősebb ellenfelünk simán nyert, ám a hátsó táblákon elért 
győzelmeinkkel sikerült a magunk javára fordítani a végeredményt.

EREDMÉNYEK, 19. RÉKA:
„A” csoport: 1. TALPRAESETTEK, 2. BAZINGA, 3. AJÁNDÉK CSÓNAK 
NE NÉZD A LAPÁT, 4. GAME-KAPOCS
„B” csoport: 1. GÖDÖLLŐ 202, 2. BÁRMI LEHET, 3. TIBETI 
TÁMADÓLEPKÉK, 4. RESZTLI
„C” csoport: 1. GDSE, 2. HŐSCINCÉREK, 3. DARK SIDE, 3. HAPPY 
GÖRCS, 4. NEKEM MINDEGY

Legjobb feladó: Varga Zsolt (GAME-KAPOCS)
Legjobb ütő: Gáspár Csilla (BAZINGA)
Legjobb védő: Varga Tamás (AJÁNDÉK CSÓNAK NE NÉZD A LAPÁT)
Legjobb nyitó: Kómár Gyula (GÖDÖLLŐ 202)
Legjobb blokkoló: Veréb Zoltán (TALPRAESETTEK)
Legjobb serdülő: Kukucska Rebeka (GDSE)
Legjobb ifi: Vígh Ivett (GAME-KAPOCS)
Legjobb szenior: Ribényi Ákos (TIBETI TÁMADÓLEPKÉK)
A „B” csoport legjobbja: Varga Viktor (RESZTLI)
A „C” csoport legjobbja: Szabolcsné Nikházy Orsolya (HŐSCINCÉREK)
Legnépszerűbb játékos: Szabó Edina (TALPRAESETTEK)

A 20. RÉKA időpontja: 2015. március 7.

Karácsonyi háziverseny
A szakosztály december 14-én tartotta a karácsonyi háziversenyt 
Felsőgödön az Ady Klubban, kilenc felnőtt és öt serdülő játékos 
részvételével. A felnőtteknél Cselőtey Iván 7 ponttal nyert, a má-
sodik Pataji György 5 ponttal, a harmadik pedig Mohácsi Lajos 
lett, ugyancsak 5 ponttal. A  serdülőknél Kolok Keve (4 pont), 
Horváth Róbert (3 pont) és Ribényi Soma (2 pont) lett a sorrend.

A felnőtt edzéseket a József Attila Művelődési Házban tartják 
keddenként, 18 és 21 óra között. A gyerekek edzéseit pedig Fel-
sőgödön a Németh László Általános Iskola 12-es termében csü-
törtökönként, 16 és 18 óra között, valamint Alsógödön a Huzella 
Tivadar Általános Iskola 4-es termében péntekenként, ugyaneb-
ben az időben.

Annyi a résztvevő csapat, hogy a sportcsarnok mellett a Németh 
László Iskola tornatermében is folyamatosan zajlik a torna

A karácsonyi háziverseny díjazottjai. A GSE szakosztálya kicsik és 
nagyok jelentkezését is várja
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A megyei sportkarácsonyon, valamint a  Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség év végi gáláján is elismerésben 
részesült néhány gödi sportoló. – Göd Város Ön-

kormányzata 2014. évi versenyeredményei tükrében a gödi 
Havas Balázs és Váczai Enikő kajakost jelölte a Pest Megyei 
Önkormányzat által alapított sportdíjra. A Pest Megyei Köz-
gyűlés novemberi ülésén egyhangúlag elfogadta a  megyei 

szakbizottság javaslatait a díjazottak körét illetően. A díjak 
átadására december 12-én a Sportkarácsony alkalmával ke-
rült sor a megyeháza dísztermében – tájékoztatott bennün-
ket Sipos Richárd, a  gödi önkormányzat Közművelődési-, 
Oktatási- és Sport Bizottságának elnöke, a Pest Megyei Köz-
gyűlés tagja.

Az ünnepségen Pest megyei egyesületekben sportolókat 
díjaztak. (A budapesti klubok nem tartoznak ebbe a körbe.)

Az Év legjobb Pest megyei sportolója férfi utánpótlás-kate-
góriában Havas Balázs 3. helyezést ért el. Az Év legeredmé-
nyesebb szabadidősport-szervezete kategóriában az első he-
lyezést a Váci Dunai Sárkányok STE csapata nyerte, melynek 
több gödi lakos is a tagja, köztük Vajda Béla, a Göd Dragon 
csapatkapitánya. A  Sárkányok számos hazai siker mellett 
a 2014-es világbajnoki második helyezésükkel érdemelték ki 
a  díjat Pest megyében. A  díjazott sárkányhajó-csapat gödi 
tagjai: Vajda Béla mellett Török Péter, Rabnecz Károly (Göd 
Dragon), valamint Rendes István és Herczeg Tamás.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a 2014-es esztendő leg-
jobbjait december elején a budapesti Bálnában díjazta, ahol 
két gödi, egykori GSE-sportolót is elismertek. A gyorsasági 
számokban a felnőttek között a férfi négyessel világbajnoki 
bronzérmes Kammerer Zoltán, míg a  maratoni szakágban 
férfi kajakban a váciak fiatal tehetsége, Havas Balázs kapta 
az elismerést.

A szövetség ünnepségén többen részt vettek az  1954-es 
mâconi világbajnokságon sikeres sportolók közül, így a K4-
ben aranyérmes gödi Kovács László is.

V. F. 

A MAFC korábbi kiscsoportosaival bővülő létszám 
jóvoltából mintegy 150 fő részvételével rendezte 
meg a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya a  hagyo-

mányos karácsonyi évadzárót. Az ünnepségen az ifjú kaja-
kosok, valamint szüleik és edzőik mellett részt vett a GSE-
ben nevelkedett nemzetközi bajnokok közül Váczai Enikő, 
Kammerer Zoltán, Kulifai Tamás és Havas Balázs, továbbá 
a szakosztály korábbi vezetői, Simon Tamás, Hamar János 
és Barazutti László. A sportház bővítése miatt a Búzaszem 
Iskolában tartott eseményen Nagy Árpád szakosztályveze-
tő értékelte az évet, majd Dalnoki Tibor, a Dunai Vízisport 
Alapítvány elnöke megköszönte a gyerekek, az edzők, a szü-
lők és a támogatók munkáját.

Az edzők – Sinkó László, Mizser Diána, Árkosi Gábor és Kincses 
Lajos – rövid értékelés után megajándékozták a csoportok legszor-
galmasabb fiataljait, majd a közösség elbúcsúztatta az egyik kis-
csoport távozó edzőjét, Kurunczi Gergelyt.

Az ünnepségen bemutatták az országosan is nagy népszerűséget 
élvező klipet, a „Hej, Dunáról fúj a szél” kajakos átiratát, amelynek 
főszereplői és előadói maguk a GSE kajakosai.

2014-ben négy utánpótlás magyar bajnoki címmel és számos 
bajnoki éremmel gyarapodott a  szakosztály. Lukács István meg-
védte maraton bajnoki címét K1-ben 15 kilométeren. Korompai 
László szintén magyar bajnok lett MK1-ben 2000 méteren. Magyar 
bajnok továbbá a kettes (Korompai László, Velky Donát MK2 5000 
m) és a váltó is (Korompai László, Báthory Dániel, Mocsáry Gergő, 

Bársony André MK1 4x500 m). Velük együtt a  Gödi SE immár 
169 magyar bajnokot adott a  kajaksportnak. Az  ősszel csatlako-
zott Rimár Szonja szintén maraton magyar bajnok. A szakosztály 
három korosztályos válogatott sportolót nevel: Sinkó Pannát, Ko-
rompai Lászlót és Lukács Istvánt.

A szakosztály évek óta népszerű egyéb projektjei és társadalmi 
szerepvállalásai mellett 2014-ben sikerrel indította el a Kajak Start-
programot, valamint jelenleg is folyik a sportház kibővítése.

V. F.

KAJAK-KENU – SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi sportolókat is díjaztak

KAJAK-KENU

Kajakos évzáró, bajnokokkal

A mintegy 150 résztvevőnek épp megfelelő helyszín volt 
a Búzaszem aulája

A serleggel Vajda Béla, a Göd Dragon csapatkapitánya, mellette 
Sipos Richárd, a  gödi önkormányzat Közművelődési-, Oktatási- és 
Sport Bizottságának elnöke, a Pest Megyei Közgyűlés tagja
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A Vágta Triatlon Sport-
egyesület négy éve 
alakult a  triatlono-

zás megszerettetése, az  úszás, 
a  futás és a  kerékpározás he-
lyes technikájának elsajátítása 
céljából. A  váci klubban spor-
toló gyerekek egyre sikereseb-
bek lettek a  versenyeken, így 
az egyesület működését is ma-
gasabb szintre kellett emelni, 
azaz a versenysport is fókuszba 
került a  tömegsport mellett. 
A  gödieket is foglalkoztató 
klubról Horváth László ügyve-
zető alelnök, szakosztályveze-
tő-edző számolt be sportrova-
tunknak.

– Jelenleg két csoportunk 
működik, a Menők és a Reménységek, közel 30 gyermekkel. Ti-
zenöt aktív versenyzőnk van, a  többiek az utánpótlást jelentik 
három úszóedzővel, egy futóedzővel és két kerékpáredzővel. 
Az  utóbbiak egyike Valter Tibor, a  hegyi kerekesek szövetségi 
kapitánya. Az edzéseket jellemzően Vácon tartjuk. Az úszóedzé-
seket a  városi uszodában, a  futóedzéseket a  Váci Reménység 
Egyesület atlétikai pályáján, illetve a Duna-parton Göd és Vác 
között, a kerékpáredzéseket pedig a Vác–Göd és a Vác–Naszály 
útvonalon, illetve a  Dunakanyarban. 2014-ben több mint 20 
versenyen vettünk részt, s 12 arany-, 16 ezüst- és 15 bronzérmet 
hoztunk haza.

A gödi fiatalok 2014-es eredményei:
• Horváth Máté (2005, Németh László Általános Iskola): Triatlon 
Magyar Nagydíj (Tiszaújváros) 1. hely; diákolimpia, Pest megyei 
döntő 1. hely; IV. ózdi országos verseny 1. hely; balassagyarmati 
aquatlon ranglistaverseny 2. hely; bajai ranglistaverseny 2. hely; 
balassagyarmati ranglistaverseny 3. hely; váltó-ob (Kaposvár) 3. 
hely (Horváth Márkkal és Kocsis Barnabással); diákolimpia, bu-
dapesti döntő 3. hely; diákolimpia országos döntő 5. hely; Sport 
Tolna országos bajnokság, Fadd-Dombori 7. hely.
• Horváth Márk (2003, Németh László Általános Iskola): Sport 
Tolna országos bajnokság, Fadd-Dombori, csapatban aranyérem 
(Marshall Eliottal, Kocsis Barnabással és Laczkó Bálinttal); IV. 
ózdi országos verseny 3. hely; váltó-ob (Kaposvár) 3. hely (Hor-
váth Mátéval és Kocsis Barnabással); diákolimpia, budapesti 
döntő 3. hely; diákolimpia, Pest megyei döntő 4. hely; balas-
sagyarmati és bajai ranglistaverseny 9. hely.
• Marshall Alex (2001, Huzella Tivadar Általános Iskola, Hérak-
lész-válogatott): Szlovák Kupa, nemzetközi verseny 1. hely; ba-
lassagyarmati ranglistaverseny 4. hely; diákolimpia, budapesti 
döntő 4. hely; Sport Tolna országos bajnokság, Fadd-Dombori 
5. hely; triatlon világkupa gyermekgála 10. hely; bajai ranglista-
verseny 21. hely.
• Marshall Benjámin (1999, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimná-
zium): budapesti futóverseny 3. hely; Szlovák Kupa, nemzetközi 
verseny 5. hely; balassagyarmati ranglistaverseny 4. hely; Sport 
Tolna országos bajnokság, Fadd-Dombori, váltóban 4. hely; ba-
jai ranglistaverseny 26. hely.
• Marshall Eliot (2003, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázi-
um): Sport Tolna országos bajnokság, Fadd-Dombori, csapatban 

TRIATLON

Ifjú gödiek az országos legjobbak 
közt

A 10 esztendős Horváth Máté a Pest megyei diákolimpia legjobbja, 
korosztályában nyert már a tiszaújvárosi Magyar Nagydíjon is

arany érem (Horváth Márkkal, 
Marshall Eliottal, Kocsis Bar-
nabással és Laczkó Bálinttal); 
MIX váltóval 2. hely, egyéni-
ben 9. hely; diákolimpia, buda-
pesti döntő 4. hely; bajai rang-
listaverseny 14. hely.
• Horváth Ádám (2009, sződön 
jár óvodába): IronKID, Buda-
pest 3. hely; az  első triatlon-
versenyén, a  Sport Tolna ob-n 
egyéniben a  2007-esek között 
29. hely.
• Mármarosi Bence (1998, Bu-
dapesten tanul): diákolimpia, 
budapesti döntő 7. hely, Sport 
Tolna ob-n egyéniben 38. hely.

Vasvári Ferenc

ASZTALITENISZ

Első és harmadik helyen várják 
a folytatást
A GSE asztaliteniszezői három csapattal – az  NB III közép-ma-
gyarországi csoportjában, valamint a  Pest megyei bajnokság A. 
és B. (északi) csoportjában – menetelnek a bajnokságban. Az őszi 
szezon befejezését követően Gulyás Miklós edző adott tájékozta-
tást.

– Az  NB III-ban a  nyolc győzelem és a  három döntetlen, illet-
ve a 131:67-es meccsarány az őszi tabellán az első helyet jelentette 
az Oroszki Viktor Nagy Bence, Veszely Dániel és Felker Zoltán alkot-
ta csapatnak. A legeredményesebb játékosunk Oroszki Viktor volt, 
aki 44 mérkőzésből negyvenet megnyert, s evvel az NB III-as egyéni 
ranglistán a harmadik helyen áll. Célunk a dobogón végezni.

A Pest megye A-ban egy győzelemmel az  utolsó előtti helyen 
áll az együttes (játékosok: Rovó Péter, Nagy László, Szigeti Béla és 
Járdi Tibor). Az előző szezonban a harmadik helyen végzett a csa-
pat, de játékereje azóta meggyengült, mert a  két legjobb játékos 
távozott: Veszely már az NB III-at erősíti, Ujvári pedig Vácra iga-
zolt. Ráadásul az egyik játékosunkat a hosszan tartó sérülése miatt 
a megye B-ből kellett helyettesítenünk. Célunk elkerülni a kiesést.

A megye B-ben nyolc győzelem, egy döntetlen, két vereség 
a  mérlegünk. Gödöllővel holtversenyben a  3. helyen zárt a  csa-
pat, amelynek tagjai: Bea Csaba, Cserny Péter, Fogarasi Ottó, 
Fojt Attila, Gulyás Miklós, ifj. Gulyás Miklós, Hajdu Zoltán és dr. 
Várnagy Ákos. A mezőny első harmadában szeretnénk végezni, de 
nem kizárt a dobogós helyezés sem – nyilatkozta lapunknak Gu-
lyás Miklós.

Az utánpótlás vonatkozásában a szakember elmondta, hogy je-
lenleg 12 gyermek jár a foglalkozásokra.

– Októbertől a négy legtehetségesebb fiatal (Boros Máté, Lizák 
Zsolt, Mészáros Gergő és Hollós Balázs) számára további játékle-
hetőséget biztosítunk a Rekord Kft. telephelyén, bérleti díj fizetése 
nélkül. A  későbbiekben akár velük is erősödhet a  felnőtt csapa-
tunk, ám addig is számos amatőr versenyen vesznek részt a srácok 
a környező településeken, illetve Budapesten. A felkészítésükben 
Cserny Péter felnőtt játékosunk is segít, aki a saját adogatógépét is 
felajánlotta a fiataloknak.

V. F.
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GÖDI BECSALOGATÓ

Mikulás sportnappal ért véget 
a 2014-es sorozat
December 6-án zárult a  Belépés Családostul programsorozat 
2014-es naptára.
– A  többéves hagyományra visszatekintő, egyedi szabályokkal 
rendezett focitornán 53 család volt érdekelt, s belőlük állt össze 
40 csapat, amely hét kategóriában vívott színvonalas, sportszerű 
csatákat. Köztünk volt Markó József polgármester is az unokái-
val. Izgalmas küzdelmeket láttunk. Volt olyan csapat, ahol há-
rom anyuka és több lány is pályára lépett. Telek András, az FTC 
és a magyar válogatott legendás futballistája is megtisztelt ben-
nünket a jelenlétével, beállt egy-egy csapatba is, majd a segítsé-
gével összeállított felnőtt csapatok még játszottak egy jót egymás 
ellen a nap zárásaként. Az elmúlt 12 év talán legsikeresebb Be-
csal-sorozatán vagyunk túl – foglalta össze a  focitorna esemé-
nyeit a főszervező Wagner László.

A 2015-ös esztendő első Becsal-eseménye február elején a kosa-
ras nap lesz. A részletekért keressék fel a www.belepescsaladostul.
mlap.hu honlapot.

EREDMÉNYEK

1.  kategória (a gyermekek átlagéletkora 5 év): 1. Bohl–Gulyás 
család, 2. Garamszegi, 3. Almási

2.  kat. (6 év): 1. Varga, 2. Arató–Őri, 3. Papp
3.  kat. (7 év): 1. Pinke–Sidó, 2. Galba, 3. Selmeczi
4.  kat. (8 év, lány-fiú vegyes): 1. Henn, 2. Győrvári, 3. Sebestyén
5.  kat. (8 év, fiú): 1. Knáb, 2. Kovács, 3. Dobos–Lóki
6.  kat. (9-10 év): 1. Hertel, 2. Ferenczi, 3. Sólyom
7.  kat. (11-12 év): 1. Gyenes, 2. Horváth–Dalnoki, 3. Király–Végh–Révy

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

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

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

A 2014. november-december havi 
számunkban közölt rejtvény megfej-
tése: „Diót, almát, mogyorót tessék!” 

A nyertes ezúttal:  Zombory László

Szerencsés megfejtőnk a  Hotel 
Aphrodite Wellness és Sportközpont 
(Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33.) 
szolgáltatását veheti igénybe.

LABDARÚGÁS

„Papáék” nyerték a 11 csapatos Hó 
Kupát
Hagyományosan a két ünnep között, korábban a gödi spor-
tért sokat tett Balázsovits Jánosra emlékezve – nevét sport-
csarnok is őrzi – rendezik az  alsógödi sportpályán a  Hó 
Kupát. Hagyományosan, hiszen ifjabb Balázsovits János 
– édesapja előtt tisztelegve – 2014-ben a  27. alkalommal 
hirdette meg a  tornát. A hó megérkezése előtt egy nappal 
ragyogó idő várta a GSE-pályára érkezőket. A Hó Kupán 11 
csapat vett részt, s a kupa itthon maradt…

– Ismét jó hangulatú tornával zártuk az évet. A gödiek 
mellett a  környező településekről is érkeztek együttesek. 
Külön megtisztelő volt, hogy Nosztalgia néven összeálltak 
a Vác FC korábbi élvonalbeli játékosai, köztük Nyilas Elek, 
Füle Antal, Swarcz Zoltán, Nagy Tibor és Kriska Gábor. 
Nagyot küzdöttek, az elődöntőig meneteltek, s végül ötö-
dikként zártak – nyilatkozta a  szervezők részéről Tuza 
József.

V. F.

EREDMÉNYEK

1. Don Papa (Göd), 

2. Váci Vastelep (Vác), 

3. Gödi SE Öregfiúk (Göd), 

4. Angyalbandi (Göd).

Gólkirály: Horváth Gábor 8 góllal (Gödi SE Öregfiúk)

Legjobb kapus: Mészáros Balázs (Don Papa)
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A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Dunakanyar  
Takarékszövetkezet
Háromszázmilliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit
A Dunakanyar Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország 
legbiztonságosabban és  legátláthatóbban működő hitelintézeti 
rendszerének, a  Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. 
Az  erről szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelenlé-
tében 2014. december 10-én Budapesten vette át a Dunakanyar 
Takarékszövetkezet vezetője. Az  új betétvédelmi közösségben 
a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorla-
tilag 100 százalékos védelmet élveznek. 
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján de-
cember 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Dunakanyar 
Takarékszövetkezet részvételével teljes körűen kiépült a  ta-
karékszövetkezetek garanciaközössége. A  döntés értelmében 
a  Takarékbank, a  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szer-
vezete (SZHISZ) és  a takarékszövetkezeti szektor összes tagja –  
115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek 
egymás kötelezettségeiért. 
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban mű-
ködő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat 
előzte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt 
problémák orvoslása és a szabálytalanul működő hitelintézetek 

kiszűrése volt. Ez az átmeneti időszak most lezárult: a garanci-
aközösséghez csatlakozott intézmények egytől egyig megfeleltek 
a  vizsgálat szigorú követelményrendszerének. Transzparens 
és  biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében 
a jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a  Dunakanyar Takarék-
szövetkezet betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorla-
tilag 100 százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fede-
zetét az  is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal 
növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét, és lét-
rehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új 
rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanci-
aközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel  
300 milliárd forintnyi tőke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú fel-
tétele a  szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, 
piaci bővülésének, mivel lehetővé teszi a szektorban lévő tőkének 
a  jelenleginél jóval hatékonyabb, csoportszintű felhasználását. 
A  takarékszövetkezetek így a  jövőben képesek lesznek nagyobb 
vállalatok, önkormányzatok és  projektek hitelezésére is. Az  új, 
hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságo-
sabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkező 
pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.

Dunakanyar Takarékszövetkezet Igazgatósága

A Dunakanyar Takarékszövetkezet közleménye

Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít januártól

a Barabás Gasztronómia
Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

Év eleji akció: ha ketten jelentkeznek,
10-10 százalék kedvezményt adunk a január 

végén és a február elején induló képzések díjából.

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

Elérhetőségek:
(06 20) 310-7286, (06 27) 330-297, (06 27) 631-357.

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu
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Akciós C-vitamin 
a Vitamin Station-től!

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

3520 Ft helyett

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

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 Megnyitottunk!

Boldog új évet kívánunk!

Paula női szabóság, 
méteráru, rövidáru
és varroda.
Nyitva tartás:
kedden, csütörtökön és pénteken 
9-től 17 óráig, szerdán 9-től 19 
és szombaton 9-től 13 óráig.

2132 Göd, Ady Endre u. 20/A
Telefon: (06 30) 289-4990
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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.

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

Fizioterápia, mozgásszervi magánrendelés
DR. KOMPORÁLY ÉVA

fizioterápiás, reumatológiai rehabilitációs szakorvos,
softlézer-terapeuta magánrendelése

www.reumalezerterapia.hu
Rendelésre bejelentkezés: 
06-70 403-9112
Rendelési idő:
Göd, Inczeffy Patika
szombaton 9-től 11 óráig
Vác, Chazár A. utca 17.
pénteken 18-tól 20 óráig

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

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

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

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

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

Állateledel 
és horgászcikk üzlet

Prímagáz cseretelep
Felsőgöd, Duna út 34. Telefon: (06 27) 336-214

E-mail: laszlo_imre@vnet
Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 8-tól 18-ig 
• Pénteken: 8-tól 19-ig • Szombaton: 8-tól 13-ig

Bankkártyás 
fizetési 

lehetőség
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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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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

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 
közepén. Víz a telken, gáz az utcában, 
csatornaépítés folyamatban.
A telken van egy befejezetlen faház. 
Érdeklődni lehet 
a (06 30) 817-3617-es telefonszámon.

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

Könyvelés

Telefon: (06 20) 932-0356
E-mail: autoszel@gmail.com

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb 
szervezetek, valamint magánszemélyek könyvelését 

vállaljuk teljes ügyintézéssel – 15 év könyvelői és 
adótanácsadói tapasztalattal.

Felelősségbiztosítással rendelkezünk!
Az iratokért kérésre házhoz megyünk!

HIRDETÉS
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Judit Optika
www.juditoptika.hu

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

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

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

LAZAC VAGY MALAC?
MI EZ ITT...

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

A látás hónapja alkalmából

         a Judit Optika ajánlata:

KOMPLETT
    SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
  9990FT 

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

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

MEGHOSSZABBÍTVA 2015. JANUÁR 31-IG.

Minden nap friss pékáruval.
Naponta 06-22-ig • Vasárnap 07-20-ig
Göd, Nemeskéri út 33.

MEGNYÍLT




