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Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: +36 20 372 0123
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.

ISSN 0865-5820

2015/3. lapszám
Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu
Főszerkesztő: Koditek Bernadett
Közélet, kultúra: V. Pálfai Kinga
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Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István
Olvasószerkesztő: Walter Béla
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: 
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Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi@god.hu
Hirdetésszervező:
Brumár György
Telefon: 70/574-5530
A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@god.hu e-mail címre minden hónap 18-ig 
leadni.
Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.
Kiadó: 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője
Megjelenik havonta 8100 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

A címlapon: A gödi 
sárkányhajósok 
legfiatalabb dobosa

(A felvétel a gödi 
sárkányosok idei 
első vízre szállásán 
készült.)
Fotó | Bea István
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. február 25.

Napirend előtti tájékoztatás
Markó József polgármester napirend előtti felszólalásában tájékoz-
tatást adott arról, hogy az  októberi választásokon az  MSZP szí-
neiben indult és megválasztott Pinczehelyi Tamás képviselő egyéb 
elfoglaltságaira hivatkozva lemondott megbízatásáról. Helyét 
a testületben valamely listatársa veszi majd át. 

A Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjének felszólalása
Két témában még napirend előtt kért szót dr. Bíró Attila, a  járási 
hivatal vezetője. Tájékoztatta a testületet és a város nyilvánosságát 
arról, hogy az új szociális törvény értelmében az aktív korúak ellátá-
sa március elsejétől jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe 
kerül át. Az érintett gödi polgárok a  jövőben a  járási hivatal gödi 
kirendeltségén intézhetik majd az ellátással kapcsolatos ügyeiket.
Felszólalásának második felében a  járási hivatalvezető Kovacsik 
Tamás független képviselő nyílt levelére reagált. Az interneten keresz-
tül közzétett levelében Kovacsik Tamás képviselő lakossági tapaszta-
latokra hivatkozva kifogásolta a  gödi okmányiroda működését, azt 
állítva, hogy megfelelő számú alkalmazott hiányában az gyakorlatilag 
nem képes ellátni a feladatát. A járási hivatal vezetője az utóbbi évek 
statisztikai adatainak felsorakoztatásával támasztotta alá azt az  ál-
láspontját, hogy a képviselő levelében felsorolt kifogások nem állják 
meg a helyüket, hiszen az okmányiroda teljesítményét igazoló mu-
tatók valamennyi ügytípusban emelkedő tendenciát mutatnak. Sipos 
Richárd, a helyi Jobbik képviselője, a KOSB elnöke hozzászólásában 
konstruktív javaslatokat tett. Ezekre reagálva dr. Bíró Attila ígéretet 
tett arra, hogy megvizsgálja a heti kétnapos, meghosszabbított nyitva 
tartás megvalósításának lehetőségét, és beszámolt arról is, hogy egy 
technikai fejlesztésnek köszönhetően az  internetes időpontfoglalás 
hamarosan mindenki számára elérhető lesz. 

Tájékoztatás a képviselői vagyonnyilatkozatokról
Simon Tamás, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizott-
ság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület tagjai 
leadták vagyonnyilatkozatukat, és azok a formai vizsgálaton átesve 
rendben találtattak.

Tájékoztatás a HÉSZ és a TSZT módosításáról
Tarjányi Judit főépítész a testület elé terjesztette a helyi építési sza-
bályzat és a településszerkezeti terv módosításáról készült előzetes 
tájékoztatási anyagot, amelyet a testület hosszas egyeztetés után el-
fogadott.

Új rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról 
A korábbi rendelet felülvizsgálatára és átalakítására a  március el-
sejével életbe lépett új szociális törvény miatt volt szükség. Lenkei 
György, a  szociális bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a helyben 
igényelhető ellátásokat a város továbbra is a korábbi években meg-
szokott színvonalon tudja majd biztosítani, az ehhez szükséges for-
rások rendelkezésre állnak. (A témával kapcsolatban részletesebb 
tájékoztatás olvasható lapszámunk 5., 6. és 7. oldalán.)

Közterületek elnevezésének módosítása
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi kifogással élt néhány 
Gödön található utca önkényuralmi politikai rendszerre utaló el-
nevezésével kapcsolatosan. Ezért a Marx tér a jövőben dr. Záhonyi 

Géza (az 1956-os Felsőgödi Forradalmi Bizottmány elnöke) nevét 
viseli majd, a Gorkij köz Tolsztoj köz, a Maxim Gorkij utca Tamási 
Áron utca lesz, a Tanács köz pedig – Kovacsik Tamás független kép-
viselő javaslatára – Tóth Pál, a Huzella Iskola alapítója nevét viseli 
majd. 

Beszámoló a Közterület-felügyelet munkájáról
A testület elfogadta a  Közterület-felügyelet 2014. évi munkájá-
ról szóló beszámolót. Markó József polgármester hozzászólásában 
megemlítette, hogy a szervezet jelenleg éppen átalakulóban van, de 
tavasztól erőteljesebb jelenlétére lehet számítani a városban. Az el-
sődleges célok: fellépés az illegális hulladéklerakókkal, a közterületi 
rongálókkal, az engedéllyel nem rendelkező utcai árusokkal szem-
ben, valamint a szabálytalan parkolás visszaszorítása. 

Delegálás intézményi tanácsba
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatója 
levélben fordult az önkormányzathoz, hogy az állami fenntartásba 
került két iskolában felállítandó intézményi tanácsba delegáljon 
egy-egy tagot. A KOSB javaslata alapján a Németh László Iskola in-
tézményi tanácsában Kis-Simon László, a Huzella Iskolában Szőke 
Zsófia látja majd el ezt a feladatot.

Önrész biztosítása a művelődési ház érdekeltségnövelő 
pályázatához
A testület 1,5 millió forint önrészt különített el a József Attila Műve-
lődési Ház költségvetésének dologi előirányzatából az évente szoká-
sos érdekeltségnövelő pályázathoz. A testület elfogadta a Göd Városi 
Könyvtár fenntartói nyilatkozatát is.

Képviselői kérdés a parkolásról
Vidák Árpád képviselő (DK-Együtt-PM-MLP) kérésére dr. Szinay 
József címzetes főjegyző tájékoztatást adott arról az  intézkedésről, 
melynek során az önkormányzat – a közlekedés és a parkolás rend-
jének biztosítása érdekében – igyekszik felmérni a város forgalma-
sabb területein működő vállalkozások parkolási viszonyait. 

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen döntött az idei Kóczán Mór-díjasok 
személyéről. 

TÁMOGATÁS

Segítségnyújtás Göd kárpátaljai 
testvértelepülésének
Az Ukrajnában kialakult polgárháború a  kárpátaljai falvak és 
városok mindennapi életét is egyre inkább ellehetetleníti. Az or-
szág gazdasága az összeomlás szélén áll. 
– Göd Város Önkormányzata az Ukrajnából érkező aggasztó hí-
rek hatására felvette a kapcsolatot a magyarlakta kárpátaljai test-
vértelepülésünk, Jánosi vezetésével. A  helyzet mérlegelése után 
arra az elhatározásra jutottunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten 
segítséget nyújtunk a nehéz helyzetben lévő település lakosságá-
nak. Az alig kétezres lélekszámú községben élőknek egy itthoni 
léptékkel mérve csekélynek mondható támogatás is nagy segítsé-
get jelentene – nyilatkozta lapunknak Lenkei György, a szociális 
bizottság elnöke. 

K. B. 

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (számláin lévő összegek + pénztár): 186 181

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 10 998

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 41 317

A lekötött betétek összesen: 0

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 238 496

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A mai napig befolyt adóbevételek összege: 26 138

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: –

A lakossági adótartozások összege 2015. február 28-án: 123 584

A fenti táblázat a 2015. február 28-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

KÖZLEMÉNY

A szociális segélyformák 
változásairól
Tisztelt Gödi Lakosok!
Bizonyára már önök előtt is ismert tény, hogy 
a  szociális segélyek rendszere 2015. március 1. 
napjától alapvetően megváltozik. Városi szinten 
a  rendszeres segélyek megszűnnek. A  Dunakeszi 
Járási Hivatalhoz kerül át a  foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás, a  rendszeres szociális segély 
pedig ebben a  formájában megszűnik, és helyette 
egészségkárosodási, valamint gyermekfelügyele-
ti támogatás igényelhető – szintén a  Járási Hiva-
talnál. Megszűnik az  önkormányzati támogatás, 
az  adósságkezelési támogatás, a  méltányossági 
közgyógyellátás, valamint a  lakásfenntartási tá-
mogatás.

Megjelenik azonban a települési támogatás kate-
góriája, amit a Képviselő-testület a helyi szociális 
ellátásokról szóló új helyi rendelet megalkotásá-
val vezet be. Ennek keretében olyan régebbről is 
ismert, valamint új támogatási formák jelennek 
meg, mint: a  rendkívüli települési támogatás (ez 
váltja fel az önkormányzati segélyt) a temetési se-
gély, a fűtési támogatás (ez váltja fel a lakásfenntar-
tási támogatást) és a térítési díjkedvezmény. A he-
lyi gyermekvédelmi rendeletben leírt támogatási 
formák alapvetően nem változnak. A megváltozott 
jogszabályi lehetőségek miatt az önkormányzat se-
gélyezési lehetősége lényegében leszűkül a rendele-
tekben meghatározott rendkívüli élethelyzetekre.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS

Díjmentes 
megjelenési lehetőség 
civilszervezeteknek 
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejé-
hez közeledve lapunk díjmentes megjelenési lehe-
tőséget kínál mindazoknak a helyi társadalmi szer-
vezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül 
hozzájárulnak a helyi lakosság igényeinek kielégíté-
séhez, a város társadalmi, kulturális és sportéleté-
nek gazdagításához. Áprilisi és májusi lapszámunk-
ban idén is közzétesszük a  gödi civilszervezetek 
adószámát, és arra kérjük a lakosokat, hogy 1 szá-
zalékos adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként 
helyi szervezeteket jelöljenek meg adóbevallásuk 
benyújtásakor. Azok a  gödi civilszervezetek, ame-
lyek szívesen szerepelnének adataikkal az összeállí-
tásban, kérjük, legkésőbb március 25-ig jelentkezze-
nek a korkep@god.hu e-mail címen. 

A Gödi Körkép szerkesztősége

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖZÉLET

5



Lenkei György: A  február 25-i 
képviselő-testületi ülés meg-
tárgyalta és egyhangúlag elfo-
gadta az  újonnan megalkotott 
szociális és gyermekvédelmi 
rendeletet, amelyet dr. Kármán 
Gábor hatósági osztályvezető 
dolgozott ki, igen magas szak-
mai színvonalon. Elöljáróban 
mindjárt hangsúlyoznám, hogy 
bár a  szociális ellátórendszer 
egésze átalakult, a  helyi szintű 
támogatások vonatkozásában 
a  korábbi években megszokott 
színvonalon tudjuk biztosítani 
a lakosok szociális ellátását. Sőt, 
egy új ellátási formával is bővült 
a helyben igényelhető támogatá-
sok köre.
Kármán Gábor: A rendelet meg-
alkotását széles körű szakmai 
és civil egyeztetés előzte meg 
annak érdekében, hogy a  tör-
vény adta keretek között a lehető 
legjobb szociális ellátórendszert 
tudjuk biztosítani a  rászoru-
lóknak. Regionális egyeztetés is 
zajlott a Dunakanyar települései 
között. A törvényalkotó két lehetőséget kínált fel a helyi jogalkotó-
nak: vagy módosítja a szociális ellátásokról szóló meglévő rendele-
tet, vagy új rendelet hoz. Mi az utóbbi megoldás mellett döntöttünk, 
mert a törvényi szabályozás olyannyira szétfeszítette a korábbi ren-
delet kereteit, hogy a módosítás nem látszott célszerűnek. 

– Az  új rendelet értelmében milyen támogatásokat igényelhet egy 
gödi lakos az önkormányzattól? És mi alapján dől el, hogy jogosult-e 
a segítségre vagy sem?
L. Gy.: Az  önkormányzat által nyújtható eseti támogatások átfogó 
neve az új törvény szóhasználatában: települési támogatás. Az ebbe 
a körbe sorolható ellátások formáját illetően a korábbiakhoz képest 
csak minimális változások történtek. A jogosultság megállapításánál 
a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum egy bizonyos százalékát 
vesszük alapul, ez a korábbi években is így volt. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy a szociális ellátást azok vehetik igénybe, akiknek 
az egy főre jutó jövedelme egy-egy támogatási forma esetében nem 
haladja meg a rendeletben meghatározott mértéket. 
A pénzbeli támogatási formák közé tartozik a  létfenntartást ve-
szélyeztető, rendkívüli élethelyzetekben igényelhető rendkívüli 
települési támogatás, a  temetési támogatás és a  fűtési támogatás. 
Ez utóbbiról később még részletesen is beszélnék. A  természetbeni 
ellátási formák közé sorolhatók az  adománycsomagok (élelmiszer-
csomagok), a  köztemetés és a  rászorultság mértéke szerint igénybe 
vehető térítési díjkedvezmény. 
A szociális alapellátások között továbbra is igényelhető a  szociális 
étkezés, azaz napi egyszeri meleg étel mindazoknak, akik ezt önma-
guk vagy eltartottjaik számára nem tudják biztosítani. Akinek egész-
ségi állapota indokolja, annak a hét minden napján házhoz szállítjuk 
az ebédet. A házi segítségnyújtást azok kérhetik, akiknek az önálló 
életvitel biztosításához – koruk vagy egészségi állapotuk miatt – 
szükségük van erre. A  jelzőrendszeres házi segélynyújtást egyedül-

álló idősek vehetik igénybe. 
Az  éjjel-nappal működő távfel-
ügyeleti rendszerrel biztosíta-
ni tudjuk, hogy riasztás esetén 
negyed órán belül garantáltan 
megérkezik a segítség. Az idősek 
nappali ellátását az önkormány-
zat az  idősek klubján keresztül 
oldja meg. Az alapszolgáltatások 
körébe tartozik a  családsegítés 
is. A  legkisebbektől az  idősekig 
minden rászoruló számíthat 
a  város segítségére, a  helyi ren-
deleteknek megfelelő formában. 

– Térjünk vissza az  imént említett fűtési támogatásra, amely új 
elemként került be a most megszavazott szociális rendeletbe!
L. Gy.: Az  élet diktálta, hogy bevezessük ezt a  támogatási formát. 
Sokan tűzifa vásárlásához kértek segítséget az  önkormányzattól, 
s lényegében ezt az igényt igyekeztünk kielégíteni a most bevezetett 
fűtési támogatással, amely a fűtéssel kapcsolatos kiadások kompen-
zálására igényelhető. Azok jogosultak a támogatásra, akik esetében 
a  háztartásban az  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az  öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 (egyedül élők esetén 
200) százalékát, tehát a 42 ezer, illetve az 57 ezer forintot. A fűtési 
támogatás összege 10, 15, illetve 20 ezer forint lehet, a rászorultság 
mértékének függvényében.

– Létezik-e más olyan támogatási forma, amely változást jelent 
a korábbi években megszokottakhoz képest?
L. Gy.: A  temetési támogatással kapcsolatban is módosult némileg 
a  rendelet – bár maga a  támogatási forma nem újonnan került be 
a rendszerbe. A rendelet alapján a jogosultság megállapításakor a bi-
zottságnak itt azt kell megvizsgálnia, hogy miként aránylik a teme-
tési költség az egy főre jutó havi jövedelemhez. Minél nagyobb a kü-
lönbség a temetés költsége és az egy főre jutó jövedelem között, annál 
magasabb lehet a  támogatás összege (20, 30 vagy 40 ezer forint). 
Mindez természetesen csak a helyben szokásos – azaz nem kirívóan 
költséges – temetés esetén vehető igénybe. 

– A települési támogatások rendszerét áttekintve valóban azt mond-
hatjuk, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest nincs visszalépés, 
sőt új elemek is megjelentek a helyi szabályozásban. A szociális el-
látórendszer egészét nézve a legfőbb változásnak az tekinthető, hogy 
a rendszeres támogatások az önkormányzattól átkerültek járási ha-
táskörbe. Ezzel párhuzamosan megszűnt néhány korábban közpon-

INTERJÚ

Változások a szociális 
ellátórendszerben
Március elsejével életbe lépett a szociális ellátásokról szóló új törvény. Az országos szabályozás mó-
dosulásával összefüggésben valamennyi önkormányzatnak felül kellett vizsgálnia helyi szociális 
rendeletét. Milyen változásokra kell számítaniuk a gödi lakosoknak az önkormányzattól igényel-
hető támogatások körét illetően? Erről kérdeztük Lenkei Györgyöt, a szociális bizottság elnökét és 
dr. Kármán Gábort, az önkormányzat hatósági osztályának vezetőjét. 

dr. Kármán GáborLenkei György
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Göncz Árpád születésnapi köszöntése
Városunk díszpolgára, Göncz Árpád volt köztársasági elnök, aki 
családja révén személyesen is kötődik Gödhöz, február 10-én ün-
nepelte 93. születésnapját. E jeles alkalomból levélben köszöntöt-
te őt Markó József polgármester, és jókívánságai mellé elküldte 
a Gödi Almanach legutóbb megjelent kötetének, illetve Volentics 
Gyula Mesélő gödi képes levelezőlapok című kiadványának egy-
egy példányát is. 

Göncz Árpád három évvel ezelőtt, 90. születésnapján ottho-
nában adott interjút a Gödi Körképnek. Felesége, Zsuzsa asszony 
akkoriban így fogalmazott gödi kötődéseikkel kapcsolatban: 
„A család számára Göd (…) a legfontosabb találkozóhely, a hús-
vétot mindig ott ünnepeljük. (…) Ha tehetjük, kimegyünk, ki-
tesszük a nyugágyat a diófa alá, s élvezzük a csendet. Szeretünk 
ott lenni.” A köztársasági elnök pedig ezekkel a szavakkal zárta 
gödi emlékeinek felidézését: „… a  jó idő eljöttével nem múlhat 
el hónap, hogy legalább egy-kétszer ki ne mennénk. A gödi em-
berekről csak a legjobb emlékeim vannak. Örültem, amikor én 
adhattam át Gödnek a  városi címet. Arra pedig, hogy a  város 
dísz polgárává fogadott, nagyon büszke vagyok.” 

(A három évvel ezelőtti beszélgetés nyomán született újságcikk 
teljes szövege elolvasható a  Gödi Körképben. Walter Béla: 
A lényeges dolgok Gödön történtek velünk, GK. 2012/3. szám, 9. 
oldal)

K. B.

ti finanszírozású ellátási forma: a méltányossági közgyógyellátás, 
a méltányossági ápolási díj és a lakásfenntartási támogatás.
L. Gy.: Az  immár járási hatáskörbe utalt, központi finanszírozá-
sú rendszeres támogatások közül néhány a  jövőben valóban nem 
vehető már igénybe. Az  önkormányzat – érthető módon – nem 
tudja átvállalni az  államtól ezen ellátások finanszírozását, hiszen 
ennek pénzügyi feltételei nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor 
saját lehetőségeink határáig elmenve igyekeztünk mindent meg-
tenni azért, hogy kompenzáljuk a kieső központi támogatásokat. 
A jogszabályok adta keretek között a múltban is minden alkalmat 
megragadtunk, minden lehetséges támogatási formát bevezettünk 
annak érdekében, hogy segítsük a  rászorulókat. Most is erre tö-
rekedtünk. Az imént említett fűtési támogatás létrehozásakor azt 
a szempontot is mérlegeltük, hogy ezzel az új támogatási formával 
segítséget nyújthatunk majd azoknak, akik az állami finanszírozás 
megszűnése miatt ezentúl nem vehetik igénybe a lakásfenntartási 
támogatást. A helyben igényelhető fűtési támogatás a  rezsire for-
dítandó kiadások csökkentésével lényegében szintén a lakhatás kö-
rülményeinek javítására szolgál. 

– Van- e változás a gyermekvédelmi támogatások rendszerében?
L. Gy.: Pénzbeli ellátásként 30 ezer forint szülési támogatásban 
részesülhetnek azok az újszülöttet nevelő gödi családok, amelyek 
megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. Ez az egy-
szeri alkalommal adható ellátás tulajdonképpen a munkából kieső 
szülő keresetkiegészítésére szolgál.
A rászoruló családok továbbra is igénybe vehetik a felsőoktatási in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyermek után járó tanulmányi 
támogatást. 
Beiskolázási támogatást kérhetnek azok a  szülők, akik jövedelmi 
viszonyaik miatt nem, vagy csak részben tudják vállalni a  gyer-
mekeik oktatásával (beiskolázásával) járó anyagi terheket. A gyer-
mekekkel kapcsolatos ellátások körében is léteznek természetbeni 
támogatások. Ilyen az  étkezési támogatás, illetve a  táboroztatási 
kedvezmény. A bölcsődei térítési díj megállapításánál is figyelem-
be vesszük a család jövedelmi helyzetét. A Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai pedig, ahogyan eddig, úgy ezután is mindent meg-
tesznek a nehéz körülmények között élő gyerekek testi-lelki fejlő-
déséért, a családok életkörülményeinek javításáért. 
Az új rendszerben nem csorbultak a helyi támogatási lehetőségek, 
s az azokhoz rendelt forrás mértéke sem változott. A települései tá-
mogatások keretei között a jövőben sem marad ellátatlanul egyet-
len rászoruló sem.

– Mit kell tennie annak a gödi lakosnak, aki igényelni kívánja a te-
lepülési támogatások valamely formáját? 
L. Gy.: A támogatás igénylése az eddigiekhez hasonló módon tör-
ténik. Egy kérelmező adatlapot kell kitöltenie a támogatás igénylő-
jének, és ezt a csatolt okmányokkal együtt kell benyújtania elbírá-
lásra a szociális bizottsághoz. A bizottság minden héten ülésezik, 
hiszen 15 napos határidőn belül köteles elbírálni minden igényt, 
így a kérelmező gyors válaszra számíthat ügyével kapcsolatban.

Koditek Bernadett

A települési támogatások kérelmezéséhez szükséges adatlapok 
megtalálhatók a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, az  Alap-
szolgáltatási Központ intézményeiben (Családsegítő Szolgálat, 
Gyermek jóléti Szolgálat, Idősek Klubja) és az oktatási-nevelési intéz-
ményekben, valamint letölthetők a város honlapjáról: www.god.hu
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Aszódi Andrásné éppen har-
minc évvel ezelőtt kezdte 
pályafutását Gödön, mint 
az  adóosztály munkatársa. 
Kezdettől fogva hozzá tar-
toztak az  iparűzési adóval 
kapcsolatos ügyek. Manap-
ság ritka, hogy valaki eny-
nyi esztendőn át megbecsült 
tagja marad egy munkakö-
zösségnek. Erről, és jövőbeni 
terveiről kérdeztük Emesét.
– Tulajdonképpen nem azért 
megyek nyugdíjba, mert 
belefáradtam a  munkába, 
hanem azért, mert születik 

a negyedik unokám áprilisban, és a családi kupaktanács úgy 
döntött, hogy nagymamaként nagyobb szükség van rám oda-
haza. Érdekes, hogy 1985-ben pont a gyerekeim miatt kezd-
tem Gödön dolgozni, hogy közel legyek az otthonunkhoz, és 
ne veszítsek sok időt a Budapestre való utazással. Tehát a gye-
rekeim miatt jöttem ide, és az unokáim miatt megyek el.

– Hogyan lehet három évtizeden át, nyilvánvalóan rengeteg 
változás közepette megmaradni ugyanazon a munkahelyen?
– Nekem kezdetben nagy segítséget jelentett, hogy szinte 
mindenki ismerte az  édesapámat, aki itt tanított több mint 
negyven éven át. Így könnyű volt kapcsolatot teremtenem 
az  ügyfelekkel. Nagyon szeretek az  emberekkel foglalkoz-
ni, és mindig csak azzal törődtem, ami az én feladatom volt. 
Ezért aztán nem nagyon érzékeltem, hogy mi minden egyéb 
vonalon történnek változások körülöttünk. Szerintem az osz-
tályon ezzel mindenki így van.

– Gondolom, az elmúlt harminc év alatt jó néhányszor vál-
tozott az adórendszer. Hogyan lehetett mindezt nyomon kö-
vetni?
– Annak idején volt egy igen szakképzett, határozott főnök-
asszonyunk, aki megtanított arra, hogy naprakészen köves-
sük nyomon, miképpen változnak a  jogszabályok. Például 
1993 óta egyedül végeztem a  helyi iparűzésiadó-bevallások 
kezelését. Ez azt jelentette, hogy a megjelenő új szabályokat 
figyelve, értelmezve önállóan, folyamatosan képezve magam 
végeztem a munkámat.

– Mennyire változik meg a  munkavégzés azáltal, hogy sok 
mindent on-line el tudnak intézni az ügyfelek?
– Valóban, ma már sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Régeb-
ben a  bevallási időszakban előfordult, hogy hosszú sorban 
álltak az ügyfelek… Azért ma is többen megijednek a nyom-
tatványoktól, és bejönnek, segítséget kérnek a kitöltéshez. Jel-
lemzően az idősebb korosztály tagjai, akik kevésbe használják 
az internetet. Ám az adóbevallásokat végül mindenkinek pa-
píralapon kell leadnia.

V. Pálfai Kinga

Egybehangzó vélemények
Munkatársai és ügyfelei mind hasonló képet festenek 
Aszódi Andrásnéról: közvetlen, kedves és türelmes 
mindenkivel. Talán ezért is jártak hozzá olyan sokan. 
Mert számíthattak arra, hogy problémáik egyszerűen 
elintézhető feladatokká szelídülnek értő gondozásá-
ban.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző így jellemezte kol-
légáját:
„Aszódiné Emese nagyon fiatalon, 28 éves korában 
lépett a  köz szolgálatába, adóügyi munkatársként. 
Ez nem könnyű munka, mert hiszen ki fizet adót szíve-
sen. Az idők folyamán nagyszerűen elsajátította az adó-
jogi szakterületet, s Gödöt úgy ismeri, mint a saját tenye-
rét. Hatékonyan dolgozott, és mindezt úgy tette, hogy 
az adózókkal mindvégig emberséges kapcsolatot tartott, 
ezért ők mindig bizalommal fordultak hozzá segítségért.
Harminc év egy munkahelyen manapság már nagyon 
ritka és egyben tiszteletre méltó. 2014-ben a Polgármes-
teri Hivatal kollektívájának javaslatára az Önkormány-
zat kitüntette a „Göd Város Szolgálatáért” díjjal.
Emese, öröm volt veled dolgozni!”

INTERJÚ

Harminc év a város szolgálatában

Aszódi Andrásné
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Hívja az otthonához legközelebbi gödi elérhetőségünkön, 
a (06-70) 465-7833-as telefonszámon Csókás Andreát.
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Ahogyan dr. Kásler 
Miklós onkológus-
professzor, egyetemi 

tanár, a  megemlékezés szó-
noka fogalmazott, nagyon 
különleges, baráti hangula-
tú összejövetelen emlékez-
tek meg a gödiek a kommu-
nizmus áldozatairól. Habár 
a  téma rendkívül nehéz és 
szomorú volt, a  fájdalmas 
gondolatokat – Markó József 
köszöntőjét, Illyés Gyula 
és Faludy György rímek-
be szedett érzéseit Babják 
Annamária tolmácsolásá-
ban – gyönyörű, léleksimo-
gató muzsika kötötte össze. 
A különleges hangulatú dél-
után jó alkalmat teremtett 
arra, hogy az  összegyűltek 
kicsit önmagukba nézzenek, 
feltegyék és megválaszolják 
a  történtek kapcsán felme-
rülő kérdéseket.

Aki nem élt a  kommu-
nizmusban, az  nem érthe-
ti, hogy miért volt az  olyan 
borzasztó. Kásler professzor 
hasonlóképpen fogalmazta 
meg, mint ahogyan azt Illyés Gyula tette az  Egy mondat 
a zsarnokságról című versében: onnantól, hogy reggel felkelt, 
az élet minden pillanatát átszőtte, befolyásolta és korlátozta 
a rendszer. Hogyan juthatott el az emberiség idáig – tette fel 
a kérdést a  szónok, majd a következő gondolatokkal vála-
szolta meg. Több sikertelen próbálkozás után kétezer évvel 
ezelőtt megszületett az Igazság, a módszertan, az út, az em-
beri élet kiteljesedése: a Szeretet – amelyben megvolt a helye 
a császárnak is és az Istennek is. Ez az egyensúly a spiritua-
litás és az anyagi valóság között virágzó Európát teremtett. 
Létrejöttek iskolák, kórházak, beindult a  közművelődés. 
A kultúra soha nem látott remekei születtek. Egészen addig, 
amíg a természettudományos felfedezések alaptörvényei azt 
a látszatot nem kezdték kölcsönözni, hogy ezek a törvények 
szabják meg a világ és az ember működését. Ez vezetett oda, 
hogy a XVIII. században az anyagelvűség letaszította a trón-
ról a spirituálist. Mindez a francia forradalomban csúcsoso-
dott ki, ami lerombolt rengeteg értéket – elsősorban az em-
beri lélekben. Beletáplálták az  emberiség gondolkodásába 
a világ legnagyobb hazugságát a három összeférhetetlen fo-
galommal: szabadság, egyenlőség, testvériség. Mi született 
helyette? A  proletariátus, a  maga embertelen nyomorával. 
Ez adta a táptalajt sok gondolkodónak – akik mind az ész 
útján jártak. Elvadultak az  erkölcsök, a  klasszikus rende-
ző értékek megszűntek. Megszűnt a  szeretetre, értékekre 
épülő társadalmi kohézió. A  materiális megközelítések 
kerültek előtérbe: az erősebbnek mindent szabad. Ez szül-
te meg az „izmusokat”, amelyek egyetlen közös jellemzője 
az  embertelenség. A  nagy francia forradalom felszámolta 
Európa legerősebb keresztény államát, az  első világhábo-

rú a  protestáns nagyhatal-
mat, Németországot, a  ka-
tolikus Osztrák–Magyar 
Monarchiát és az  ortodox 
cárizmust. Ezekben az álla-
mokban korábban a  fejlő-
dés elképesztően gyors volt. 
A  kommunizmus jött és 
felszámolta Magyarország 
szuverenitását, integritását, 
a  több mint ezeréves alkot-
mányt, a római jog alapelve-
it, az élethez való jogot. Bor-
zasztó, elrettentő számok 
árulkodnak az áldozatokról, 
akiket háborúban, táborok-
ban veszejtettek el, akiket 
földönfutóvá tettek, akiket 
megkínoztak, megnyomo-
rítottak, akiket nincstelenné 
tettek, meggyaláztak, meg-
betegítettek, koholt vádak 
alapján elítéltek, kivégeztek. 
Családok, leszármazottak 
életét tették tönkre. Több 
generáció szükséges ahhoz, 
hogy mindez feldolgozható-
vá váljon. Az ipart, a mező-
gazdaságot „gyorsan” helyre 
lehet állítani, de az  emberi 

lelkeket nem lehet rendbe tenni, csak több nemzedék alatt. 
A  megemlékezés végén Kásler professzor néhány kérdést 
tett fel a  hallgatóságnak: miért jöhetett létre és miért bu-
kott meg a kommunizmus? Hogyan tovább, hogyan tudja 
ez a nép az 1100 éves küldetését beteljesíteni? Ezekre a kér-
désekre érdemes keresnünk a  választ, szembenézve saját 
életünkkel.

V. Pálfai Kinga

TISZTELETADÁS

Megemlékezés 
a kommunizmus 
áldozatairól

A megemlékezés szónoka dr. Kásler Miklós onkológusprofesszor volt, 
aki a múlttal való szembenézés fontosságára hívta fel a figyelmet 

A megemlékezésen a város vezetői is részt vettek

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖZÉLET
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SZAKISKOLAI HÍREK

Nagyböjt és felvidéki diákcsere 
a piaristáknál
A piarista szakképzősök Érsekújváron jártak, ahol a helyi iskola magyar osz-
tályának asztalosaival közösen dolgoztak a Határtalanul! című pályázat kere-
tében. A diákok intarziát készítettek a két iskola címerével.

A piaros asztalosok közül választott hét tanulóval Galsa László nevelési 
igazgatóhelyettes és Klincsok László asztalos szakoktató utazott Felvidékre. 
A  csoport Pozsonyba is ellátogatott. Márciusban az  érsekújváriak érkeznek 
Gödre, ahol a közös program végén a két iskola igazgatója, Száraz István és 
Dekiszkyné Fejér Rita testvériskolai egyezményt ír alá.

Február másik fontos történése a gödi piarosok számára a hamvazószerdai 
szentmise volt, melyen akolitussá avatták Serényi Tamás piarista szerzetest, 
aki ezzel újabb lépést tett előre a pappá válás útján. Labancz Zsolt SchP tarto-
mányfőnök atya homíliájában azt mondta: „Ha belegondolunk, hogy a szüle-
ink mennyi mindenről mondtak le, hogy nekünk életünk legyen, akkor látjuk, 
hogy a szeretet az  így működik. Sokszor le kell mondanunk valamiről, ami 
nekünk jólesne, hogy a másik ember élete bontakozhassék, és a nagyböjt en-
nek jó gyakorlóterepe. Önmagában semmit sem használ, ha nem eszünk húst. 
Ha azt a belső magatartást gyakoroljuk, hogy valamiről lemondunk, akkor ez 
segíthet minket abban, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy a má-
sik ember miatt kell lemondanunk valamiről, akkor szintén meg tudjuk tenni 
ezt a döntést. A most kezdődő nagyböjt arra hív minket, hogy hadgyakorlat-
szerűen gyakorlatozzunk. Tegyük próbára magunkat, hogy miről tudunk le-
mondani! És persze nemcsak a hús van itt, vannak egyéb finom ételek, italok, 
a dohányzás vagy bármi más dolog, amihez tudunk ragaszkodni, és nem is 
olyan könnyű legalább néha elhagyni. És azért jó megerőltetni magunkat, ha 
ezt gyakoroljuk, hogy aztán azokat az embereket még jobban tudjuk szeretni, 
akiket tényleg szívből szeretnénk szeretni.”

FELHÍVÁS

Adj vért, és ments meg három életet!
Március 24-én, kedden 13 és 17 óra között az Ady Klubban várják a 18 
és 65 év közötti felnőtt véradókat a vöröskeresztes aktivisták. A véra-
dáshoz a személyes okmányok szükségesek!

EGYMÁSÉRT

Segítségnyújtás ruhavásárlással
A Karitász lelkes önkéntesei minden szombaton 10 és 12 óra között 
várják jó minőségű, használt női, gyermek- és férfiruházattal a vásár-
lókat. A kedvező áron történő vásárlással a Karitász látókörébe került 
nagycsaládosok, idősek, egyedülállók, illetve bármilyen okból rászo-
rult emberek támogatásához is hozzá lehet járulni. A vásárláson kívül 
a feleslegessé vált, jó állapotú holmik leadásával, adományozásával is 
segíthetünk embertársainkon. A  Karitász boltja a  Pesti út 73. szám 
alatt, a katolikus közösségi házban található, a templom mellett. 

LELKIGYAKORLAT

Lélekben megerősítve
A felsőgödi Jézus Szíve-templomban február 20. 
és 22. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartott dr. 
Kerényi Lajos, a  budapesti Szent Kereszt-templom 
plébánosa. A  felsőgödi templomot zsúfolásig meg-
töltötték a hívek. A lelkigyakorlat témája az Istenről 
való bátor és vidám tanúságtétel, valamint a család 
volt. A 88. évében járó Lajos atya – életkorát meg-
hazudtoló szellemi frissességgel – gyújtott tüzet 
a fiatalok és az idősebbek szívében. Lebilincselő volt 
hallgatni a háborút megjárt, kommunista üldözte-
tést megélt atya életpéldáit. Leginkább a budapesti 
kórházakat évtizedek óta a  mai napig is látogató 
„lelki orvost” ismerhettük meg benne. Lajos atya 
emellett az  országos Nagymarosi Ifjúsági Találko-
zó egyik igen hallgatott előadója, továbbá minden 
évben szervez fiatalok számára lelki napokat Eger-
szalókon. 2004-ben Parma fidei – Hit Pajzsa kitün-
tetést kapott, idén, február 25-én pedig Brüsszelben 
Európai Polgári Díjat vett át, amelyhez szívből gra-
tulálunk – számolt be az eseményről Marton Zsolt 
esperesplébános atya.

VPK

Gödön elhunytak

Kozma Mária 50 éves
Örkényi Imréné (sz.: Brányi Anna Mária) 90 éves
Dur Mihályné (sz.: Tajti Ida Gabriella) 86 éves
Orosz Józsefné (sz.: Kovalcsik Anna) 84 éves

Köszönetet mond egy fájó szívű édesanya 
mindazoknak, akik Csubika lánya temetésén részt 
vettek, és virágot helyeztek el sírjára.

Csubika édesanyja

2015. február 1. és 28. között 
Gödön házasságot kötöttek

Csabák István és Biró Katalin
Gesztesi Béla József és Várkonyi Éva Mária Februárban fontos esemény volt a piaristák számára a hamvazószerdai szentmise

Kerényi Lajos Fotó | Veres Kornélia
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Külföldi önkéntes 
a Búzaszemben
A következő egy évre új külföldi önkéntes érkezett 
a  Búzaszembe. Cagdas Törökországból, Gaziantep 
városából jött, és egy éven át dolgozik Göd egyházi 
általános iskolájában. Az önkéntes segít az órákon, 
a  szabadidős programokban. A  gyerekekkel ango-
lul beszélget, ami a  nyelvtanulásban nagy segítsé-
get jelenthet a  gödi diákoknak. Közben Cagdas is 
megtanul magyarul, s  megismerkedhet a  magyar 
kultúrával. Emellett segít majd a  kajakosok nyári 
táborában, egyszóval a búzaszemes kezdeményezés 
az egész város javára válik. Tavaly Dörte Németor-
szágból és Gabriel Spanyolországból segítette a bú-
zaszemes nevelőket. Az iskolában azt tervezik, hogy 
mindig lesznek külföldi önkénteseik, mert ennek 
igen nagy a nevelési haszna.

VERSENYEREDMÉNYEK

Búzaszemes sikerek a kistérségi 
matekversenyen
Két évfolyamban is búzaszemes gyermek végzett az élen a nyolc isko-
la felsős gyermekei részvételével megrendezett kistérségi (Dunakeszi, 
Fót, Göd) matekversenyen. Gödöt a  versenyen egyházi általános is-
kolája, a Búzaszem képviselte. Az ötödik osztályosok között Dyekiss 
Rózsa végzett az élen, Erdélyi Csaba pedig 4. helyezett lett. A nyolca-
dik osztályosoknál Mokos Zalán szerezte meg az első helyet. Felkészí-
tő tanáraik Faragó Éva és a felsős matekszakkört tartó Földesi János, 
valamint a gyerekekkel régebben az alsós matekszakkörben foglalko-
zó Bolla Márta voltak. További helyezések: 6. Gyarmati Barnabás, 8. 
Újhelyi Tamás, 11. Csányi Kelemen, 12. Mezei Botond.

– A  Búzaszemben arra törekszünk, hogy szeretetteljes, családias 
körülmények között adjunk magas színvonalú tudást a gyerekeknek. 
Tavaly alsósaink szerepeltek nagyon jól a  Zrínyi matekversenyen, 
amikor több tízezer gyermek közül bejutottak az országos döntőbe, 
s most a felsőseink is bizonyítottak – kommentálta a jó eredményeket 
Keszey Tivadar igazgató.

V. P. K.
Papír- és elektronikus 
hulladékgyűjtés
A gödi Németh László Általános Iskolában 2015. 
március 24-től 26-ig (kedden, szerdán és csütör-
tökön) 14.30-tól 17.30-ig papír-és elektronikus 
hulladékok gyűjtését szervezzük.

A sikeres csapat. Balról jobbra, 1. sor: Mokos Zalán, Dyekiss Rózsa, Erdélyi 
Csaba, Csányi Kelemen. Középső sor: Mezei Botond, Bolla Márta, Faragó Éva, 
Gyarmati Barnabás. Hátsó sor: Újhelyi Tamás, Földesi János

Cagdas, az iskola önkéntese

HUZELLA-HÍREK

Angolosok sikerei
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából 67 felsős tanuló 
jutott be a London Bridge Országos Angolverseny második fordulójába. Már-
ciusban nem csupán erre a kihívásra készülnek a tanulók, ugyanis harminc-
négyen a Nemzetközi Fox Versenyen is megmérettetik magukat.

Tavaszi Nagy Papírgyűjtés a Huzellában
2015. április 20-tól (hétfőtől) 24-ig (péntekig) mindennap reggel 7.30 órától 
8.30 óráig és délután 14 órától 17 óráig várjuk az összekötözött vagy bedobo-
zolt újságokat, összenyomott kartondobozokat, bárminemű papírárut. Nem 
kell szétválogatni a fehér és a színes lapokat.

A gyermekek és az osztályok között versenyt hirdetünk, a  legeredménye-
sebb diákokat és közösségeket díjazzuk. A  gyűjtésben segítő tanulók pedig 
a Diákönkormányzat dicséretét kapják.

A papírgyűjtés megszervezésével az  iskolai közösség környezettudatos és 
gazdaságos életmódra nevelését erősítjük, továbbá az újrahasznosítás fontos-
ságára kívánjuk felhívni a figyelmet.

Nyílt nap a Huzellában
Március 17-én és 18-án, kedden és szerdán 9-től 
12 óráig az érdeklődő szülők számára nyílt napo-
kat szerveznek az iskola alsó tagozatán. A részvé-
telhez regisztrálni szükséges az intézmény portá-
ján, március 5-e és 13-a között.

A gyerekek nyílt napjára pedig iskolanyitoga-
tóval készülnek a pedagógusok, – a foglalkozás 
március 28-án, szombaton 9-től 11 óráig lesz. 
Erre a programra is be kell jelentkezni előzete-
sen, amelyet ugyancsak a portán lehet megten-
ni, március 5-e és 24-e között.

KÖZÉLET
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KÖZLEMÉNY

Iskolai körzethatárok
A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési 
ágazati irányítási jogkörében eljárva a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tör-
vény 50. § (8) bekezdésben, valamint a ne-
velési-oktatási intézmények működéséről és 
a  köznevelési intézmények névhasználatá-
ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
24. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján a  2015/2016-os tanévre kijelölte 
a Pest megye közigazgatási területén műkö-
dő állami feladatot ellátó kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák körzethatárait.

Gödön a  következő általános iskoláknak 
jelölték ki a felvételi körzethatárait:

• Gödi Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
 (2132 Göd, Ifjúság köz 1–3.)

• Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola
 (2132 Göd, Petőfi Sándor u. 48.)

• Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
 (2131 Göd, Vécsey Károly u. 1.)

A három általános iskola utcánkénti felvé-
teli körzethatárait megtekinthetik Göd vá-
ros hivatalos honlapján, a  www.god.hu-n, 
illetve az erről szóló hirdetményeket kifüg-
gesztik a  Városházán, valamint az  érintett 
iskolákban és valamennyi gödi óvodában. 
(A korábbi évekhez képest változást jelent, 
hogy az Oázis lakópark sűrűn lakott utcái 
a  Németh László Általános Iskolához tar-
toznak, míg a lakópark kertes részei tovább-
ra is a Huzella Tivadar Általános Iskolánál 
maradtak. Nevelek városrész utcái immár 
hivatalosan is a Németh László Általános 
Iskolához tartoznak.)

***

A törvényben foglalt felhatalmazás alap-
ján a  Pest Megyei Kormányhivatal 
a  2015/2016-os tanévre vonatkozóan kije-
lölte a Pest megye területén működő állami 
feladatot ellátó pedagógiai szakszolgálat 
ellátási körzeteit is.
A tagintézmény hivatalos neve: Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Ta-
gintézménye. A tagintézmény gödi telephe-
lyének címe: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.
A pedagógiai szakszolgálat ellátási felada-
tai a korábbiakhoz képest nem változtak.

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal

HIRDETMÉNY

Óvodai beiratkozási hirdetmény
A 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig terjedő 
nevelési évről
A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a  városban 
dolgozó szülők gyermekei és egyéb gyermekek számára az óvodai felvétel, át-
vétel a törvény előírása szerint folyamatos.
A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az erre szervezett 
napokon, 2015. Április 21-én, kedden 9 és 17 óra között és 22-én, szerdán 14 
és 17 óra között várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek:
- felsőgödi felvételi körzet**: Kincsem Óvoda 2132 Göd, Lenkey u. 13–17.
- Alsógödi felvételi körzet**: Kastély Központi Óvoda 2131 Göd, Béke u. 3. 
(Utóbbi a „Fácán” és „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozásban is.)
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel 
szabadon választhat óvodát.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda 
(2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és 
az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási 
lehetőségeiről érdeklődjenek az említett óvodák vezetőinél.
A gyermek abban az  évben, amelyben a  harmadik életévét betölti, a  neve-
lési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
Amennyiben az  ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, 
akkor részére a beiratkozás kötelező***. Amennyiben a gyermek e kötelessé-
gét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon 
belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie a jegyzőt. Mindezek elmulasztá-
sa szabálysértésnek minősül, súlyos esetben gyámhatósági eljárást von maga 
után.
Az óvodába a  gyermek harmadik életévének betöltése után**** vehető fel. 
Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is 
a fenti időpontban jelentkezzenek, aki csak 2015. augusztus 31-e után, a neve-
lési év közben tölti be 3. életévét.
Városunkban integrált óvodai nevelés a Kastély Központi Óvoda Fácán Telep-
helyén (Rákóczi u. 23.) folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 
véleményben foglaltak alapján.*****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a  beiratkozás utolsó határnap-
ját követő 21. munkanapig, 2015. május 24-ig az óvoda írásban fogja közölni, 
mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz 
lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

dr. Szinay József, címzetes főjegyző

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően 
ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt 
vagy a www.oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó – kérelemre – ez alól a gyermek ötéves koráig felmentést adhat. 
**** Amennyiben minden más igény kielégítése után is marad óvodai férőhely, akkor 2,5 
éves gyermek is fölvehető.
***** Az óvoda ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, 
gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban 
mozgáskorlátozott gyermekeket, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.
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MŰVÉSZETOKTATÁS

Nyílt hét a Németh László 
Általános Iskolában
Nyílt hetet rendezünk a művészetoktatásban 2015. márci-
us 16. és 20. között. A tanóráinkon szívesen látjuk a kedves 
szülőket.

Március a versenyek hava:
•  Kortárstáncosaink a Magyar Látványtánc Szövetség or-

szágos tavaszi bajnokságán vesznek részt.
•  Ütőhangszeres tanulóink a  Győrben megrendezendő 

Maros Gábor Országos Ütőhangszeres Szóló- és Duóver-
senyen mutatják be tudásukat.

•  A területi válogatókon kimagaslóan szereplő tehetséges 
fuvolistáink bejutottak s  részt vehetnek a  Jenei Zoltán 
Országos Fuvolaversenyen Kaposváron.

•  Március 27-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Pé-
celi Ifjúsági és Gyermekkórus a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával rendezendő ifjúsági koncerten mutatja be 
Georg Philipp Telemann Az iskolamester című kantátá-
ját a gyerekeknek

•  Rézfúvós tanulóink megkezdik az  intenzív felkészülést 
az  április 24-én sorra kerülő IV. Pest Megyei Rézfúvós 
Versenyre, amelynek iskolánk ad otthont.

(A versenyek eredményéről a következő hónapban számo-
lunk be.)

 MŰVÉSZETOKTATÁS

Pályázati forrás tehetséggondozásra
A gödi Németh László Általános Iskola 2014 decemberében 
a művészetoktatás a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége felhívására „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támo-
gatására” 1 200 000 Ft támogatást nyert. A program alprojekt-
ként, a  TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” 
nevű kiemelt projekt keretében az OPER 6555-ös azonosítószá-
mon valósul meg. A  pályázat 100 százalékos támogatottságú, 
önrészt nem igényelt az  intézménytől. A tehetségsegítő rendez-
vényekre 2015. január 17. és április 15. között kerül sor. A prog-
ramsorozat része többek között ingyenes színház-, múzeum- és 
koncertlátogatás. A  tehetséges tanulók fejleszthetik tudásukat 
versenyfelkészítő szakkörön, komplex tömbösített intenzív tánc-
foglalkozásokon, kontakt- és improvizációs órákon, szakértői 
foglalkozásokon. A  téli népszokásokkal ismerkedhetnek a  „téli 
fonóban”. Rézfúvósaink a környező zeneiskolásokkal rendeznek 
közös koncertet, de szerveznek rezes klubdélutánt is. A progra-
mok egy részében szülők, diákmentorok, más intézmények diák-
jai és pedagógusai is részt vesznek.

Úgy gondoljuk, a tehetséggondozás minden többletmunkát és 
minden támogatást megérdemel. Valamennyi lehetőséget meg 
kell ragadnunk, hogy a  gyerekeknek többet, jobbat, különlege-
sebbet nyújthassunk. Művészeti tagozatunk közel 20 éve dolgo-
zik töretlenül a  tehetségek felismeréséért, kibontakoztatásáért. 
Ebbéli hitünket az  évről évre eredményesebb versenyek, tehet-
séggondozó programok, a tehetségfejlesztő tanórákon kívüli te-
vékenységek, s a gyerekek öröme és lelkesedése erősíti.

Kovács Gabriella igazgatóhelyettes

Gyermekrajzpályázat a Madarak és Fák Napjára
A Göd Városi Könyvtár gyermekrajzpályázatot hirdet

3-18 éves gyerekeknek az alábbi témákban:

Búbosbanka-les
(Rajzold le a madárkát fürdés, bóbita-tisztogatás, udvarlás, fiókaetetés közben!)

Benedek Elek: Mese a fákról
(meseillusztráció)

Liszt Ferenc: Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál
(lemezborító-tervezés)

Az alkotásokat 2015. április 28-ig várjuk könyvtárainkba.
(Göd, Pesti út 72. vagy Kálmán u. 13.)

Telefon: (27) 532-155 vagy (27) 345-101

HIRDETMÉNY 

Az általános iskolai beíratásról
A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8 és 19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8 és 18 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 
50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába 
történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója 
dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi ké-
relem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasí-
tása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogor-
voslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ területileg illetékes tankerületi 
igazgatójához nyújthatja be. 
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosí-
tó körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a 
választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést 
hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését 
követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvé-
telt biztosító iskola első évfolyamára.
Budapest, 2015. március 3.

Dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott
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Bemutatkozik a gödi Kastély Óvoda
Hagyományos bemutatkozó napunkra várjuk leendő óvodá-
sainkat szüleikkel, illetve mindazokat, akik óvodánk iránt 
érdeklődnek

Találkozunk: 2015. március 28-án, szombat délelőtt
•  9-től 12 óráig a Béke úti Kastély épületben (Béke út 3.),
•  9-től 11 óráig a Jávorka úti Hétszínvilág épületben. (Jávorka 

út 12.).
Tekintettel arra, hogy az  előző tanévben a  Rákóczi úti Fá-
cán épületünk új szárnyát kiscsoportosokkal népesítettük 
be, a jelen helyzet szerint a 2015–2016-os tanévre korlátozott 
létszámban (a Fácán 1 vegyes csoportjaiból iskolába menők 
helyére) csak olyan gyermekeket tudunk felvenni, akiknek 
testvére már abba az épületbe jár.
Így fenti napon a Fácán épületekben nem lesz nyílt nap.

A két helyszínen, a délelőtt folyamán lehetőség lesz megismer-
kedni óvodánk:
• pedagógusaival, dajkáival • nevelési céljával • oktató-nevelő 
munkájával • épületével, udvarával • csoportjaink helyiségei-
vel • hagyományaival • újdonságaival

A látogatás alkalmával a gyerekek játszhatnak az óvodán be-
lül, és szüleik felügyeletével az udvarokon is.
Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy szere-
tettel várunk!

Karaszek Ernőné
óvodavezető

Tájékoztató szülői est és nyílt nap 
a Waldorf Óvodában
Kedves óvodát kereső családok!

Újra kinyitjuk óvodánk kapuját, hiszen közeleg az óvoda-
választás ideje.
A szülői est 2015. március 19-én, csütörtökön 17 órától 
lesz, amelyre szeretettel várjuk óvodánk és a Waldorf-pe-
dagógia iránt érdeklődő szülőket. Ez az est csak a szülők-
nek szól.
A március 28-án, szombaton 10-től 13 óráig tartó nyílt na-
punkra a gyermekeket és szüleiket kerti játékokkal, művé-
szeti foglalkozásainkkal, mesével várjuk.

További információ: http://godiovoda.waldorf.hu Felvétel a Szivárvány Bölcsődébe
Gyermekintézményünk az 2015–2016-os nevelési évre 

bölcsődei felvételt hirdet.
A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet  

a (06 27) 532 990-es telefonszámon  
vagy a bolcsi@invitel.hu levelezési címen.

Zenés baba-mama játszóház

Új program!
Minden kedden 16.15–17 óráig zenebölcsi

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat 
tartunk a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
A következő foglalkozás időpontja: 2015. március 30., 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
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A hatályos köznevelési törvény értel-
mében a  gyermekek abban az  év-
ben, amelyben augusztus 31-ig 

betöltik a  hatodik életévüket, tanköteles-
sé válnak, és szeptember elsején meg kell 
kezdeniük az  első osztályt. Szülői kérelem 
alapján lehetőség nyílik arra, hogy az  elő-
írtnál egy évvel korábban, ötévesen írassák 
be a gyermeküket az iskolába, mely esetben 
szakértői véleményt kell kérni annak érde-
kében, hogy megállapíthassák, valóban in-
dokolt-e a korai kezdés.

Az utóbbi húsz évben a  május 1. és au-
gusztus 31. között született gyermekek is-
kolakezdéséről a szülők dönthettek. Az óvo-
dákban ezért szívesen „visszatartották” 
a  szülők a  nyáron született gyermekeket 
még egy évig, így a gyermekek harmada, ne-
gyede hétévesen került iskolába.

A tankötelezettség idejének megváltozá-
sa, a szülői jogok csökkenése miatt ez mára 
megváltozott.

Amennyiben az óvoda a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján (márpedig nagyon 
komoly dokumentáció van az óvodában er-
ről) nem tud egyértelműen állást foglalni 
– vagyis más a  véleménye a  szülőnek, mint 
az óvodapedagógusnak – abban a kérdésben, 
hogy az  adott gyermek iskolaérett-e, akkor 
kérheti a nevelési tanácsadó vizsgálatát. Eb-
ben az esetben a szakértői vélemény dönt.

Az óvodás életkorban eltérő módon 
változnak, érnek, fejlődnek a  gyermekek. 
A családi és az intézményes nevelés optimá-
lis hatására a  legtöbb gyermek azért megé-
rik az iskolára.

Az óvodapedagógusok törvényi kötele-
zettsége, hogy folyamatosan nyomon kö-
vessék és dokumentálják a  gyermekek fej-
lődését, és feltáró tevékenységet végezzenek 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 
az, hogy későn vettünk észre valamilyen hi-
ányosságot a gyermekeknél.

A fentiek miatt lényegesen megnőtt 
az  óvodák felelőssége a  tankötelezettség 
megállapításában.

Minden év januárjában egyéni foga-
dóórákon kerül sor azokra a beszélgetések-
re, amelyeken az óvodapedagógusok – a ná-
luk lévő dokumentumok és a  gyermekről 
kialakult véleményük alapján – megbeszélik 
a szülővel, hogy az iskola megkezdését, vagy 
további egy év óvodai nevelést javasolnak-e.

Az óvodapedagógusoknak az  iskola-
érettség megállapításához sok tényezőt kell 
megvizsgálniuk. Vannak gyermekek, akik 
egyenletesen, szinte észrevétlenül válnak al-
kalmassá arra, hogy megkezdjék az iskolát. 
Mások a  különböző fejlődési szakaszokon 
elidőzve, ugrásszerű változásokon mennek 
keresztül.
Az iskolai munkának feltétele
•  az  iskolai tanuláshoz szükséges kognitív 

képesség, a nyelv megfelelő és differenciált 
használata;

•  a helyes kiejtés, a beszédhibák elmaradása 
az óvodáskor végére;

•  a beszéd pontos észlelése, az elhangzottak 
maradéktalan megértése.
Szükséges továbbá, hogy a gyermek tud-

jon önállóan, összefüggően, megfelelő szó-
készlettel, bővített mondatokban mesélni 

egy kötött témáról vagy eseményről. Tudnia 
kell felidézni az óvodában hallott meséket, 
verseket. Rendelkeznie kell alapvető társa-
dalmi ismeretekkel környezetéről, lakóhe-
lyéről, családjáról, szülei munkájáról. Tér- 
és időbeni tájékozottsága alapján ismernie 
kell a napszakok és az évszakok változásait. 
Képesnek kell lennie elemi gondolkodási 
műveletek végrehajtására, összefüggések 
felismerésére, következtetések levonására, 
egyszerű probléma helyzetek megoldására. 
Tudnia kell 5-10-es számkörben (tárgyak 
segítségével) egyszerű matematikai műve-
leteket végrehajtani. A tanuláshoz elenged-
hetetlen a  rövid- és hosszú távú emlékezet 
megfelelő fejlettsége. Az  önkéntelen figye-
lem mellett a szándékos figyelem tartóssága 
is nagyon fontos az iskolai feladatok végre-
hajtásához.

Az iskolaérett gyermek képes rajzban ki-
fejezni magát, tud elmélyülten rajzolni, fes-
teni, képet alkotni. Emberrajzának színvo-
nala ebben az életkorban összefüggést mutat 
intelligenciájával, – többek között ez is jó 
mérőeszköz a fejlettség megállapításához.

Azonban hangsúlyozni kell, hogy a gyer-
mekek óvodai és iskolai sikere, tanulási és 
érdeklődési motivációja az  óvodák mellett 
a  szülők felelőssége is. A  család feladata, 
hogy sok mozgással, játékkal, egészséges 
étkezéssel megalapozza a  fizikai erőnlétet. 
Közös programokkal, elmélyült beszélgeté-
sekkel, esti mesékkel maradandó élménye-
ket nyújtson a  gondolkodás fejlődéséhez, 
az  ismeretek bővítéséhez, adjon értelmes 
napirendet, egészséges életritmust, illetve 
érzelmi biztonságot, amely minden helyzet-
ben segíti, támogatja a boldog gyermekkort 
és a sikeres iskolássá válást, melyhez magam 
is sok örömöt és kitartást kívánok a gyerme-
keknek és szüleiknek.

Szőke Zsófia óvodavezető,
tanügy-igazgatási szakértő, 

mesterpedagógus

ÓVODAI NEVELÉS

Nehéz az iskolatáska? Nem, nem az…
A gyermekek nem azonos tempóban fejlődnek, nem egyszerre érik el az  iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget. Sokan lassabban haladnak, részképesség-zavarokkal, be-
szédhibával küszködhetnek vagy pszichésen éretlenek. Náluk lehetőség van – az óvoda-
vezető szakvéleménye alapján – elhalasztani az iskolakezdést.

Az óvodapedagógusok kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövessék és 
dokumentálják a gyermekek fejlődését

Szőke Zsófia óvodavezető

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖZÉLET

15



Megint győzött Konc király
A Búzaszemben a böjtöt jelképező Cibere vajda és a dúská-
lást képviselő Konc király küzdelme vezette be a  farsangi 
mulatságot. A  Búzaszemben minden gyermek beöltözik: 
az  osztályok közösen döntik el, hogy milyen jelmezeket 
öltenek. Volt százlábú, birkanyáj, környezetismeret óra, 
ősemberhorda (képünkön), az egyik osztály pedig Tündér 
Lala mesealakjainak öltözött be. Ilyenkor a szülők sem csu-
pán nézői a gyermekek mulatságának, hanem maguk is jel-
mezben búcsúztatják a telet. A farsangi alakoskodás végül 
a Fonó zenekar táncházával zárult, amely már minden gödi 
előtt nyitva állt.

Valentin-napi bál 
a Huzellában
A megszokott őszi időpont helyett 
a  klasszikus báli szezonban ren-
dezték meg az iskola jótékonysági 
estjét. Mivel a férfiak táncos kedve 
általában nem éri el a  hölgyekét, 
a  szervezők igyekeztek számukra 
is érdekessé és élvezetessé tenni 
az  estet: pókerasztal és borkós-
toló várta a  társasági eseményen 
az urakat. A bál bevétele alapvető-
en a diákok szabadidős tevékeny-
ségét támogatta volna, de mivel 
az oktatáshoz szükséges technikai 
eszközök állapota sürgős beavat-
kozást (elsősorban javítást) kí-
vánt, az  adományokat most erre 
fogja fordítani az intézmény.

Farsangi kavalkád a Németh László Iskolában
Az intézmény, a  hagyományaihoz híven idén is tagozatonként ünnepelte a  farsangot.   
Először a felsősök tartottak tavaszvárót február 6-án. A délutáni programot a gyerekek 
felvonulása nyitotta meg. A nap fénypontja egy hatalmas sárkány volt, amelyet egy teljes 
osztály mozgatott. A szokásoknak megfelelően a legjobb jelmezek tulajdonosait tortával 

jutalmazták. 
Ördöglétra, lufik, busó-

álarcok, szalagok kavalkád-
ja várta az alsós lurkókat egy 
héttel később, február 13-án 
délelőtt az  iskola tornater-
mében. Amíg a zsűri döntött 
a helyezettekről, minden év-
folyamon különféle szóra-
koztató és hagyományőrző 
játékokkal múlatták az  időt 
a kicsik. 

Forrás: ideak.godinemeth.hu

TÉLTEMETÉS

Bálok farsang idején

KÖZÉLET

16



Jótékonysági bál a Búzaszemért
Az iskolaépítés támogatására szervez immár ötödik éve jótékony-
sági bált a  farsangi időszakban a  Búzaszem Iskola. Idén a  gyere-

kek népzenei műsora vezette be 
a mulatságot, majd a PartYssimo 
zenekar húzta a  talpalávalót, 
hogy aztán éjfél előtt farsangi-
ra formált verbunkos toborzó-
val mozgassák meg a  bálozókat 
a  Búzaszem tánc- és zenetaná-
rai. A  Huzella sportcsarnoka 
erre az  időre remek bálterem-
mé alakult, az  iskola közössé-
ge pedig a  báli adományoknak 
köszönhetően kicsit közelebb 
került az  iskolaépítés következő 
szakaszának megvalósításához. 
Az  idei bál fővédnökei Markó 
József polgármester és Faragó 
László főorvos voltak. Laci bácsi 
minden eddigi bálon részt vett, 
de most egészségi állapota mi-
att videofelvételről köszöntötte 
a bálozókat. 

Rotary-bál – 2015
A gödi Rotary Club idén január utol-
só napján rendezte meg hagyományos 
jótékonysági bálját. Az est háziasszo-
nya Varga Izabella színművésznő volt.

A Rotary Club a  bál bevételét 
az  ifjúsági programok megvalósítá-
sára fordítja. A  résztvevők a  belépő-
jegyek megvásárlásával támogatták 
a nyári nemzetközi ifjúsági tábort, il-
letve a magyar gyerekeknek a Rotary 
nemzetközi csereprogramjában való 
részvételét.

A belépőjegyek mellett tombola-
jegyekből, valamint egy különleges, 
árverésre felajánlott tárgy licitjéből 
befolyó felajánlásokból állt össze a bál végső bevételi egyenlege.

A rendezvénynek a gödi Belga Sörház adott otthont.

Nyugdíjasok télbúcsúztatása
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársainak 
szervezésében közel százan farsangoztak együtt: 
gödi nyugdíjasok és vendégeik. Az Idősek Klubja 
és a Napos Oldal Nyugdíjas Klub mellett verőcei 
és dunakeszi résztvevőkkel zajlott a  jó hangulatú 
esemény, amelyet Markó József polgármester nyi-
tott meg. A képviselő-testület tagjai közül Csányi 
József és Lenkei György, a Polgármesteri Hivatalból 
dr. Kármán Gábor osztályvezető és dr. Nagy Atilla 
aljegyző, a  helyi Vöröskeresztes Klubból pedig 
annak vezetője, Frey Lászlóné vett részt a – fotók 
tanúsága szerint – parádés farsangi rendezvényen.

NEVELEK HÍREI

Kik azok a Neveleki 
Szomszédok?
Lassan egy éve hívtuk életre a Neveleki Szom-
szédok civilszervezetet, amelynek kettős a cél-
ja: Nevelek településrész fejlesztése és a nevele-
ki lakóközösség összekovácsolása.

Nevelek felzárkóztatása Gödhöz hosszú 
folyamat, de az  önkormányzattal és az  Ady 
Klubbal közösen már tavaly sikerült megten-
nünk az első lépéseket. Így valósult meg a jár-
daépítés a Csíz utcában, valamint a Kapcsolat 
park kialakítása és rendbetétele. 2015-ben sze-
retnénk elérni, hogy közmegegyezés szülessen 
a  szennyvízhelyzet megoldására, s  elmozdul-
hassunk végre a holtpontról, ami a beruházá-
sokat késlelteti. Emellett folytatjuk a járdapro-
jektet és a Kapcsolat park bővítését és szebbé 
tételét is.

Az aktív közösség megteremtése érdekében 
2014-ben több sikeres rendezvényt szervez-
tünk Neveleken (húsvéti tojáskeresés, bográ-
csozás, adventi készülődés, hídünnep), me-
lyekből hagyományt szeretnénk teremteni. 
Egyre több szomszéd ismeri meg egymást. 
Ennek is köszönhető, hogy tavaly öt családnak 
tudtunk komatálat vinni. Mindezek mellett 
a  mi kezdeményezésünkre valósult meg az  I. 
Gödi Mobilitási Hét, amellyel az  egész város 
számára országos elismerést vívtunk ki.

Szeretettel várjuk azoknak a  jelentkezését, 
akik egyetértenek a céljainkkal!

E-mail: egyesulet@nevelekiszomszedok.hu

Neveleki Szomszédok Egyesület

Következő kerekasztal-beszélgetésünk: 
április 11-én, szombaton 15 órakor lesz 
az Ady Klubban.

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖZÉLET

17



Jellemzően idős, egyedülálló lako-
sokhoz becsöngetve próbálkoznak 
lopással párban „dolgozó” bűnözők. 
Általában árusként csengetnek be a la-
kásokba, vagy kitalált történetekkel 
igyekeznek az  ajtót nyitók bizalmába 
férkőzni. Erre volt példa egy olyan eset, 
amikor az állítólagos sorsoláson nyert 
ajándékot akarták átadni. De gyakori 
az  önkormányzati segély emlegetése, 
vagy az, hogy nagy értékű csomagot 
kézbesítenek, amelynek csak a  szállí-

tási költségét kérik kifizetni. Ez utóbbi 
trükkel szabálysértési értéken marad-
nak az elkövetők, ami az ellenük való 
eljárást enyhébb megítélésű keretek 
közé szorítja.

A gödi rendvédelmi szervek nagy 
erőkkel dolgoznak a  hasonló esetek 
megelőzésén, illetve megakadályo-
zásán, de a  lakosok is sokat tehetnek 
azért, hogy ne váljanak áldozatokká. 
Mindenkineknek érdeke, hogy jól vi-
gyázzon az  értékeire – zárja a  kaput 

és a lakás ajtaját; idegeneket ne enged-
jen be akkor, ha egyedül tartózkodik 
otthon; hivatalos ügyben eljáró mun-
katársaktól (víz- és gázóra-leolvasó, 
kéményseprő stb.) kérjen fényképes 
igazolványt. Aki gyanús esetre lesz 
figyelmes, értesítse a  rendőrséget – 
tájékoztatta lapunk olvasóit Kovács 
Gergely, a  közterület-felügyelet veze-
tője.

V. Pálfai Kinga

POLGÁRŐRSÉG

Új autóval teljesít szolgálatot a polgárőrség
A Göd Városi Polgárőrség a 2014-es év végén az önkormányzat anya-
gi támogatásából és a vállalkozók adományaiból összegyűlt pénzből 
új szolgálati gépjárművet vásárolt.

– Egyesületünk, eleget téve a  2011. évi CLXV., a  polgárőrségről és 
a  polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben leírtaknak, 
a járőrszolgálatot ellátó polgárőr gépjárműre az egységes külsőt bizto-
sító matricázást használta fel – tájékoztatta lapunk olvasóit a szervezet 
vezetője, Szeri Mihály.

– Ezúton szeretnék köszönetet mondani az új szolgálati gépjármű 
beszerzéséhez nyújtott támogatásokért Göd Város Önkormányza-
tának, Markó József polgármester úrnak, továbbá Borbély Gyula, 
Gusztos Gábor, Gecse István, Juhász Attila, Taar Attila, Helmes Ferenc 
és Rezneki János vállalkozóknak.

További támogatásokat elfogadunk: Göd Városi Polgárőrség
Bankszámlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet 
64700052-10001837
Adószám: 19185837-1-13

Elérhetőségeink:
Szeri Mihály elnök: (06 30) 676-8955
Szolgálati mobiltelefon: (06 20) 229-5573
E-mail: godipolgarorseg@gmail.com 
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Nemzeti minősítést kapott 
a „Keszi” Mentőcsoport
A 2013 közepén megalakult „Keszi” Mentő-
csoport december végén vehette át nemze-
ti minősítő oklevelét. A  mentőcsoportnak 
a Göd Városi Polgárőrségből hatan is tagjai, 
s mindannyian sikeresen helytálltak a minő-
sítő gyakorlaton. 

A  járási mentőcsoportok minősítő gyakor-
latán nyolc járási mentőcsapat 135 fővel 
vett részt. A  Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság állományából a  helyszín ki-
alakításában, a  gyakorlat levezetésében és 
a  minősítésben tizenketten vettek részt, míg 
a  Vöröskereszttől mintegy harminc fő se-
gített a  baleseti helyszínek imitációjában. 
 A  feltételezés szerint a minősítő gyakorlaton 
„hosszabb időn keresztül nagy mennyiségű eső 
áztatta a területet, ezért a 001 számú főútvonal 
egy szakaszát egy földcsuszamlás következté-
ben sárlavina sodorta el. Emiatt több jármű és 
a bennük utazók is megsérültek. Az egy időben 
bekövetkezett egyéb nagyszámú hasonló ese-
mény felszámolása miatt a hivatásos erők már 
nem képesek a helyszínre vonulni, ezért a  já-
rási mentőcsapatok bevetése vált szükségessé.” 
 A területen három azonos nehézségű kárhely-
színt alakítottak ki, s  ezek felszámolásához 
„vonult ki” a nyolc járási mentőcsapat. A részt-
vevő csapatok hatékonyan dolgoztak együtt, 
és sikeresen számolták fel valamennyi kárhe-
lyet. Végrehajtották a műszaki mentéseket, és 
ellátták, majd a  tábori kórházba szállították 
a  sérülteket. A  gyakorlat végén, az  értékelést 
követően mind a  nyolc járási mentőcsapat 
megkapta a nemzeti minősítését.

(Forrás: 
http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek)

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Trükkös csalók – vigyázat!

Új autóval gyarapodott a Göd Városi Polgárőrség
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ZÖLD HÍREK

Tavaszi nyitás a zöldhulladék-lerakónál
Március 18-án, szerdán újra kinyit a Nemeskéri úti temetővel szemközti föl-
dútról megközelíthető zöldhulladék-lerakó.

Nyitva tartás: szerdai és szombati napokon, 8 és 17 óra között.

A térítési díjak nem változnak:
1 db 120 literes zsáknyi zöldhulladék lerakásának díja: 200 Ft
1 db 40 cm átmérőjű kötegelt faág lerakásának díja: 200 Ft
A nem zsákolható zöldhulladék díja: 4000 Ft/m3
Március 18. és november 30. között lehetőség van a zsákos zöldhulladék ház-
tól történő elszállítására is. A  szállítást minden esetben előre kell igényelni 
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatánál, a következő 
telefonszámon: (06 27) 530-611. 
A szállításra előre egyeztetett időpontban, munkaidőben kerül sor. 

Térítési díj: A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja 300 Ft/120 literes 
zsák.

A fizetés módja: Személyesen az ügyfélszolgálaton
2132 Göd, Duna út 5. (Bejárat a Kisfaludy utca felől)
Hétfőn: 7-től 15 óráig | pénteken: 7-től 12 óráig
A térítési díjat a szállítást végző tehergépjármű vezetőjénél is ki lehet fizetni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Felhívás a szemétdíjak 
befizetésére
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a  2015. évben egy szám-
lázás alkalmával egy borítékban 2 negyed-
év számláját kézbesítjük ügyfeleink részére. 
Kérjük a számlán feltüntetett fizetési határidő 
pontos betartását!

Sokan fordultak ügyfélszolgálatunkhoz kér-
désükkel, ezért szeretnénk tájékoztatást adni 
arról, hogy a  díjak elmaradása esetén a  kft. 
mérlegelés nélkül köteles intézkedni a  díj-
hátralék adók módjára történő behajtásáról. 
Ilyenkor a NAV hajtja be a  tartozás összegét, 
a késedelmi kamatot, a kezelési díjat és 5000 Ft 
végrehajtási költséget számít fel.

A szemétszállítás folyamatos működteté-
se és az  esetleges kellemetlenségek elkerülése 
érdekében kérjük, hogy ha bármilyen okból 
elmaradása keletkezne, azt mielőbb rendezze, 
mert a  jogszabályok nem adnak lehetőséget 
a díjak elengedésére!

Köszönettel:
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Retró Ady Klub programja

2015. március 21-én,
szombaton 17 órakor:

Sirocco, a Balaton legendás vitorlása
Az „Aranyhajó” újjáépítése

(Málnási András vetítése)

Utána:
Felsőgöd 100 éves jubileuma

(Ötletek, tervek megbeszélése)
Infó: (30) 370-2491

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ÉS
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

fény
csillag

Fénycsillag Kft.
Dunakeszi, Kárpát u. 3.
Tel.: 06-27 347-804, 06-27 547-085
Mobil: 06-20 549-2702, 06-20 911-1172
www.fenycsillag.hu
fenycsillag@freemail.hu

Nyitva: H-P: 8:00 - 18:00
Sz: 8:00 - 13:00

SZÉCHENYI ÚT

KÁRPÁT U. 3.

KOSSUTH LAJOS Ú
T
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FELHÍVÁS

Márciustól tilos a kerti hulladék égetése!
Március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. számú rendelet, melynek értelmében tilos a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett mindennemű hulladék égetése. Az égetési ti-
lalom kiterjed a száraz gazra, az avarra, a faágra és a gallyakra, mindenféle 
kerti hulladékra is! 

A szabályzat csak a  külterületi ingatlanok esetében ad lehetőséget 
az égetésre, de azt előzetes tűzvédelmi hatósági engedélyhez köti. A kérel-
met az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az il-
letékes tűzvédelmi hatósághoz, amely azt öt munkanapon belül elbírálja.

Belterületi ingatlanokon a jövőben a kerti hulladék égetése még abban 
az  esetben is tilos, ha a  település – mint Göd is – rendelkezik az  égetés 
szabályait meghatározó helyi rendelettel.

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖZÉLET
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Persze nekünk, gödieknek nem 
kell nagyon töprengenünk, szó 
szerint a  „szemünk előtt” sora-

koznak a  nagyszerű kirándulóhelyek. 
Ha a  Duna felett átpillantunk a  túlsó 
partra, a  Vöröskő magasodik hívo-
gatóan, de – ahogyan arról korábban 
már írtunk is – a Naszály is sok szép 
túraútvonalat és érdekes látnivalót kí-
nál. És akkor még nem beszéltünk ar-
ról, hogy csupán kicsit kell messzebb 
mennünk, hogy elérjük a  Börzsönyt, 
amit szintén keresztül-kasul hálóznak 
a turistautak.

E a túrahelyekhez azonban valahogy 
el kell jutni. Még ha jóval kevesebbet is, 
mint más, nálunk kevésbé szerencsés 
tájon lakóknak, de autóval, vonattal, 
busszal vagy kerékpárral muszáj pár 
percet utaznunk túránk kiindulópont-
jához. Kevesen tudják azonban, hogy 
városunkból is indul turistaút. A zöld 
kereszt Alsógödről, és Csomád felé 
tart – nem sokkal előtte pedig találko-
zik a zöld sáv jelzéssel, amin pedig Őr-
bottyánból lehet a fóti Somlyó-hegyre 
eljutni.

Amikor kirándulni indulunk, ter-
mészetesnek vesszük, hogy színes jel-
zések segítik a tájékozódásunkat, – ha 
van egy térképünk, és a jelzett utakon 
maradunk, lehetetlen eltévednünk. 
Azt már kevesebben tudják, hogy me-

lyik jelzés mit jelent, és hogy miképpen 
kerülnek fel a  fák törzsére, a  turistaút 
jellegzetes pontjain. Pedig a turistajel-
zések kódja egyszerű és logikus. A sáv 
(kék, piros, zöld vagy sárga) a  túrák 
szokásos indulópontjától (például vas-
útállomásoktól) vezet hegységeken, 
tájegységeken át más fontos pontokig. 
Az országos kéktúra Rockenbauer Pál 
Másfél millió lépés Magyarországon 
című sorozatából lehet ismerős, a  pi-

ros jelzés pedig általában egy adott tá-
jegységen vezet át (ilyen például a Pest 
megyei piros jelzés, amely a szomszéd 
települést, Sződöt is érinti), a  zöld és 
a sárga sávok általában helyi utakat je-
lölnek. A kereszt jelzés érthető módon 
valamilyen kereszteződéshez vezet – 
vagyis összeköt más utakat. A kör for-
ráshoz, a háromszög valamilyen csúcs-
hoz vezet, a négyzet szálláshelyre vagy 
településre utal, az  Ω-jel barlanghoz 
visz, az  L pedig romhoz. Ezeken kí-
vül is léteznek jelzések természetesen, 
amelyek például a kerékpárutakat vagy 
a Mária-zarándokutakat jelölik.

Az  Alsógödről induló zöld kereszt 
célja tehát nem valamilyen nevezetes 
pont a környéken, hanem – nem is túl 
messze – becsatlakozik egy másikba, 
a már említett zöld sáv jelzésbe. Az er-
dőben sétálva biztos sokan felfigyeltek 
már a  fák törzsére festett jelekre, de 
talán kevesen vannak, akik végigjár-
ták az  utat. Ez  azonban nem jelenti 
azt, hogy ne lenne forgalma ezeknek 
az utaknak: a Fóti-Somlyó nevű telje-
sítménytúrának több százan vágnak 
neki rendszeresen. Ennek a  túrának 
a start- és végpontja többször volt már 
városunkban, s bár idén nem rendezik 
meg, érdemes figyelni a híreket, és ha 
ismét meghirdetik, érdemes részt ven-
ni rajta!

Természetesen nem kell feltétlenül 
szervezett rendezvénynek lennie egy 
ilyen kirándulásnak, – bármikor el-
indulhatunk ezen az  útvonalon, és 
a  zöld keresztet, majd a  zöld sávot 

MOZDULJUNK KI!

Turistaútjaink –Jelek a fákon
Kirándulni, szép tájakat látni minden évszakban jó, ám azzal a  legtöbben 
egyetértenek, hogy most, a tavasz és a jó idő beköszöntével, a természet virágba 
borulásával kezdődik a turisták igazi „szezonja”. Vegyük fel tehát a bakancsot, 
vállra a hátizsákot, kézbe a fényképezőgépet, és induljunk neki! De hová?

Árvalányhaj (Stipa)
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követve négy óra alatt egy 15 km-es 
„séta” után elérhetünk a Fóti-Somlyó-
ra. A természetvédelmi területen fekvő 
magaslatról pedig beláthatjuk az egész 
Gödöllői-dombságot, igaz menetköz-
ben is keresztülvágunk néhány igen 
szép szakaszon. Persze ki is marad né-
hány. Például ezek a  jelzett útvonalak 
elkerülik Göd legmagasabb pontját – 
a Jancsi-hegyet...

Éppen ezen szeretne segíteni egy új 
kezdeményezés. Forgács Péter, a  váci 
Fitt-fut Alapítvány túraszakosztályá-

nak vezetője, minősített jelzésfestő 
elmondta, hogy már folynak az egyez-
tetések az  új turistaútról, amely ér-
telemszerűen – mivel a  191 méteres 
„csúcsra” vezetne – a zöld háromszög 
jelzést kapná. A  terv részét képezi 
a  Jancsi-hegy területének rendbetétele 
is, többek között az obeliszk felállítása 
és egy pihenő kialakítása. Nyárra a jel-
zések felfestése is elkészülhet, s egyút-
tal felújítják a sok helyen már nem túl 
jó állapotban lévő zöld kereszt jelzése-
ket is. A turistautak jelzéseinek festését 
ma már csak a Magyar Természetjáró 
Szövetség által minősített személyek 

végezhetik. Ám sok olyan munka is 
akad, amiben az érdeklődő, lelkes gödi 
lakosok segíthetnek, hogy végre a Jan-
csi-hegy is bekapcsolódhasson a hazai 
turistaútvonalak hálózatába, – amely 
hálózat egyébként az  egyik legsűrűbb 
Európában.

Addig is, ha hívogat az  ébredő ter-
mészet, mozduljunk ki: érdemes vé-
gigjárni ezeket az  utakat, hiszen nem 
kell messzire mennünk, szinte az  „aj-
tónk elől” indulhatunk kirándulni, 
akár a zöld keresztet, akár a sződi piros 
jelzést választjuk.

Pásztor Balázs
Gyurgyalag (Merops apiaster)

Egész évben vár 

a Gödi Termálfürdő

www.telepulesellato.hu

A nagymedence a téli és a nyári időszakban is üzemel! | Gödieknek kedvezményes jegyárak!
Nyitva tartás:
Hétfőn 14-től 20 óráig, kedden 6-tól 14 óráig, szerdán 14-től 20 óráig (6-tól 8 óráig csak bérleteseknek!), 
csütörtökön 6-tól 14 óráig,  pénteken 14-től 20 óráig, szombaton 8-tól 20 óráig és  vasárnap 8-tól 20 óráig.

Nyereményjáték!

A bérlettel rendelkező látogatók 

sorsoláson vesznek részt,

és öt alkalmas bérletet 

nyerhetnek!
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A Fóti-Somlyó
1953-ban nyilvánítottak védetté a  105 hektárnyi területet a  288 méter ma-
gas Fóti-Somlyó körül. A  hegy piroxén andezittufából, édesvízi és miocén 
mészkőből, illetve löszös-homokos üledékekből épül fel. A valaha itt elterülő 
nagy erdőségek emlékét ma már csak kis foltokban mutatja, ám így is gaz-
dag természeti értékekben. Ezeket egy tanösvényen sétálva csodálhatjuk meg, 
amelynek jelzése a kék lepke. Nem véletlenül ezt ábrázolja a jel: a Fóti-Somlyó 
nevezetes az itt található ritka lepkefajokról, többek között a fóti boglárkalep-
kéről. A  védett növények, gyíkok, madarak között segíti az  eligazodást, ha 
az információs kiadványt lapozgatva járjuk végig a 3 km hosszú tanösvényt. 
Természetesen a csúcsra is érdemes felmenni – a környék fölé magasodó Fó-
ti-Somlyóról nagyszerű kilátás nyílik...

Gödi Körkép | 2015. 3. szám KÖRNYEZET

21



– Hogyan került a filmes pályára?
– Nyolcadikos korunkban írnunk kel-
lett egy fogalmazást arról, hogy milyen 
pályát képzelünk el magunknak. Tanár, 
régész vagy újságíró, írtam a papírra ak-
kor, s lám, a tanári és az újságírói pálya 
megvalósult.
Az érettségit követően matematika-fizi-
ka szakra mentem, majd, mivel alapve-
tően bölcsész beállítottságú vagyok, ké-
sőbb az ELTE filozófia szakos hallgatója 
lettem. Engem mindig is vonzott az új-
ságírás, ezért 1971-ben, amikor a déká-
ni hivatal hirdetőtábláján megláttam 
egy álláshirdetést – a  Magyar Rádió és 
Televízió, ami akkor még egy cég volt, 
szerkesztőket és rendezőket keresett –, 
habozás nélkül jelentkeztem. Behívtak 
a személyzeti osztályra, s az illető hölgy 
hosszan elbeszélgetett velem. Valószínű-
leg tetszettek neki az  elképzeléseim, 
mert megkérdezte, hogy a rádióban vagy 
a televízióban szeretnék-e dolgozni. Fo-
galmam sincs, mondtam, ugyanis nem 
volt sem rádiós, sem televíziós tapasz-
talatom. A személyzetis ekkor arra kért, 
hogy első lépésként vágassam le a  sza-
kállamat. Mondtam, hogy eszemben 
sincs. Mire ő: akkor nem dolgozhat ná-
lunk. Ám végül mégis ráírta a papírom-

ra, hogy televízió. Így kerültem az MRT-
hez, ahol az ifjúsági főosztály keretében 
működő Iskolatelevíziónál kötöttem ki. 
Ez  éppen megfelelt nekem, mivel elég 
erős bennem az  indíttatás arra, hogy 
amit én tudok, azt minél hamarabb 
átadjam, elmondjam, megmutassam, 
megtanítsam másoknak is. Gondolom, 
ezt hívják pedagógusi vénának.

– Milyen feladatokat kapott az Iskolate-
levíziónál?
– Tantárgyi és oktatáspolitikai műso-
rokat szerkesztettem. Volt például egy 
sorozat, vasárnap délutánonként került 
adásba, a  Pedagógusok fóruma. Ebből 
tíz-tizenöt év alatt körülbelül háromszáz 
adást szerkesztettem. De készítettem 
természettudományos és matematikai, 
sőt filozófiai ismeretterjesztő műsoro-
kat is. Egy-egy szakma legjobb tudósait 
nyertük meg az ügynek, s az előadásokat 
természetesen igyekeztünk minél érde-
kesebben illusztrálni, nézhetővé tenni.

– Innen hogyan vezetett az út a termé-
szetfilmek irányába?
– 1981-ben együtt kirándultunk 
Rockenbauer Pállal a  Tátrában. Akkor 
ő  már leforgatta a  Másfélmillió lépés 
Magyarországon című, minden tekintet-
ben korszakos sorozatát. És készülőben 
volt egy kerékpáros körtúra sorozat is. 
Palival erről is beszélgettünk az úton.
Úgy terveztük, hogy ebbe a  munkába 
már jómagam is részt veszek, ám vé-
gül pénzhiány miatt ezt a  produkciót 
leállították. Mi akkor, Palival ketten – 
dühből, dacból, szenvedélyből? – negy-
vennégy nap alatt körbekerékpároztuk 
az  országot, és készítettünk a  Magyar 
Rádiónak egy dokumentumriport-soro-
zatot. Ettől kezdve a haláláig mindvégig 
együtt dolgoztunk. Ő  rendezte a  közös 
filmjeinket, én szerkesztettem, s a ripor-
tokat, beszélgetéseket felváltva készítet-
tük.

1986-ban kezdtünk hozzá a  Másfélmil-
lió lépés folytatásához, amely onnan 
indult, ahol az előző befejeződött, a Kő-
szegi-hegységben lévő Szent Vid-kápol-
nától, és végig a  Nyugat-Dunántúlon 
700 kilométert gyalogolva érkeztünk 
el Szekszárdra. Ebből készült az És még 
egymillió lépés című filmsorozat. Az utó-
munkálatok közben halt meg Rocken-
bauer Pál, és a stáb úgy döntött, hogy én 
fejezzem be a filmet.

– Nem lehetett könnyű helyzetben…
– Pali máig pótolhatatlan személyiség. 
Különleges alakja volt a  televíziós is-
meretterjesztésnek, olyan valaki, aki 
nem születik minden évben. Tünemé-
nyes ember volt. Érdemes például a fil-
mszövegeit hallgatni. Oly végtelenül 
emberközeliek, tisztességesek, tolerán-
sak az emberi és a  társadalmi hibákkal 
szemben, mérhetetlenül kulturáltak és 
jóakaratúak, árnyaltak, és ugyanakkor 
tudományosan kényesen pontosak.

– Legendákat meséltek akkoriban 
az MTV Natura Szerkesztőségről.
– A  Natura 1978-ban alakult: Rocken-
bauer Pál szerkesztőként, Rácz Gábor 
rendezőként, Novákovits András ope-

INTERJÚ

A természet szerelmese
Akinek nem térkép e táj

Lombok rejtekében megbúvó, patinás villába csengetek be Felsőgödön. Halk 
surrogással nyílik a kapu, és a kerten át máris siet elém a ház lakója, Gyenes 
Károly televíziós szerkesztő, rendező, a  hazai természetfilmes szakma egyik 
meghatározó alakja. Odabent egy árgus szemmel figyelő macska és egy flaska 
jófajta szilvapálinka társaságában kezdünk beszélgetni szakmáról, filmekről.

Gyenes Károly Tiszáról szóló filmsorozata 
vasárnapontként látható  a Duna World 
tv-csatornán

Amikor a stábtagok valóban egy hajóban 
eveznek...
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ratőrként alapította. Erős igény 
volt a házon belül is, de a közönség 
köreiben is a  természetfilmekre. 
Fantasztikus munkák készültek 
ott. Emlékezzünk csak Novákovits 
a Magyar puszta című sorozatára, 
vagy Rácz Gábor Tizenkét hónap 
az erdőn című munkájára. Később 
önálló magazinműsorral is jelent-
keztünk, a Tájképpel, Balogh Mari 
szerkesztésében.
Az És még egymillió lépésnek 
olyan sikere volt, hogy 1989-ben 
beadtam egy újabb filmtervet, 
amely „bezárta a kört”, azaz Szek-
szárdtól végigtekertünk az  Al-
földön, vissza a  Nagy-Milicre. 
Az  utolsó száz kilométert gyalo-
gosan tettük meg. A sorozat címe 
Kerekek és lépések lett.
Mi minden filmünk útvonalát 
előzetesen végigautóztuk, azután 
végiggyalogoltuk, amolyan terep-
szemleként. Közben jegyzeteltünk, 
és abból születtek a  menetlapok, 
majd a  forgatókönyvek. Komoly 
előkészítő munkát végeztünk.
Azért is készítettünk természetfil-

meket, hogy mások is követhessenek bennünket. Egyik filmünkben sincs 
semmiféle olyan trükk, amely ne engedné meg azt, hogy utánunk bár-
ki, akár egy túracsapat, akár egy középiskolás osztály vagy egy család 
ugyanígy végigmenjen a túraútvonalon.

– Mit jelent önnek a gödi táj?
– Gyakran előfordul, hogy az ember a saját lakókörnyezetét ismeri a leg-
kevésbé. Emlékszem arra, hogy gyerekkorunkban a Gödi-sziget, a Du-
na-part, a Csomádi-rét, a  fenyves erdő, a patakok mennyire vonzottak 
bennünket. Örülök, hogy itt lakom, mert a Duna egy nagyon nagy aján-
dék. A mai napig szenvedélyesen fotózom a Dunát, hiszen minden év-
szakban, sőt minden napszakban más-más arcát mutatja nekünk. De úgy 
gondolom, hogy igazán a gyermekkor szolgál a lakókörnyezetünk fölfe-
dezésére.

Walter Béla

Gyenes Károlynak a Natura Szerkesztőségben 1982 és 2013 kö-
zött készült nagyobb munkái:

• Két keréken Magyarországon (50 rész)
• És még egymillió lépés (18 rész)
• Kerekek és lépések (26 ész)
• Emberek a természetben (12 rész)
• Járóföld (24 rész)
• Európa kék szalagja, a Duna (28 rész)
• Szót kér a természet (330 rész)
• Magyarország nemzeti parkjai (10 rész)
• Magyarország madártávlatból (4 rész)
• Téli kék (4 rész)
• Szép, szőke szerelmünk, a Tisza (17 rész)
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SZERETETKÖNYV

Müller Péter gondolatai, 
zenére hangolva
A gödi Duna-part Nyaralóházakba újabb élményeket hoz 
a  Spirit Színház. Papadimitriu Athina és Kutik Rezső gitár-
művész előadásában tekinthetik meg a  nézők Müller Péter 
nagysikerű Szeretetkönyvének színpadi feldolgozását egy ze-
nés monológ formájában. Kutik Rezsővel a  felkészülésről és 
az előadásról beszélgettünk.

– Kérlek, mutatkozz be néhány mondattal azoknak, akik esetleg 
nem ismernek.
– Klasszikus gitárszakon végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen, s azóta gitárosként és énekesként is nagyon sok, fő-
ként komolyzenei előadás részese lehettem. A barokk zene sze-
relmese vagyok, de a spanyol dallamok is közel állnak hozzám, 
amint azt a közelgő Szeretetkönyv című előadáson is hallhatják.

– Milyen érzés színpadra lépni egy olyan neves művésznővel, 
mint Papadimitriu Athina, és életre kelteni Müller Péter gon-
dolatait?
– Amikor a  színpadon állunk és csak egymásban bízhatunk, 
az  egy nagyon szoros kapcsolat. Idestova öt éve, hogy elkészí-
tettük első közös unplugged albumunkat, Latin érintés címmel, 
amelyet még újabb kettő, majd egy DVD is követett. Művészi 
kapcsolatunk mára igaz barátsággá nemesedett.

– Eddig milyen visszhangja volt a duótok produkciójának?
– Kifejezetten szeretik a  nézők, s  úgy gondolom, az  élő zene, 
ebben az esetben egy gitár és egy meghatározó, máséval össze-
téveszthetetlen énekhang mindig megteszi a hatását.

– Mit vársz a gödi bemutatótól?
– Remélem, hogy Müller Péter gondolatai, Athina különleges 
személyisége és a zene ereje elvarázsolják a közönséget, és a né-
zők pozitív gondolatokkal, maradandó élményekkel térnek haza. 
Ez a legtöbb, amit adhatunk.

Csabai Márk

Jegy és bérletértékesítés a Duna-part Nyaralóházak 
recepcióján. Hétfő-péntek: 9-17 óráig (az előadás napján is). 
Telefon: (06 20) 236-0223
Jegyek kaphatók a gödi Ilka Csárda Panzióban is.
A színházi estéken büfé várja a nézőket!

Színházi esték Gödön
A Duna-part Nyaralóházak színházterme egy, négy előadást 
magában foglaló programsorozatnak ad otthont az idei évben. 
A  Spirit Színház első produkciója egy, Demjén Ferenc dalait 
feldolgozó, kétfelvonásos zenei időutazás volt. A telt ház előtt 
bemutatott zenés darabban a sokak által kedvelt előadó legis-
mertebb slágerei szólaltak meg.

Következő előadás
Áprilisban ismét városunkba látogat a Spirit Színház. Buda pesti 
és számos vidéki nagyvárosi fellépés után Gödre is elhozzák 
Müller Péter Szeretetkönyvének színpadi feldolgozását. 
A népszerű könyvből készült zenés darab a szeretet fontosságáról 
szól, Papadimitriu Athina és Kutik Rezső előadásában. Színház 
arról, amire mindannyian szomjazunk. Az előadás nem pusztán 
őszinte önvallomás, gazdag tanítás, de társkeresés is: a néző sze-
retetét keresi, és szeretni segít. 

Az előadás ideje: 2015. április 19., vasárnap 18 óra
Helyszín: a gödi Duna-part Nyaralóházak színházterme

(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Jelenet a Mindörökké fiatal! című előadásból

KULTÚRA
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MÁRCIUS 19. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

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

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

MÁRCIUS 24. KEDD | 13.00–17.00
Véradás

ÁPRILIS 6. HÉTFŐ | 17.00
Húsvéti locsolóbál – Gödi Fonó Magyar Táncház
Népi játékok, táncház, tánctanítás, éneklés. Élő népzene! 
Vidám hangulat!
A Belépés díjtalan. A táncházat a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

ÁPRILIS 11. SZOMBAT | 15.00–17.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület 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
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2015. március 27-én, pénteken 13-tól 
17 óráig húsvéti dekorációkat készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2015. április 3-án, pénteken 13-tól 17 óráig 
húsvéti dekorációkat készítünk.

Foglalkozásainkra a kézműveskedést 
kedvelő családokat várjuk!
www.godikonyvtar.hu

Ica néni, Edina néni, Ági néni

MÁRCIUS 10. KEDD | 16.00
Topánka táncház – Jeles napok a Topánka táncházban: 
Toborzó és verbunk Imre Bélával, közreműködik a Pikéthy 
Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara. A belépés 
díjtalan. A táncházat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

MÁRCIUS 13. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal nyugdíjas Klub összejövetele

MÁRCIUS 17. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Előadás Göd története és nevezetességei címmel

MÁRCIUS 20. PÉNTEK | 17.00
Kiállításmegnyitó – Művészpedagógusok, pedagógus 
művészek

MÁRCIUS 25. SZERDA | 13.00
A Vöröskeresztes klub összejövetele

MÁRCIUS 30. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának programja

MÁRCIUS 31. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Egy kis komolyzene – előadás és zenehallgatás

ÁPRILIS 1. SZERDA | 10.00

A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK | 16.00

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

Cserkúthy Balázs Gyógyító kód című könyvének bemutatója

ÁPRILIS 10. PÉNTEK | 13.00

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

ÁPRILIS 11. SZOMBAT | 9.00

Babaruha- és játékbörze

ÁPRILIS 13. HÉTFŐ | 10.00

Tavaszi gyermekszínház (a bérlet 2. előadása)

Mimikri Bábszínház: A Kismalac és a farkasék

13.00

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

ÁPRILIS 14. KEDD | 15.00

A Pedagógus Klub összejövetele

Házi szappan készítése

Egyesületek, csoportok, baráti társaságok kulturális, szabadidős, sport- 
vagy más rendezvényeihez kedvező lehetőséget biztosítunk a Duna-part 
Nyaralóházak szabadtéri területein és épületeinek termei ben. 
Várjuk a táborszervezőket is! Különleges alkalmakra (esküvő, bál, fogadás, 
konferencia stb.) terembérleti lehetőséget kínálunk!

E-mail: nyaralohazak@god.hu. Telefon: (06 20)236-0223

A Göncölszekér együttes koncertjével ünnepeljük 
a költészet napját a városi könyvtárban

Időpont: 2015. április 11., szombat 16 óra
Helyszín: JAMH, nagyterem (Pesti út 72.)

A belépés ingyenes!

Meghívó
A Nemeskéri-Kiss családról tart előadást 

Mühlbacher István
2015. március 19-én,

csütörtökön 17 órai kezdettel.
Helyszín: JAMH, kiállítóterem (Pesti út 72.)

• Március 22-én, vasárnap 14-től 17 óráig zenebölcsis 
tavaszváró ünnepség az Ady Klubban.
Családi délután, ahol a kislányok beöltözhetnek 
tavasztündérnek (tüllszoknya és koszorú), a szülők pedig 
házi süteményeket és teát készítenek. A programok 
között ügyességi játékok és lufihajtogatás is szerepel. 
Cél a közösségépítés, jókedv, móka és vidámság. A belépés 
ingyenes.

• Kismamajóga indul Gödön a művelődési házban
Legyen vendégünk a március 17-én, kedden 9 órától tartandó 
első foglalkozáson!
Béke, szeretet, harmónia, egyensúly – kezdje így gyermeke 
az életét! Keddenként várunk minden kedves kismamát!
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-160; (06 20) 2545-124

• Dobszerda az Ady Klubban
Minden szerdán 16-tól 17 óráig tartunk egy órás kézidob-
foglalkozást, játékos ritmuskészség-fejlesztő gyakorlatokkal, 
ritmusos verseléssel és közösségi zenéléssel 9-től 99 éves 
korig.

• ÖKOKÖR – háztartászöldítés sok örömmel
Március 17-től keddenként 10 órától indul a József Attila 
Művelődési Házban.
Információ: hlavacsjudit@t-online.hu vagy (06 30) 708-1 802.

• Spanyol nyelvi klub kismamák számára
Spanyol nyelvű társalgási nyelvi klub indul kezdőknek 
a művelődési házban minden szerdán 10-től 11 óráig. 
A hangsúlyt a beszédkészség fejlesztésére fektetjük. A klub 
vezetője Hlavács Judit okleveles spanyol nyelvtanár.
A foglalkozásokat márciustól június közepéig tartjuk.
Az első foglalkozás időpontja: március 4.
A részvételi díj 6000 Ft/fő.
A csoport tervezett létszáma 6-10 fő.
A foglalkozásokra az óvodás kor alatti babákat is magatokkal 
hozhatjátok!
Jelentkezési határidő: 2015. február 24.
További információ: hlavacsjudit@t-online.hu e-mail címen 
vagy a (06 30) 708-1802-es telefonszámon.

INDULÓ FOGLALKOZÁSOK
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ASZTALITENISZ

Jó kezdés a tavaszi bajnokságban
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya három csapattal vesz részt 
a különböző bajnokságokban. Az együttesek közül kettő sikerrel 
vette az első tavaszi akadályokat, s dobogós helyen várja a folyta-
tást. Az eredményeket Gulyás Miklós ismerteti.

Az első csapat Közép-Magyarország NB III-as csoportjában 
három forduló után megtartotta őszi első helyét, és jelenleg is ve-
zeti a tabellát (Oroszki Viktor, Nagy Bence, Veszely Dániel, Felker 
Zoltán).

Eredmények: Jászberény – Göd: 6-12, Göd – Újhartyán: 13-5, 
Göd – Tápiógyörgye: 14-4.

A második csapat a megye A osztályban továbbra is „gyengél-
kedik”, az  erős mezőnyben három tavaszi vereséget szenvedett 
el. Jelenleg a kieső helyen áll a csapat, még hét forduló van hátra, 
jobb szerepléssel a búcsú elkerülhető.

Eredmények: Kakucs – Göd II.: 18-0 (betegségek miatt nem 
állt ki a csapat), Göd II. – Gödöllő V.: 7-11, Gödöllő IV. – Göd 
II.: 17-1.

A harmadik csapat a megye B bajnokságában továbbra is jól 
veszi az  akadályokat, három győzelemmel a  harmadik helyen 
várja a  folytatást (Bea Csaba, Cserny Péter, Fogarasi Ottó, Fojt 
Attila, Gulyás Miklós, ifj. Gulyás Miklós, dr. Várnagy Ákos).

Eredmények: Göd III. – Telki: 12-6, Hévízgyörk II. – Göd III.: 
7-11, Zsámbék II. – Göd III.: 3-15.

Az utánpótláskorúak közül négyen különböző meghívásos 
versenyeken vettek részt, volt, aki pontszerzőként zárt. Boros 
Máté és Lizák Zsolt harmadik, Mészáros Gergő és Hollós Balázs 
negyedik helyezést ért el. Márciusi kihívásként Cegléden, a Pest 
megyei csapatbajnokságon szeretnének minél eredményesebben 
szerepelni.

A szakosztály hagyományos házibajnokságának dobogósai: 
1. Felker Dominik, 2. Felker Zoltán, 3. Veszely Dániel.

V. F.

KAJAK-KENU

Rövidesen elkészül a sportház
Áprilisban befejeződik az alsógödi Duna-parton a Gödi SE kaja-
kos sportházának bővítése. A  Magyar Kajak-Kenu Szövetség és 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelentős támogatásával 
megvalósuló létesítményfejlesztést követően bővülnek az öltözők, 
a konditerem, a közösségi ház, így az eddiginél több kajakos cse-
metét fogadhat, sporttevékenységükhöz jobb körülményeket biz-
tosíthat a Gödi SE országosan is elismert Kajak-Kenu Szakosztá-
lya. (Eredmények, beszámolók: www.godikajak.hu.)

A tornán családok is csapatot alkothatnak, így szülő és gyermeke 
közösen léphet pályára

A vakolatlan, jobb oldali rész a bővítés eredménye, március elején 
már a nyílászárókat is beépítették

KÉZILABDA

A GSE női csapata továbbra is éllovas 
az NBI/B-ben
Február elején elkezdődött a tavaszi idény az NBI/B-ben a GSE 
női kézilabdacsapata számára.

– Az  eddig lejátszott négy forduló mérkőzésein magabiztos 
játékkal, megnyugtató különbséggel szereztük meg a győzelmet, 
így továbbra is vezetjük a tabellát az NBI/B keleti csoportjában. 
Junior együttesünk a nyolcadik helyen várja a folytatást – tájé-
koztatta sportrovatunkat Tősér Tibor, a GSE edzője.

EREDMÉNYEK:
Gödi SE – Nyíradony VVTK: 28-23 (felnőtt), 36-6 (junior)
Abonett KC – Gödi SE: 26-31 (felnőtt), 26-30 (junior)
Gödi SE – Hajdúnánás SK: 40-31 (felnőtt), 26-27 (junior)
Orosházi NKC – Gödi SE: 25-34 (felnőtt), 25-30 (junior)

HAZAI MÉRKŐZÉSEK
(Balázsovits János Sportcsarnok)
március 14., szombat 15 óra:
Gödi SE – Szent István SE (junior 17 óra)
március 26., csütörtök 19 óra:
Gödi SE – Inárcs Örkény KC (junior 17 óra)
április 12., vasárnap 17 óra:
Gödi SE – Kispest ELIOS NKK (junior 15 óra)

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Kosárlabdával indult az esztendő
Februárban a Kosárlabdázás napjával indult a Belépés Családos-
tul mozgalom idei programsorozata.

– A torna többeknek is felejthetetlen élményt adott. A búza-
szemeseknek nincs tornatermük. Testnevelőjükkel, Fecó bácsival 
jöttek el, és hatalmas odaadással mérkőztek meg egymással, na-
gyon élvezték ezt a háromórás sportos együttlétet. A másik, ami 
emlékezetes marad: eljött egy olyan korosabb hölgy, aki egyete-
mistaként kosarazott utoljára, most pedig meghatottan vette át 
a  tornán elért második helyezésért járó ezüstérmet – idézte fel 
az eseményeket Wagner László.

A torna győztesei: Wehner Richárd családja (családi kategória), 
Csontnélküliek (iskolai kategória).
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KAJAK-KENU

Nyolc gödi érem szárazföldön – 
nyertük a fiúk versenyét
A monoton téli felkészülés után, remek formát mutatva, nyolc 
dobogós helyezéssel zárta a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya 
a mintegy évtizedes múltra visszatekintő szezon eleji, országos 
Héraklész fizikai erőfelmérőt. Február 14-én három hazai hely-
színen több mint 1500 fiatal versengett egymással.

A szakosztály kajakosai a  fiúk csapatversenyében elsők let-
tek, az összetett tabellán pedig a 6. helyen zárt a GSE. A három 
GSE-csoport (edzők: Sinkó László, Árkosi Gábor, Mizser Diána és 
Kincses Lajos) 24 fős különítménye együtt érte el ezt a szezonkez-
déskor kiemelkedő sikert, az  eredményhirdetésnél mindhárom 
csoportunk érdekelt volt.

A feladatok közt húzódzkodás, lábemelés, Cooper-futás, fek-
venyomás és 2400 méteres futás szerepelt.

– Az eddigi felkészülésünk jól sikerült, ezt mutatják az ered-
mények is. Ez egy jó alap lehet arra, hogy a nyári versenyek is 
eredményesek legyenek a  gödi kajakosok számára – értékelt 
Sinkó László.

– Ezen a télen a legtöbbet az úszás rendbetételével és az úszás-
sal való állóképesség-fejlesztéssel foglalkoztunk a kisebbek ese-
tében. Az elért eredményeinkkel elégedettek vagyunk, a futáson 
kívüli számokban a gyerekek a várakozásainkon felül teljesítet-
tek. Dicséret illeti őket a versenyen tanúsított önállóságuk miatt 
is – összegzett Árkosi Gábor.

V. F. 

SÁRKÁNYHAJÓ

Vízen a Gödi Sárkányok!
Az enyhe februárt kihasználva – a Dunakanyarban elsők között 
– idén először Valentin-napon szálltak vízre a gödi sárkányhajó-
sok. Az ötletet gyors szervezés követte, a jó közösségi életéről is-
mert, idén kétesztendős csapat egy rövid vízi edzéssel fűszerezte 
a téli felkészülést.

– A  tavalyi szezon befejezésekor megbeszéltük, hogy közös 
téli felkészülést szervezünk, melynek jómagam leszek a  szak-
mai vezetője. Novembertől négy hónapon keresztül alapoztunk, 
a foglalkozások egy részét az Aphrodite Hotel sportlehetőségeit 
kihasználva valósítottuk meg. Uszodába, szaunába és kondite-
rembe jártunk, emellett hétvégenként futóedzéseket végeztünk, 
valamint hetente egyszer Vácon tanmedencében gyakoroltuk 
a  sportágspecifikus evezést. A  monoton felkészülést törte meg 
a Valentin-napi vízre szállás, ami kiváló visszajelzése volt a téli 
felkészülésnek: látszik a  helyes technika és a  megfelelő erőnlét 
– magyarázta Horváth László Norbert edző. – Zömmel felnőtt, 
dolgozó emberekről van szó, de kialakult egy tizenöt fős mag, 
akikre állandó jelleggel lehet számítani a versenyeken és a sza-
badidős eseményeken. Tavaly megmutattuk, hogy Göd önálló 
csapatot tud kiállítani egy-egy fontosabb viadalon, sőt országos 
szinten is számolni kell velünk. A Magyar Sárkányhajó Szövet-
ség százhalombattai évadnyitó medencés versenyén 2014-ben 
szabad idős vegyes és profi vegyes divízióban is rajthoz tudtunk 
állni. Az állandó csapat mellett van egy újabb 15-20 fős társaság, 
akik alkalmilag, de rendszeresen csatlakoznak hozzánk, köztük 
többen még utánpótláskorúak.

Rabnecz Károly az idei tervekről elmondta, magasabb szintre 
szeretnék fejleszteni a szabadidős sárkányhajózást, és már most 
nagyon készülnek a presztízscsatának számító Dunakeszi Feszt-
re, amin tavaly legyőzték a vendéglátókat.

– Szeretnénk az  idei Belépés Családostul vízi sportnapon, 
augusztus 20-án még nagyobb sárkányhajós jelenlétet, ezáltal 
is népszerűsítve a sportágat, és rendszeres vízisport-lehetőséget 
kínálva a Duna-parti településen élőknek, a gödieknek – fejtette 
ki a csapat meghatározó kormányosa.

Vasvári Ferenc

A GSE EREDMÉNYEI (ÉRMESEK):
1. hely: Bíró Dominik (II. kcs.) és Pattantyus Márk (VII. kcs.)
2. hely: Matyus János (IV. kcs.) és Seregi Balázs (VI. kcs.)
3. hely: Sinkó Panna (IV. kcs.) és Lukács István (VI. kcs.)
5. hely: Sinkó András (I. kcs.) és Manninger Zsigmond (0. kcs.)

LABDARÚGÁS
A FELNŐTT CSAPAT EREDMÉNYEI

Megye II.: Gödi SE – Sóskút KSK: 4-0 (Kolumbán 2, Sápi M., Oláh)
Megye III.: Kék Duna SE – Gödi SE: 0-1 (Török)

A gödiek vélhetően első sárkányosként eveztek idén 
a Dunakanyarban

Az éremszerzésből mindhárom csoport kivette a részét

PROGRAMAJÁNLÓ

Tavaszi gyalogtúra március 28-án
A Belépés Családostul programsorozat szervezői márciusban 
mátrai gyalogtúrára invitálják a családokat és a baráti társasá-
gokat.

– Különbusszal megyünk Galyatetőre, ahonnan 15 kilométe-
res mátrai gyaloglás következik. Megállunk Kékestetőn, és bor-
kóstolóval zárjuk a  programot. Szeretettel várunk mindenkit, 
a  becsal6@gmail.com címre pedig az  előjelentkezést március 
24-ig, hogy a megfelelő méretű autóbuszt tudjuk megrendelni – 
mondta Wagner László főszervező.

Gyülekező: március 28-án, szombaton reggel 7 órakor a Pesti 
út és a Jávorka utca sarkán, a parkolóban.
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LABDARÚGÁS

Nagy Tibor a felnőtt csapat élén
Január elejétől a korábbi 17-szeres válogatott, egykor gödi színek-
ben is játszó Nagy Tibor irányítja a Gödi SE felnőtt labdarúgóinak 
felkészülését. A szakember a váci U21-es gárda mellett vezeti a me-
gye II-ben játszó gödiek edzéseit.

– A szakosztálynak sokat segítő Pék József keresett meg, vállal-
nám-e a  felnőtteket. Hosszú évek kötnek Váchoz, de gödi lakos-
ként szívesen bevállaltam az irányítást – mondta lapunknak a kö-
zelmúltban kinevezett szakember. – Célunk, hogy minél több gödi 
kötődésű játékossal, minél látványosabb, izgalmasabb futballt 
játsszunk, kicsalogassuk az embereket a pályára és népszerűsítsük 
a  sportágat. A  következő szezonra egy ütőképes csapatot szeret-
nénk építeni, amellyel újra megcélozhatjuk a megye I-et.

Nagy Tibor 9 és 19 éves kora között Újpesten játszott, majd 1986 
decemberéig erősítette a gödi csapatot, ezután lett a Vác NB II-es, 
majd NB I-es játékosa.

– A váciakkal egyszer megnyertük a bajnokságot, kétszer máso-
dikak lettünk, háromszor kupadöntőztünk. A kapust leszámítva 
minden posztot kipróbáltam. Kilencvenkettőben az  év játékosa 
címet is elnyertem, négyszer voltam a  „poszt legjobbja”. Kilenc-
venhétben rövid kitérőként Indonéziában játszottam, ott a legjobb 
külföldi játékosnak választottak. Harminchat éves voltam, amikor 
Vácon még a felnőtt csapat tagjaként elkezdtem az edzői munkát. 
A dunakanyari klub után jött a dunaújvárosi NB II-es, a balassa-

Hatalmas sikerrel vett részt a GDSE három csoportja (1-2., 3-4., 
5-6. osztályosok) Budapesten, a  harmadik alkalommal megren-
dezett Tálentum Kupa táncversenyen február 15-én. A gödiek 42 
fős leányalakulata moderntánc-műfajban lépett színpadra, a bírák 
formációként pontoztak.

Az országos versenyen mindhárom csoport magas pontszá-
mot kapott a zsűritől, a fiatalok három aranyminősítést és három 
aranykupát érdemeltek. A felkészítő tanárok: Dézsi Yvett és Harkai 
Anett.

 – A gyerekek nyolcvan százaléka most vett részt élete első ver-
senyén, ám ennek dacára magabiztos módon, sugárzó arccal adták 
elő a koreográfiákat. Maximálisan meg vagyunk elégedve a lányok 
teljesítményével. Felejthetetlen élmény volt a gyerekek, a szülők és 
mindannyiunk számára – értékelt Dézsi Yvett.

Harkai Anett a 2015-ös terveket említve elmondta, a haladó cso-
porttal a március 15-ei városi ünnepségen lépnek fel, ahol a Gé-
zengúzokkal együtt fognak szerepelni.

– Emellett egy számunkra fontos versenyre is készülünk, a Ma-
gyar Látványtánc Sportszövetség 2015. évi versenysorozatára, 
amelyen haladó csoportunkkal szeretnénk elindulni. Az első for-
dulót, a kvalifikációt március 27-én és 28-án rendezik. Ezt követi 
májusban a  magyar bajnokság, júniusban pedig az  Európa-baj-
nokság. Június elejére tervezzük a szokásos évzáró táncgálánkat, 
a  tanévet pedig tánctáborral fejezzük be június végén – osztotta 
meg a terveket Harkai Anett.

Vasvári Ferenc

TÁNCSPORT

A GDSE fiatal tehetségei arannyal zárták a Tálentum Kupát

A lányok két sikerkovácsa: balra Dézsi Yvett, jobbra Harkai Anett

A táncos sikercsapat

Középen Nagy Tibor, a felnőttek új edzője, sötétkékben Tuza József, 
a korábbi tréner, világoskékben Pató Gábor utánpótlás-vezető

gyarmati NB III-as, majd ismét a váci csapat, ahol szakmai vezető 
lettem. Ma az ottani U21-et irányítom és a gödieket – foglalta össze 
pályafutását a szakember.

Nagy Tibor a  gödi infrastruktúrával kapcsolatban elmondta, 
szükséges annak további fejlesztése. Úgy fogalmazott, hogy külö-
nösen egy műfüves pálya megépítése lenne fontos, amely kiválóan 
segítené a kisgyermekek technikai fejlődését.

Vasvári Ferenc
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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 2015. február havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: 
„Mázlija van, mert elfogott a tölté-
nyem.”

A nyertes ezúttal: Berend Csaba.

Szerencsés megfejtőnk  Müller Péter  
Szeretetkönyv című  előadására 
két jegyet nyert a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermébe.
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már 3.299.000 Ft-tól

Hyundai-Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Mobil: (30) 820-2369
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Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.inczeffypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

dr. Nyisztor Magdolna          Csütörtökön 1500-1700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csaba                                     Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

dr. Gellért Gábor                  Bejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

dr. Dragodán Katalin                  Pénteken 1500-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics Edit                                        Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábor                                 Hétfőn 1730-1930

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béla                                 Kedden 1800-2000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imre                                    Szerdán 1800-2000

urológus szakorvos

dr. Mocsai Lajos                                Szerdán 1700-1900

ortopéd főorvos

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

• 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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

2120 Dunakeszi, Fő út 196.
Tel.: 06-27-348-054

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!
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Az akció 2015. március 31-ig tart. 
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben. Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

Judit Optika 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. (SZTK-ban)
Telefon: +36 70 / 291 7857
2131 Göd, Béke u. 29. Telefon: +36 27 / 345 354www.juditoptika.hu

Fényre sötétedő lencsék
  BiFokális lencsék

tAVAsZi AkciÓ -30%

AZonnAli sZemüVeg késZítés

Autócsere-programban 3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó beszámítása esetén.
A kép illusztráció. Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos 
felszereltségekről és árakról, kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben. Üzem-
anyag-fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően) 4,2-5,7 l/100 km, 
CO2-kibocsátás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően) 110-130 g/km.

Suzuki - Inter Autóház - Vác
Márkakereskedés és Szerviz
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 335-1469
E-mail: info@suzukivac.hu
Web: www.suzukivac.hu

Megérkezett az új VITARA

Vadrózsa biobolt
• Gluténmentes termékek
• Gyógygomba-kivonatok
• Paleolit lisztek, sütemények
• Élesztőmentes pékáruk

2131 Alsógöd, Béke út 24.
Nyitva tartás: H-P: 9-18, Sz: 8-14

Telefon: (06 30) 561-0571, (06 20) 386-7517
E-mail: vadrozsabiobolt@gmail.com

Web: www.vadrozsabiobolt.hu
Facebook: www.facebook.com/vadrozsabiobolt

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig
 szombaton 9-től 12 óráig
Cím: Felsőgöd, Ady Endre út 24.

(a felsőgödi posta mellett)

Baba- és kisgyermekruházat
I. osztályú gazdaságos pelenkák, törlőkendők, babaápolási cikkek
Sapkák, harisnyák, zoknik
Alsó- és felsőruházat
Bizományosi értékesítés

Kibővült méretválasztékkal várjuk üzletünkben!
A hirdetés felmutatója 10% kedvezményt kap minden új ruhanemű árából!

Akciós C-vitamin 
a Vitamin Station-től!

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

3520 Ft helyett

csak 2990 Ft.
Keresse most a Vitamin Station üzletében, 
a gödi Penny Market mellett.
www.vitaminstation.hu
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Glutén-, tej-, 
és cukormentes 

sütemények,
torták, formatorták

elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön

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

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

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 PREVENTÍV GERINCTRÉNING
STRETCHING-gyakorlatokkal kiegészítve

Jelentkezés, érdeklődés a helyszínen vagy
a zsuzsakrausz@freemail.hu e-mail címen.

A gerinctorna az ülő- és a 
mozgásszegény életmódból 
fakadó hát- és derékfájdalmak 
megszüntetésére és 
megelőzésére szolgál.

Helyszín:
Huzella tornaterem
Időpont:
csütörtökönként, 19 órakor 

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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: február 1. – március 15-ig.
  Más akcióval nem vonható össze.

Látásvizsgálat:
Dr. Szandányi Judit
Dr. Rácz Zsuzsanna
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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

• 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

Fáj a lába, dereka, háta?
Nem kell együtt élnie a bántalmaival!

Gyógy-, reflexzóna- és frissítő masszázsok
tapasztalattal, hivatásos gyógymasszőrtől!

A hatékony masszírozás hatására
izom- és izületi fájdalmai megszünhetnek,

sokkal jobban fogja magát érezni!

Temesvári Ádám gyógymasszőr

Telefon: 06 20/511 49 55
www.gyogymasszazshaz.hu

Gyógymasszázsház 

SPINNING MINDENKINEK!
Márciustól kezdők számára kiscsoportos 

SpinRacing edzések indulnak Gödön.
A SpinRacing csoportos, zenés teremkerékpár-tréning  

szakképzett oktató irányításával.

A SpinRacing sikerének titka: kerékpár + aerobic egy időben!
Látványos és szórakoztató állóképesség-fejlesztés – stresszoldó,  

betegségmegelőző, nagy kalória-felhasználással és súlyvesztéssel. 
Edzettségi szinttől, nemtől és kortól függetlenül űzhető.

Jelentkezés, érdeklődés: godispinning@gmail.com vagy a Facebookon.
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Gyakorlott erősáramú mérnököt és 
agilis villanyszerelőt keresek lakáson 
belüli szerelésekhez. Jelentkezés  
a (06 20) 961-3240-es telefonszámon 
vagy a partner-vill@invitel.hu e-mail 
címen.

A gödi termálstrandon strandcikkeket 
árusító faház azonos kereskedelmi 
tevékenység céljára kiadó! Telefon: 
(06 70) 949-4173.

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.

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Tojótyúk eladó: 500 Ft/db, április 
1-jétől: Göd, Fóti út 6. Telefon:
(06 30) 442-1323.

Folyóiratok, könyvek, 
szakdolgozatok kötését vállalom. 
Lugosi László – 2131 Göd, Toboz utca 3.
Telefon: (06-30) 2678-429.

KULCSMÁSOLÁS
pontfúrt és különleges kulcsok
RUHA – ÉS SZŐNYEGTISZTÍTÁS,
CIPŐJAVÍTÁS, VARRÓGÉP SZERVIZ, 
ÉLEZÉS, (kés, olló, korcsolya, 
fűnyírókés, láncfűrész stb.)
Göd, Alagút u. 3/b.
Tel.: 06-20-512-1002
Nyitva: 9-19-ig, szombaton 9-14-ig

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

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

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

patacskft@gmail.com

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!

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.

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

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

Bel- és kültéri festést, mázolást, 
nyaralók és faházak karbantartását 
vállalom Vác és Dunakeszi 
térségében is. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt adok!  Hívjon 
bizalommal!  
Telefon: (06-70) 576-8925.
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Minden nap friss pékáruval.
Naponta 06-22-ig • Vasárnap 07-20-ig
Göd, Nemeskéri út 33.

MEGNYÍLT

TAMÁS AUTÓ KFT, VÁC, RÁDI ÚT 1-3. 
TEL.: 06-20/539-8379,

 e-mail: info@tamasauto.hu, web: www.tamasauto.hu

*A Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Hitelprogram keretében a THM 2,5%. Az ajánlat a 2015. 02. 01. és 2015. 03. 31. között folyósított szerződésekre, illetve a keret nagyságától függően visszavonásig érvényes. A Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott 
finanszírozás fix kamatozású, forintalapú konstrukció, THM 2,5%, minimum finanszírozott összeg 3 millió forint, maximum futamidő 60 hónap, az ajánlat egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén annak mértéke módosulhat. A Növekedési Hitelprogram keretében a UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja a finanszírozást. A Unciredit Leasing Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret 
kimerülése esetén az akciót azonnali hatállyal leállítsa. **3,5 tonna alatti járműkategóriában az ACEA (European Automobile Manufacturer’s Association) adatai alapján. A képen látható autók illusztrációk! A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben!

RENAULT KISHASZONJÁRMŰVEK
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK A FLOTTANAPOKON!

a RENAULT 
ajánlásávalEURÓPA ELSŐ SZÁMÚ KISHASZONJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTŐJE**

www.renault.hu/flottanapok

NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAMMAL 2,5%-OS KAMATRA*



ÚJ PEUGEOT BOXER

professional.peugeot.huÚJ PEUGEOT BOXER
TARTÓS HASZONGÉPJÁRMŰ
A TARTÓS ÜZLETI SIKEREKHEZ

NÖVEKEDÉSI HITEL
PROGRAMMAL,
2,5 %-OS KAMATRA*

A RAKTÉR HASZNOS BELSŐ SZÉLESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB A KATEGÓRIÁBAN

Tartós sikereket kitartó munka és kiváló munkaeszközök nélkül lehetetlen elérni.
Válassza az új Peugeot Boxert, mely megerősített ajtajainak, karosszériájának és fékjeinek köszönhetően strapabíróbb, mint előd-
je. Minőségét és tartósságát 4 000 000 km-nyi tesztúton, extrém körülmények között már bizonyította. A kényelmesebb vezethe-
tőséget innovatív vezetést támogató rendszerei biztosítják. Az Ön tartós üzleti sikereihez pedig kedvező üzemeltetési költségeivel 
és számos elérhető változatával járul hozzá. Győződjön meg róla, és legyen az Ön munkaeszköze is az új Boxer!
*A jelenlegi finanszírozási ajánlat a Növekedési Hitel Program keretében kis- és középvállalkozások számára elérhető forint alapú, fix kamatozású, zárt végű pénzügyi lízing ajánlat. Az ajánlat  
Bipper, Partner, Expert, Boxer haszongépjárművekre és a személyszállítási szolgáltatást főtevékenységként nyújtó ügyfelek esetében személygépjárművekre vonatkozik. A  folyósítás feltétele a pozitív 
hitelbírálat. A finanszírozási ajánlat legfeljebb 60 hónapos futamidő mellett, 20% kezdőrészlettől érhető el. Minimális finanszírozott összeg: 3 000 000 Ft. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco 
biztosítás fenntartása szükséges. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, a hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

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