
2015
Á P R I L I S

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 26. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU

Gyimesi 
motívumok 

a Búzaszemben
közélet  18. oldal

Tizenöt éves 
a Gaude kórus

kultúra  25. oldal

Ünnepi 
megemlékezés 
1848 évfordulóján
közélet  6. oldal



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS

H
IR

D
ET

ÉS

ÚJRA! 

BodyART 
 

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

szeptember 16-tól október 16-ig 
 
 

Helyszín: Göd, Aphrodite Hotel 

Időpont: Kedd és csütörtök 19.00 órától 20.00 óráig 
 

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

 

 

 

 

 

Kezdők és újrakezdők jelentkezését várom! 

Biztosítsd a helyed, jelentkezz már most! 

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

 
 

VIDÁM, AKTÍV NYÁRI NAPOKAT KÍVÁNOK! 

BodyART

Helyszín: Göd, Aphrodite Hotel
Időpont: kedd és csütörtök 19-től 20 óráig és 20-tól 21 óráig.

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

Kezdőket, újrakezdőket 
és minden BodyART-rajongót várok szeretettel!  
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Hívja az otthonához legközelebbi gödi elérhetőségünkön, 
a (06-70) 465-7833-as telefonszámon Csókás Andreát.
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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

2015/4. lapszám
Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu
Főszerkesztő: Koditek Bernadett
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Telefon: 20/314-2642
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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 Nonpro�t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felelős kiadó:
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Terjeszti a Magyar Posta.
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FELHÍVÁS

Pályázat a Kastély Központi Óvoda 
óvodavezetői állására
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Kastély Köz-
ponti Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2015. augusztus 
2-től 2020. augusztus 1-jéig szól.
A munkavégzés helye:
2131 Göd, Béke u. 3. „Kastély Óvodaegység” (székhely)
2131 Göd, Jávorka Sándor u. 12. „Hétszínvilág Óvodaegy-
ség” (telephely)
2132 Göd, Rákóczi u. 23. „Fácán Óvodaegység” (telephely)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetője felelős az  intézmény 
szakszerű és törvényes (a mindenkori hatályos jogszabá-
lyok szerinti) működésének biztosításáért, a  takarékos 
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt 
az  intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés (köz-
alkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a város hiva-
talos honlapján (www.god.hu), valamint a www.kozigallas.
gov.hu weboldalon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Göd Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) címére történő 
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a mun-
kakör megnevezését: „Óvodavezető”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2015. március 23.

Pályázat a Kincsem Óvoda kapacitásának 
bővítésére
A képviselő-testület ezen a  napon egyetlen napirendi 
pontot tárgyalt, és döntött arról, hogy részt vesz a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által kiírt, az  „Óvodai kapa-
citásbővítést célzó beruházások támogátása” elnevezésű 
pályázaton.

Az elnyerhető támogatás felhasználható többek között 
új óvoda létesítésére vásárlással (telek és épület) és/vagy 
építéssel. A támogatás intenzitása függ az adott település 
adóerő-képességétől. Ez  Göd esetében 95 százalékos tá-
mogatási mértéket jelent, mely mellett 5 százalék saját erő 
vállalására van szükség.

A támogatás maximális mértéke új óvoda létesítése 
esetén férőhelyenként 2,2 millió Ft. Az  önkormányzat 
az Oázis lakóparkban talált megfelelő méretű telket (Göd, 
Komlókert u. 13., 6801/218 hrsz.), melynek eladására a tu-
lajdonos szándéknyilatkozatot tett. Az ingatlan megvásár-
lására csak nyertes pályázat esetén kerül sor.

Az új telephellyel a Kincsem Óvoda feladatellátási helyét 
bővítenék. A projekt becsült összege 347 327 E Ft. Az igé-
nyelhető támogatás (95%) 329 960 E Ft, a szükséges önerő 
(5%) 17 367 E Ft. A pályázatban vállalni kell, hogy az épí-
tési engedélyt 2015. szeptember 30-ig megszerzi az önkor-
mányzat.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. március 25.

Képviselői eskütétel 
Az MSZP színeiben indult és megválasztott Pinczehelyi 
Tamás képviselő 2015. március 1-jei hatállyal lemondott 
megbízatásáról. A helyét listatársa, Mudri József vette át, 
aki a márciusi testületi ülésen letette képviselői esküjét. 

Beszámoló a rendőrség 2014. évi működéséről
Tóth Csaba rendőr alezredes, dunakeszi rendőrkapitány 
beszámolt az önkormányzatnak a Dunakeszi   Rendőrka-
pitányság és a Gödi Rendőrőrs tavalyi munkájáról. Az elő-
ző évekhez képest javult a bűnügyi felderítési mutató, és 
csökkent a balesetek, illetve a bűnesetek száma. (A rend-
őrség tavalyi eredményeivel a 8. oldalon részletesebben is 
foglalkozunk.) 
Sipos Richárd képviselő (Jobbik), a  KOSB elnöke a  Fóti 
Gyermekvárosban elhelyezett menekültekről kért bővebb 
tájékoztatást. A  rendőrkapitány elmondta, hogy a  gyer-
mekváros más országokból (főként Afrikából és Ázsiából) 
kísérő nélkül érkező �atal menekültek átmeneti elhelyezé-
séről gondoskodik. Hangsúlyozta, hogy ezekkel a �atalok-
kal szemben a legritkább esetben kellett fellépnie a rendőr-
ségnek, jelenlétük közbiztonsági kockázatot nem jelent Fót 
és a környező települések számára. Kovacsik Tamás egyéni 
képviselő kérdésére válaszolva a rendőrkapitány tájékozta-
tott arról is, hogy Nevelek csatlakozása miatt kérvényezte 
egy új státusz engedélyezését, de ebben a kérdésben még 
nem született döntés. 

KÖZLEMÉNY

Megváltozott a közvilágítás 
hibabejelentése Gödön
2015. március 1-jétől kétféle módon lehet bejelentést tenni:
•  Interneten a  https://kozvilhiba.hu hibabejelentő portá-

lon, a lakossági bejelentés menüpontban, illetve
•  telefonon, a (06 28) 558-090-es vagy a (06 28) 589-020-as 

éjjel-nappal hívható számokon. Munkaidőben ingyene-
sen hívható a (06 80) 890-089-es zöldszám.

TÁJÉKOZTATÁS

A posta új nyitvatartási rendje
Az alsógödi posta (2131 Göd, Pesti út 70.) március 1-jétől 
szombatonként egy órával tovább tart nyitva.
Az új nyitva tartás ennek megfelelően a következő:
hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig,
szombaton 8-tól 12 óráig.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 360 316
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 9 300
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 33 438
A lekötött betétek összesen: 100 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 503 054

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 324 171

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

A lakossági adótartozások összege 2015. március 25-én: 123 584
A fenti táblázat a 2015. március 25-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Felhívás tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet helyben 
igénybe vehető tüdőszűrést biztosít a gödi la-
kosok számára.

A mellkasröntgen-vizsgálatot
–  térítésmentesen kérheti minden 14 és 18 év 

közötti, illetve 40 év feletti gödi lakos; 

–  1700 Ft térítési díj ellenében kérhetik a 18 és 
40 év közötti korosztályba tartozók.

(A térítési díjat csekken kell be�zetni. A csekk 
előre beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, illetve a vizsgálat alkalmá-
val a szűrés helyszínén.)

A vizsgálathoz szükséges dokumentumok
A 14-18 éves korosztály számára:
– iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló
– szülői (gondviselői) beleegyező nyilatkozat
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A 18 éven felüliek számára:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A vizsgálat eredményéről a kórház
három héten belül szakorvosi leletet ad.

A szűrővizsgálatok helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal
(a közterület-felügyelet melletti épület)
2131 Göd, Pesti út 81.
2015. május 7. és 19. között
hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Ady Klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.
2015. május 21. és június 5. között
hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Kérjük, egészsége védelmében éljen a  lehető-
séggel, és vegyen részt a szűrésen!

Helyesbítés
Lapunk márciusi számában hírt adtunk arról, hogy a Pest Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi kifogása alapján megváltozik több gödi köz-
terület elnevezése. A Tanács köz névváltozásáról tévesen tájékoztattunk. 
A közterület neve a jövőben nem Tóth Pál köz, hanem Városház köz lesz.

Közterületek elnevezése
Szabó Csaba, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
előterjesztésében beszámolt arról, hogy az  önkormányzatnak törvé-
nyi előírás szerint el kell neveznie négy, a Nemeskéri út környezetében 
található közterületet. A testület döntése alapján ezek a jövőben a Ne-
meskéri köz, a Topolyás-dűlő, a Majorság köz, illetve a Puszta-dűlő 
nevet viselik. 

Települési értéktárat hoz létre a város
Sipos Richárd, a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
azzal a javaslattal fordult a testülethez, hogy az bízza meg a bizottsá-
got a települési értéktárba felvehető értékek összegyűjtésével. A kezde-
ményezésről bővebben is olvashatnak a lap 7. oldalán.

Alapítványi támogatások
A képviselők döntöttek arról is, hogy a Gödi Művészetoktatásért Ala-
pítvány 150 000, a Nyelv és Tehetség Iskola Alapítvány 60 000, a Göd 
Városi Könyvtár pedig 135 675 forint támogatást kap.

Simon Tamás interpellációja
A Nemeskéri út keleti felén található területen élőket hátrányosan érinti 
egy ott található sertéstelep. A lakók ősszel panaszt nyújtottak be az ön-
kormányzathoz. A vállalkozó a Polgármesteri Hivatallal történt egyez-
tetés során vállalta, hogy december 31-ig elköltözik, majd haladékot 
kért, de a február 28-i újabb határidőig sem szüntette be a tevékenységét. 
A lakók újabb panaszait követően március 12-én az önkormányzat hely-
színi szemlét tartott. Simon Tamás képviselő a helyzet megoldásának 
lehetőségeiről kért tájékoztatást dr. Szinay József címzetes főjegyzőtől, 
aki válaszában elmondta: az önkormányzat a NÉBIH-hez, a Járási Föld-
hivatalhoz, a Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a Váci Járási Hivatal 
építésfelügyeletéhez fordult, kérve a mielőbbi intézkedést. A hatóságot 
köti a 30 napos eljárási kötelezettség. A főjegyző abban bízik, hogy mire 
a hatósági eljárásra sor kerül, addigra a vállalkozó maga gondoskodik 
a sertések elszállításáról.

KÖZÉLET
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Március 15-én, a  helyi hagyomá-
nyokhoz híven négy helyszínt 
érintő eseménysorozattal tiszte-

legtek a hősök emléke előtt a gödiek.
A program reggel kilenc órakor a Huzel-

la Tornacsarnokban kezdődött. Markó 
József polgármester a köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy Gödön – ellentétben sok 
más településsel – mindenki együtt ünne-
pel, politikai hovatartozástól függetlenül. 
Együtt, jóllehet a politikai közélet szereplői 
egymástól eltérő módon keresik a maguk 
azonosulási pontjait a forradalom hagyo-
mányaival, hiszen a polgári Magyarország 
alapköve az 1848-as forradalom volt.

Ünnepi beszédében Untsch Gergely, 
a  váci Piarista Gimnázium történelemta-
nára arra emlékeztetett, hogy 1848-ban 
forrt ki az  a nemzetfogalom, amely egé-
szen a mai napig áthat bennünket. Akkor 
olyan összefogás alakult ki a  nemesség és 
a  parasztság között, ami korábban elkép-
zelhetetlen volt. Egységbe kovácsolódott 
és nemzetté vált a  magyarság. Untsch 
Gergely arról is beszélt, hogy a török idők 
olyan változást hoztak, amely szükségessé 
tette a nemesség összefogását, hogy szem-
beszállhasson a  hatalmas oszmán sereg-
gel, és megvédhesse a keresztény Európát. 
Hazánknak volt a  legerősebb nemessége 
(a lengyeleké mellett), s  ők egytől egyig 

készek voltak a vérükkel megvédeni a ha-
zát. Pető� nemhiába kiáltotta világgá: „Ide 
veled, régi kardunk! / A magyarok istené-
re / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok 
tovább / Nem leszünk!” Ez  negyvennyolc 
igazi szellemisége. Ne feledjük: a  magyar 
nemesség úgy mondott le a  saját kártala-
nításáról, hogy a  törvény szövege szerint 
a  nemzeti közbecsület tárgyává tették azt, 
hogy amikor pénze lesz a  nemzetnek, ak-

kor kártalanítja elvesztett földjeiért a  ne-
meseket.

A forradalom indította szabadságharc-
nak a  leverése azonban megnehezítette 
a  ’48-as eszmék átörökítését. A  minden-
kori hatalom a  történelem során rendre 
ki akarta sajátítani s  át akarta értelmezni 
a  forradalmat. Mindezek dacára, például 
1956 forradalmárai méltó utódai lettek ’48 
hőseinek. A forradalom és a szabadságharc 
felidézésére a gödi Huzella Tivadar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola Gézengúzok 
színjátszó csoportja készült zenés, táncos és 
prózai elemeket összefűző műsorával. (Ők 
Zachár Zsuzsa, Bíróné Csernus Bernadett 
és Harkai Anett tanítványai.) A  városi 
ünnepség keretében adták át Göd legki-
válóbb sportolóinak a  Kóczán Mór-díjat. 

MÁRCIUS 15.

Ünnepi megemlékezés 
1848 évfordulóján

A Kossuth téri koszorúzáson a Németh László Iskola diákjai is részt vettek

A Gusztos-tanya lovasai álltak díszsorfalat 
huszárviseletben

A Gézengúzok színjátszócsoport előadása elevenítette fel az  1848–49-es eseményeket
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A  legjobb teljesítményt nyújtó női és fér� 
sportolókról, illetve csapatokról a sportro-
vatban olvashatnak bővebben.

Az ünnepség a  Kossuth téren, Kossuth 
Lajos mellszobrának megkoszorúzásá-
val folytatódott. Kemény Gábor, a Piarista 
Szakiskola tanára mondott verset, majd 
az önkormányzat, a politikai pártok, a ci-
vilszervezetek és a  város intézményeinek 
képviselői helyezték el koszorúikat.

A koszorúzás folytatódott a Pető� téren, 
ahol a  Felsőgödi Munkásdalkör Kiss Aliz 
vezénylete mellett énekelt 1848-as kato-
nadalokat. Ezt követően a  megemlékezők 
a  Nemeskéri-Kiss-kúriába mentek, ahol 
Nemeskéri-Kiss Miklós emléktáblájánál 
helyezték el virágaikat, miközben a Gaude 
kórus és a Gödi Apája Dudások megidézték 
’48 erdélyi dallamait.

A megemlékezéseken szolgált és koszo-
rúzott a  Vitézi Rend Pest Megyei Törzs-
kapitánysága, a  Jeruzsálemi Szent Lázár 
Lovagrend Váci Kommendája, és díszsor-
falat álltak a Gusztos Tanya huszárviseletes 
lovasai.

V. Pálfai Kinga

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Települési értéktár jöhet létre városunkban
A március végén megtartott képviselő-testületi 
ülésen fogadták el a gödi városatyák azt az elő-
terjesztést, amely a Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság hatáskörébe adta az  úgyneve-
zett települési értéktár létrehozásának feladatát.

A döntés előzménye, hogy egy hatályos kor-
mányrendelet nyomán alakította meg Pest Me-
gye Önkormányzata a Pest Megyei Értéktárat. 
Ennek célja a megyében található nemzeti ér-
tékek nyilvántartásba vételén túl azok népsze-
rűsítése, melyre a megyei önkormányzat az idei 
évben 10 millió forintos központi támogatást 
nyert el. 

Ahhoz, hogy gödi vonatkozású értékeink 
a  Pest Megyei Értéktárba felvételre kerülhes-
senek, először egy alsóbb szintű, úgyneve-

zett települési értéktárat szükséges létrehozni. A települési értéktárba – mely 
folyamatosan bővíthető – többek között az alábbi szakterületekről lehet be-
kerülni: egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, 
kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság széles körben kíván egyezteté-
seket folytatni arról, hogy mely helyi értékeink kerüljenek felvételre a települési 
értéktárba. Bármely gödi lakos javaslatát szívesen várjuk 2015. május 4. napjá-
ig elektronikus úton, a siposrichard@god.hu e-mail címre vagy postai levélben 
a Gödi Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottság, 2131 Göd, 
Pesti út 81. címre. További információ a fenti elektronikus címen kérhető vagy 
a (06 70) 379-9220-as telefonszámon a bizottság elnökénél.

A határidő lejártát követően a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
májusi ülésén dönt a  települési értéktár  létrehozásról, valamint arról, hogy 
mely, a  helyi jelentőségen túlmutató értékek felvételét kezdeményezi a  Pest 
Megyei Értéktárba. Ez  utóbbiba történő bekerülés esetén lehetőség nyílhat 
a  jövőben arra, hogy megyei szintű pályázatok útján gödi értékeink széles 
körben ismertetésre kerüljenek, többek között a turizmus elősegítését és váro-
sunk népszerűsítését szolgálva.

Sipos Richárd
önkormányzati képviselő, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Göd Város Önkormányzata Közművelődési,  
Oktatási és Sport Bizottságának elnöke

A szabadságharc üzenetéről Untsch Gergely 
szólt ünnepi beszédében 

ELISMERÉS

Állami kitüntetést kapott dr. Kásler Miklós
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar 
Érdemrend középkeresztje a  csillaggal kitüntetésben 
részesült dr. Kásler Miklós onkológus, az MTA dokto-
ra, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvo-
sa, tanszékvezető egyetemi tanár.

A Gödön is jól ismert professzor, aki legutóbb 
a  kommunizmus áldozataira emlékezve tartott nagy 
sikerű előadást a  József Attila Művelődési Házban, 

több évtizedes kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatómunkája, 
valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként vehette át a  Magyarország köztársasági elnöke által adomá-
nyozott magas állami kitüntetést, amelyhez szívből gratulálunk.

K. B.

Sipos Richárd
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ÉVÉRTÉKELÉS

Rendőrkapitányi beszámoló a 2014-es évről

Márciusi munkaterv szerinti ülésén meghallgatta és elfogadta Tóth Csaba ren-
dőr alezredes, dunakeszi rendőrkapitány beszámolóját a gödi képviselő-tes-
tület.

A beszámolóból kiderül, hogy a regisztrált bűnesetek száma tovább csök-
kent (2012-ben 3735, 2013-ban 1983, 2014-ben 1778). Mindeközben a nyomo-
zás eredményessége 29 százalék körüli értékről 51 százalék felettire emelke-
dett. A bűncselekmények között a lopás volt a leggyakoribb. Az illetékességi 
területen belül Gödön 247 bűncselekmény történt (2013-ban 333), ezek között 
23 lakásbetörés, 2 autólopás, 10 gépjárműfeltörés, 104 lopás, 1 rablás, 8 testi 
sértés, 9 garázdaság, 2 kifosztás, 1 kábítószerrel való visszaélés és 87 egyéb 
besorolású.

A kapitányság 143 esetben állított bíróság elé gyanúsítottat.
A közlekedésbiztonság szempontjából a  következők állapíthatóak meg: 

a  személyi sérüléses balesetek száma 15 százalékkal csökkent (100 eset volt 
2014-ben), ezen belül a súlyos sérülések 23, a könnyűek 10 százalékkal csök-
kentek az előző évhez képest. Tavaly egy halálos kimenetelű baleset volt a vá-
rosunkban. 261 alka lommal helyszíneltek a rendőrök anyagi káros balesetnél.
További részletek: http://www.god.hu/_site/doc/newswf20501112/20150325/03_besz_
dkeszi_rkap.pdf

Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitány

KÖZBIZTONSÁG

Csalók rendőrkézen 
Egy gödi kertes háznál január 19-én a kora délelőtti 
órákban két fér� jelent meg, akik egy közműszol-
gáltató munkatársainak adták ki magukat. Közöl-
ték, hogy villanyóra-leolvasás céljából érkeztek. 
Egyikük tájékoztatta az  asszonyt, hogy túl�zetése 
van, és az összeget vissza�zetik. Az idős hölgy az őt 
megtévesztő két fér�t beengedte az ingatlanba, ahol 
az egyikük azt mondta, hogy a vissza�zetni kívánt 
összegnél nagyobb címlet van nála, ezért vissza 
kellene adni belőle. A sértett egy tízezrest adott át 
a fér�nak, aki azonnal eltette az asszony pénzét, és 
társával együtt sietősen távozott az ingatlanból. 

A szabálysértési eljárásban végzett adatgyűjtés 
során a rendőrök azonosították a 31 éves sajóbábo-
nyi K. Zsoltot, aki ellen más kapitányság büntető-
eljárást folytat csalás elkövetésének magalapozott 
gyanúja miatt. 

K. Zsolt ellen a  további eljárást – fogva tartása 
mellett – a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitánysá-
gának Vizsgálati Osztálya folytatja le. 

(Forrás: Dunakeszi Rendőrkapitányság)

BŰNMEGELŐZÉS

Óvakodjunk a házalóktól!
A márciusi testületi ülésen Tóth Csaba rendőrkapitány beszámolóját követően 
Csányi József képviselő hozzászólásában elmondta: az utóbbi időben több lakos 
is jelezte, hogy ismét házalók jelentek meg a városban. 

A rendőrkapitány válaszában azt kérte, hogy a többnyire más településekről 
érkező házalókkal kapcsolatban legyenek nagyon elővigyázatosak a lakosok. 
Az  ingatlanokba becsengető ismeretlen személyek nemegyszer árusoknak, 
közüzemi szolgáltatók munkatársainak adják ki magukat, valamilyen ürügy-
gyel igyekeznek bejutni a házba, lakásba, és sok esetben az ingatlantulajdonos 
félretett pénzével vagy értéktárgyaival távoznak. A rendőrkapitány hangsú-
lyozta, hogy legtöbbször az  egyedül élő idősek sérelmére követnek el ilyen 
bűncselekményeket. Felhívta a �gyelmet arra is, hogy az  ismeretlen szemé-
lyeket ne engedjék be az ingatlanba, és gyanús viselkedés esetén hívják a nap 
bármely órájában elérhető rendőrjárőrt. 

A gödi rendőrjárőr telefonszáma: (06 20) 943-7676.

Meghívó
a Dunakeszi Rendőrkapitányság Nyílt Napjára

2015. április 29., 9-15 óra
Szeretettel várjuk, a Dunakeszi Kinizsi pályára 

(Dunakeszi, Fóti út 41.)

Tervezett programok*:
•  bűnügyi sátor (bűnmegelőzési tanácsok, bűnügyi 

totó, szórólapok, bűnügyi technikai bemutató és 
kiállítás) 

•  közrendvédelmi sátor (rendőrségi fegyver- és 
közrendvédelmi felszerelés-bemutató)

•  közlekedési sátor (KRESZ-totó, ügyességi pálya)
•  vöröskereszt, készenléti mentők (mentési és 

elsősegély- bemutatók)
•  vízi rendészet (hajóbemutató, vízi KRESZ-teszt)
•  rendőrségi járműbemutató (járőrautó, bűnügyi 

technika autója, motorkerékpár)
•  rendőrkutyák bemutatója (10 óra 30 perckor)
•  rendőrlovak
• a rajzpályázat eredményhirdetése
•  verseny- és raliautó-kiállítás
• a tűzoltóság bemutatója (10 órakor) 

Részvételi szándékukat, kérjük, jelezzék a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztályán a (06 27) 341-055-ös telefonszámon 
Királyné Aftán Csilla r. törzszászlósnak.

*(A program az előre nem tervezhető események miatt változhat!)
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BERUHÁZÁSOK

Fejlesztések a Duna-part Nyaralóházakban
Tavaly tavasszal került hivatalosan is a vá-
ros tulajdonába a  felsőgödi Duna-parton 
található kéthektáros terület, amelyet so-
káig csak BM-üdülő néven ismertek a gödi-
ek. 2002-től az önkormányzat a Belügymi-
nisztériumtól bérelte az ingatlant, remélve, 
hogy eljön az idő, amikor kedvező feltéte-
lekkel megvásárolhatja majd. A kitartó tár-
gyalásoknak köszönhetően azonban a tör-
ténet még ennél is kedvezőbb fordulatot 
vett: a hatalmas ősfás parkot és a rajta álló 
épületeket ingyenesen adta az önkormány-
zat tulajdonába a kormány.

Az ingatlan kiváló adottságokkal ren-
delkezik, de felújításra szorul. A  város 
a  nagy forrásigényű beruházások megva-
lósítására pályázati lehetőségeket keres, 
de kisebb-nagyobb fejlesztésekkel maga 
is igyekszik javítani az  ingatlan állapotán, 
hogy az üdülőterület színvonalas szolgálta-
tásokat kínálhasson a gödieknek és az ide-
látogató turistáknak.  

Januárban megújult a  120 néző befoga-
dására alkalmas színházterem hang- és 

fénytechnikája. A  felújításra nagy szükség 
volt, hiszen a  kiváló akusztikájú terem 
városi ünnepségek, rendezvények, koncer-
tek, színházi előadások helyszíne. A  régi 
Wermona hangrendszer, az  NDK-s VEB 
Fabrik terméke a 80-as évek beatzenekara-
inak volt kedvelt – és a hazai körülmények 
között az  egyetlen elérhető – hangosító 
berendezése. Eljárt felette az idő, megérett 
arra, hogy a mai kor  igényeinek megfelelő 
rendszerre cseréljék. A nagy teljesítményű 
beépített hangfalaknak köszönhetően ki-
váló a színpadi hangzás: immár jól hallható 
és élvezhető az előadás. A kor színvonalán 
álló, minőségi látványról pedig 12 színházi 
re�ektor, modern teremvilágítás, a színpad 
színese�ekt-világítása és a nézőtér fényerő-
szabályzós világítása gondoskodik. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy az új vilá-
gítás nemcsak nagyságrendekkel jobb, de 
költségtakarékosabb is. Az előadások meg-
felelő színvonalának biztosítását szolgálja 
az  a nagyobb teljesítményű HD-projektor 
is, amely akár a  gödi mozi hagyományai-

nak felelevenítésére is lehetőséget adhat 
a színházteremben. 

Márciusban sor került a  színházterem 
és a  területen álló egyéb épületek bejárati 
ajtói nak cseréjére is. Az  esztétikai szem-
pontok mellett erre mindenekelőtt az ener-
giatakarékosság érdekében volt szükség. 

A folyamatosan megújuló Du-
na-part Nyaralóházak arra törekszik, 
hogy a  lehetőségekhez mérten minél 
magasabb színvonalú szolgáltatásokat 
kínáljon a gödieknek és az idelátogató 
vendégeknek. 

K. B.

Várjuk szeretettel
a Duna-part Nyaralóházakban!

Vendégeinknek rendezvényhelyszínt
és olcsó szállást biztosítunk teljes ellátással

Nyári táborok számára is helyszínt biztosítunk.
Várjuk a táborszervezők jelentkezését!

Táborok, osztálykirándulások, 
kerékpártúrák, vízitúrák, 

csapatépítő tréningek, családi 
napok, koncertek, esküvők, 

céges rendezvények, sport- és 
szabadidős rendezvények, 

konferenciák, fesztiválok 
ideális helyszíne.

Egyesületek, csoportok, 
baráti társaságok 

programjai számára kedvező 
lehetőségeket kínálunk.  

2132 Göd, Jósika utca 14. 
További információk: www.nyaralohazak.hu , 06-20-236-0223
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Dunai Vízisport Alapítvány
Az alapítvány a  vízi sportot űző �atalokat 
és a  GSE Kajak-kenu Szakosztályát támo-
gatja. Részt vállalnak a  Göd Kupa mellett 
vízitáborok szervezésében és a  Duna-part 
takarításában.
Adószám: 18684388-1-13

Gödi Sportegyesület
A város legnagyobb sportegyesülete a gyer-
mekeknek és a  felnőtteknek is számos le-
hetőséget kínál a  szabadidő hasznos eltöl-
tésére, a  sportolásra és a  versenyekre való 
felkészülésre.
Adószám: 19836454-2-13

Göd Városi Polgárőrség
A munkáját önkéntes alapon, díjazás nélkül 
végző szervezet 1992-ben alakult. A  folya-
matos járőrszolgálat mellett bűnmegelőzés-
sel, oktatással és a gödi rendezvények bizto-
sításával tesszük biztonságosabbá a várost.
Adószám: 19185837-1-13

Játszoda Egyesület
Gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátásával 
foglalkozunk. Egyénre szabott, komplex 
módszerekkel segítjük a  gyermekek fejlő-
dését. Az  1%-os felajánlás minden évben 
nagyban segíti munkánkat.
Adószám: 18703313-1-13

Jövőformáló Alapítvány
Adófelajánlásaik kedvezményezettjei 
a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola diákjai. Kérjük, támogassák 
alapítványunk céljainak megvalósítását!
Adószám: 18714155-1-13

Magyar Mentőmotor 
Alapítvány
Magyar Mentőmotor Alapítvány
A mentőmotoron gyorsabban érkezik a se-
gítség. A pillanat is számít! 

Kérjük, Ön is támogassa adója 1%-ával 
a  motoros mentést, a  Mentőmotoros Szol-
gálat működését!
Adószám: 18019807-1-13

Napocska Alapítvány a Gödi 
Bölcsődésekért
A társadalmi szervezet célja a bölcsődei 
ellátás színvonalának emelése, a  bölcsőde 
felszereltségének bővítése, programok szer-
vezése. Kérjük, támogassa alapítványunkat!
Adószámunk: 18695333-1-13

NDK-s Magyarok Közhasznú 
Egyesülete
A tavalyi 1 százalékos adófelajánlásokból 
207 121 forint gyűlt össze, melyet az egye-
sület működésére fordítunk. Köszönet érte 
támogatóinknak! Kérjük, 2014-ben is segít-
sék szervezetünket!
Adószám: 18134395-1-13

Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa
Az alapítvány köszönettel fogadja támoga-
tásukat. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 
1 százalékával segítsék továbbra is mun-
kánkat. Gyermekeink érdekében a jövőben 
is számítunk felajánlásaikra.
Adószám: 18675809-1-13

Olajfa Művészház Alapítvány
Támogassa Ön is adója 1 százalékával 
az Olajfa Művészház művészeti eseményeit, 
rendezvényeit!
Adószám: 18709560-1-13

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi 
Egyesület
Társadalmi szervezetünk a  megkínzott 
vagy balesetet szenvedett állatok mentésé-
vel és befogadásával foglalkozik. Kérjük, 
támogassa egyesületünk működését és cél-
jaink megvalósulását!
Adószám: 18210527-1-13

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi szervezeteket 
adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civilszervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak hozzá a lakosság igényeinek kielé-
gítéséhez, Göd társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához, mindennapjaink színesebbé tételéhez. Kérjük, 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák a helyi társadalmi szervezetek működését!

Tájékoztatás
A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlás kedvezményezettje csak az a belföldi székhelyű egyesület, alapítvány vagy 
közalapítvány lehet, amely nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, illetve a személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánló magánszemély rendelkező 
nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vette a bíróság. Kérjük, adójuk felajánlása előtt tájékozódjanak arról, hogy a választott társadalmi 
szervezet megfelel-e az előírásoknak!

A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
A közhasznú társadalmi szervezet elsősor-
ban a  gödi gyermekek sportolási lehetősé-
geinek megteremtését támogatja. Az alapít-
vány adószámán keresztül támogathatók 
még az  alábbi intézmények, illetve szerve-
zetek is:
• Kincsem Óvoda
• GDSE Röplabda és Tánc Szakosztály
• Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály
• GDSE Ju-Jitsu Szakosztály
• GDSE–BBSC Judo Szakosztály
Adószám: 18710357-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Felsőgöd 2015-ben 100 éves. Alapítvá-
nyunk az „Összefogás-feszület” (Lenkei u.) 
felújításával készül az évfordulóra. Kérjük, 
hogy a személyi jövedelemadó 1 százaléká-
nak felajánlásával támogassák e nemes célt.
Adószám: 18710034-1-13

Búzaszem Alapítvány
Alapítványunk keresztény, magyar, csalá-
dias nevelést nyújtó iskolát épít Gödön.
Adószám: 18713714-2-13

Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete
Közhasznú szervezetként a dunakeszi, szo-
bi és  váci járások településein élő vakok, 
gyengénlátók és  családjaik számára nyúj-
tunk segítséget és   ingyenes szolgáltatáso-
kat, hogy megkönnyítsük életüket.
Adószám: 18709869-1-13

Duna Kör Országos Hatáskörű 
Környezetvédelmi Egyesület
Az alternatív Nobel-díjas Duna Kör 1984-
ben a  magyarországi társadalmi szerveze-
tek közül elsőnek alakult meg, és székhelyét 
2013-ban tette át Gödre. Kérjük, támogassa 
céljainkat!
Adószám: 19006839-1-14

KÖZÉLET
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Gödön elhunytak

Széll Mária Boglárka 24 éves
Varga Lajosné (sz.: Szabó Margit) 86 éves
Sass Sándorné (sz.: Kozák Margit) 82 éves
Szoboszlai István Bálint 71 éves
Kecskés Sándor 87 éves
Fejes Imréné (sz.: Bálint Rozália) 79 éves
Világosi Lajosné (sz.: Mészáros Gabriella) 90 éves

2015. március 1. és 31. között Gödön 
házasságot kötöttek

Deák János és Bárdos Éva
Örökös István és Salgó Tünde

FELAJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE

Az Összefogás-feszület 
felújításáért
Az 1%-os adófelajánlás olyan lehetőség, amely-
lyel ön úgy adhat, hogy az államnak amúgy is 
be�zetendő pénzét fordítja az önnek egyénileg 
kedves célokra.

A Bozóky Gyula Alapítvány ez évi célja 
az „Összefogás-feszület” – a szocializmus ide-
jén: „Tavas-kereszt” – felújítása a Lenkei utcá-
ban.

Bozóky Gyula felhívására 1923 júniusában 
„kicsik és nagyok, korra, nemre és vallásra való 
tekintet nélkül” (körülbelül százan-száztizen 
lehettek) adogatták a  téglákat a  vasútállomás 
és az  épülő templom között. Felsőgöd lakos-
ságának templomépítő társadalmi munkáját 
1934 óta az „Összefogás-feszület” is hirdeti.

Alapítványunk kuratóriuma arra kéri önt, 
ha egyetért céljaink megvalósításával, a  sze-
mélyi jövedelemadója 1 százalékának felaján-
lásával legyen ön is adakozója ennek az  ügy-
nek.

A Bozóky Gyula Alapítvány adószáma:
18710034-1-13

A felújítás befejezését 2015. szeptember 19-
ére, Felsőgöd megalakulásának centenáriumi 
ünnepségére tervezzük. Felajánlását ezúton 
is köszönjük, továbbá köszönjük a  2013. évi 
230  000 forintot is, amelyet a  Bozóky tér re-
konstrukciójára használtunk fel!

a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma

TÁMOGATÁS

Segítségnyújtás a tűzkárosult családnak
Januári és februári lapszámunkban is hírt adtunk arról, hogy szil-
veszter napján a  felsőgödi Margit utcában porig égett egy családi 
ház. A  szülők két kiskorú gyermekükkel fedél nélkül maradtak. 
A városi összefogásnak köszönhetően a család azóta sok segítséget 
kapott, hogy új otthont teremthessen. Kérjük, ha teheti, ön is támo-
gassa a Simigh–Nagy családot.
Adományait erre a  számlaszámra küldheti:
10701348-68794293-53200008

SEGÍTSÉG  A RÁSZORULÓKNAK

Adomány érkezett a házi beteggondozást 
szervező szolgálathoz

A gödi rászorulók is használhatnak jó párat azokból a gyógyászati se-
gédeszközökből, amelyeket a Vitézi Rend német tagjai és a Németor-
szágban működő Máltai Szeretetszolgálat képviselői gyűjtöttek a ma-
gyar rászorulók részére.

Gödre, az  Alapszolgáltatási Központba is érkezett egy teherautó-
nyi adomány, melynek tartalmát – a  házi beteggondozást elősegítő 
eszközöket (szoba WC-t, járókeretet, fürdető széket és betegemelőt) 
– Lenkei György képviselő, a Gödi Önkormányzat Szociális Bizottsá-
gának elnöke jelenlétében adták át az intézménynek.

Az Idősek Napközi Otthonát, a Családsegítő Szolgálatot és a Gyer-
mekjóléti Szolgálatot irányító szervezet vezetője, Füle Jánosné a  bi-
zottsági elnökkel közösen mondott köszönetet az adományozóknak, 
köztük a Gödön élő és az átadásnál jelen lévő lovag vitéz Kürtössy Ottó 
hadnagynak, a Vitézi Rend Karitatív Csoportja parancsnokának, il-
letve az adományozásban főszerepet vállaló vitéz Mikecz András Pest 
megyei törzskapitánynak.

Az adományok idős, beteg vagy mozgásukban korlátozott személye-
ket ápoló családokhoz kerülnek.

VPK

Gyógyászati segédeszközök érkeztek térítésmentes használatra
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Olvasóink bizonyára emlékez-
nek arra, hogy Vizer Józse�el 
A Magyar Tehetség Nagykövete 

címmel hosszabb interjú készült a Gödi 
Körkép tavaly szeptemberi számában. 
És íme, most újabb, talán a korábbinál 
is ragyogóbb alkalom kínálkozik arra, 
hogy ismét egy rövid beszélgetésre kér-
jük az idős asztalosmestert.

Az  ünnepélyes díjátadáson Balog 
Zoltán így fogalmazott: „A díj akkor 
teljesíti be önmagát, ha a  környeze-
tünkben élők visszaigazolják azt. A ki-
tüntetések a nemzeti közösség számára 
viszonyítási pontokat határoznak meg.”

– Magas színvonalú műbútorasztalosi 
munkája mellett, olvashatjuk az  in-

doklásban, a  faipari szakmát népsze-
rűsítő, valamint a faipari oktatás terén 
kifejtett tevékenysége elismeréseként 
adományozták önnek a kitüntetést.
– Ha már szóba hozta a  szakmunkás-
oktatást, szeretném felhívni a gödi kis-
diákok és szüleik �gyelmét arra, hogy 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
az  idén is megrendezi a  Szakma Sztár 
Fesztivált, amely kitűnő lehetőséget 
biztosít arra, hogy a szülők jó szakmát 
választhassanak a gyermekeiknek.

– Hol és mikor kerül sor a fesztiválra?
– A Hungexpo területén, április 27-től 
29-ig, s összesen 39 szakma mutatkozik 
be. Asztalos, szerszámkészítő, villany-
szerelő, pincér, kereskedő – és sorol-
hatnám még hosszan. Nagyon örülnék 
annak, ha minél több gödi család ellá-
togatna a  fesztiválra, vagy az  iskolák 
szervezésében akár felső tagozatos osz-
tályok is. A belépés egyébként ingyenes. 
Érdemes megszívlelni a  Szakma Sztár 
Fesztivál szlogenjét: „Egy jó szakma 
felér egy diplomával!”

– Ez a szlogen mintha önre is vonatkoz-
na…
– Nekem már az édesapám is asztalos-
mester volt, ő  vezetett be e  gyönyörű 
szakmába. Örökre hálás vagyok érte! 

Számos sikerben volt részem a  lassan 
hat évtizedes pályám során, s ugyanezt 
kívánom a mai �ataloknak is, minden 
leendő szakmunkásnak.

– A mindig jól értesült gödi verebek azt 
csiripelik, hogy valamiféle összegzésre 
készül…
– A  József Attila Művelődési Házban 
május 15-én lesz a  megnyitója annak 
a  kiállításnak, amelyen pályafutásom 
legfontosabb dokumentumait, s  né-
hány magam készítette bútort is sze-
retnék megmutatni az érdeklődésükkel 
engem megtisztelő közönségnek. A ki-
állítás fővédnöke dr. Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke lesz.

– Köszönöm önnek a beszélgetést, és be-
fejezésül engedje meg, hogy a Gödi Kör-
kép szerkesztősége nevében szívből gra-
tuláljak magas állami kitüntetéséhez.

W. B.

A 8. Szakma Sztár Fesztivált 2015. 
április 27-29. között rendezik meg 
a  budapesti Hungexpo G és F pa-
vilonjában, ahová a  belépés ingye-
nes. A  fesztiválon – számos egyéb 
program mellett – a Szakma Kivá-
ló Tanulója Verseny (SZKTV) és 
az  Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny (OSZTV) hazai legjobbjai 
39 szakmában mérik össze tudásu-
kat.

A szervezők a  fesztiválra kiláto-
gató 6-7. osztályos tanulók részére 
felhívást tettek közzé. Ebben arra 
kérik őket, hogy írják le mindazt, 
amit láttak, tapasztaltak a versenyek 
megtekintésekor, és fogalmazzák 
meg, hogy mindez mennyire befo-
lyásolja pályaválasztási döntésüket.

A József Attila Művelődési Ház-
ban 2015. május 15-én, pénteken 
18 órakor tartják Vizer József mű-
bútorasztalos mester életmű-kiál-
lításának megnyitóját. A  kiállítás 
szakmai lektora dr. Szilágyi János, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) oktatási és képzési 
igazgatója, a  kiállítás védnöke dr. 
Parragh László, az MKIK elnöke.

ELISMERÉS

Vizer József magas 
állami kitüntetést kapott
Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere Áder János köztársasági elnök megbízásából a Pesti Vigadó 
épületében a Gödön élő Vizer József műbútorasztalos mesternek a Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta.

Az elismerés az alkotómunkának és a közéleti tevékenységnek is szólt

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

KÖZÉLET
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HELYTÖRTÉNET

Májustól látogatható a Tűzoltó 
Emlékhely
A Bozóky téren található egykori tűzoltószertár felújí-
tott épületében a  jövő hónaptól állandó kiállítás tiszte-
leg a bátrak, a hajdan volt Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjainak emléke előtt. A Tűzoltó Emlékhely 
megnyitására május 3-án, a tűzoltók védőszentje, Szent 
Flórián napjának előestéjén kerül sor.

Első alkalommal tavaly júniusban, Emlékhely a bátraknak 
címmel tudósítottunk a Gödi Körkép hasábjain arról a ne-
mes összefogásról, melynek révén az  évtizedek óta elha-
gyatott szertárépület mára kívül-belül megújult, s őrzőhe-
lye lett a muzeális értékeknek.

Az elmúlt hónapok során az  önkéntesek munkájáról 
időről időre szintén hírt adtunk. A felújítási és a múzeum-
teremtési munkákat az elmúlt esztendő folyamán a József 
Attila Művelődési Ház, valamint a Retró Ady Klub szer-
vezte és koordinálta. Az önzetlen szponzoroknak s a hat-
vannál is több önkéntes kétkezi munkájának köszönhe-
tően, lám, mára bizonyossá vált, hogy amit elődeink száz 
évvel ezelőtt közös összefogással megtettek, arra mi ma-
gunk is képesek vagyunk.

Szabó Zsuzsát, a művelődési ház igazgatóját arra kértük, 
mondja el nekünk, hogy elsősorban mely kiállítási tár-
gyakra hívná fel az emlékhelyre látogatók �gyelmét.

– Két esztendővel ezelőtt kezdtük el gyűjteni a  több 
mint száz évvel ezelőtt megalakult tűzoltóegylet relikvi-
áit. A  gyűjtőmunkában Láng József helytörténész, Göd 
kiváló krónikása járt az élen, ám az övé mellett igen sok 
nevet illene még felsorolnom, mindazokét, akik segítet-
tek nekünk. Az  emlékhely legizgalmasabb látványossága 
egy több mint százéves, eredeti állapotában fennmaradt 
Köhler-féle lajtos kocsi a hozzá tartozó kézi működtetésű 
tűzifecskendővel. De kiállítunk régi, bőrből készült tűzol-
tósisakokat, látható lesz az utolsó gödi önkéntes tűzoltó-
parancsnok egyenruhája, és számos más, érdekesebbnél 
érdekesebb emléktárgy.

Május 3-án, a  polgármester köszöntője után Béres 
Ferenc, a Magyar Tűzoltó Szövetség Hagyományőrző Ta-
gozatának elnöke nyitja meg az állandó kiállítást, felszen-
telik a  Véninger Margit készítette Szent Flórián-szobrot, 
lesz tűzoltózenekar és este szentmise. A Bozóky téri meg-
nyitóünnepségre szeretettel várjuk a gödi polgárokat.

W. B.

„Emlékhely a bátraknak”
2015. MÁJUS 3-ÁN 15 ÓRAKOR

a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Testület/Egyesület 
állandó kiállítása és a Tűzoltó Emlékhely megnyitása.

Köszöntőt mond:
Markó József polgármester

Közreműködik:
Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar

A kiállítást megnyitja: 
Béres Ferenc tűzoltóparancsnok,
a Magyar Tűzoltó Szövetség Hagyományőrző 
Tagozatának elnöke

Az ünnepség végén ökumenikus áldás:
Marton Zsolt római katolikus plébános megszen-
teli a  Véninger Margit által készített és felajánlott 
Szent Flórián-szobrot, áldást mond Sipos-Vizaknai 
Gergely református lelkész és Chikán Katalin evan-
gélikus lelkipásztor.

Az önkéntes tűzoltó egyesület egykori tagjait pontos 
levélcím hiányában sajnos nem tudjuk értesíteni, 
ezért kérjük, az érdeklődő lakossággal együtt család-
jukkal, ismerőseikkel az ünnepséget e felhívás szerint 
megtisztelni szíveskedjenek.

Helye: 2132 Göd, Bozóky tér 9.

A rendezvényt szervezi:
József Attila Művelődési Ház
telefon: (06 20) 485-4791
honlap: www.godimuvhaz.hu

Meghívó

Egy százéves csodamasina Köhler István gyárából
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Glutén-, tej-, 
és cukormentes 

sütemények,
torták, formatorták

Olasz kézműves fagylalt

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

Olasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylaltOlasz kézműves fagylalt

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

Veszettség ellen vakcinázzák 
a rókákat
A veszettség az  egyik legrégebben ismert, embert és állatokat 
egyaránt megbetegítő, a  tünetek jelentkezése esetén halálos ki-
menetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 
30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70-
es, 80-as évek óta az  úgynevezett „erdei veszettség” okoz nagy 
problémát. Ennek legfőbb terjesztője a  róka. Amíg 1992 előtt 
évente átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004-ben 
a  bejelentett esetek száma alig haladta meg a  százat (124 eset), 
2009-ben már csupán egyetlen veszettségi esetet jelentettek ha-
zánkban. 2010 első felében öt esetet regisztráltak (a beteg állatok 
mindegyike az országhatáron – Szerbia felől – átkelve jutott át 
hazánk területére), míg 2011-ben, 2012-ben és 2013 első nyolc 
hónapjában nem állapítottak meg veszettségi esetet.

2013 szeptemberében azonban Kecskemét környékén diag-
nosztizálták a betegséget egy rókában. Emiatt 2014-ben, tavasz-
szal és ősszel is gócoltást rendelt el a NÉBIH, és ezzel egyidejűleg 
tovább növelte a  védekezésre kijelölt területet. Annak ellenére, 
hogy a veszettségi esetszámok 2014 őszére átlépték a negyvenes 
számot is, a korábbi időszakok kedvező tapasztalatai alapján bi-
zakodóak, hogy a kiterjesztett kezelési területtel megóvják a már 
mentesnek tekinthető területeket a veszettség vírusától. Az ered-
mények ellenére a folyamatos kontroll nem maradhat el. A vakci-
názás után (egy hónapos várakozást követően) a vadászterületek 
kezelőinek a  vakcinázott területekről meghatározott számban 
– a hatósági állatorvosok útján – rókákat kell vizsgálatra külde-
niük a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára. 
Ott végzik el a szükséges kontrollvizsgálatokat.

A veszettség elleni, szájon át bevihető oltóanyagot repülőgép-
ről szórják. A  gyengített veszettség elleni vakcinával preparált 
húspogácsa nem mérgező. Az  ebzárlatot az  indokolja, hogy 
nem a háziállatoknak kellene elfogyasztaniuk az anyagot, mert 
ez esetben a  rókák kellő szintű immunizációja nem történik 
meg.  Az ország kijelölt területének minden négyzetkilométerére 
átlagosan 20 adag csalétekbe rejtett vakcina kerül (kivéve a  te-
lepüléseket, a  folyókat, tavakat, közutat, vasutat). A  szórás ide-
jén és helyén kitáblázzák a  tényt, és csak külterületen szórnak. 
A helységek között közlekedő kutyák érvényes veszettség elleni 
vakcinázást tartalmazó oltási könyvének a gazdánál kell lennie – 
ezt ugyanis kérheti a rendőr, ha megállítja.

(forrás: http://www.hubertus.com/hu/ 
rokaimmunizacio/altalanos-tajekoztatas)

V. Pálfai Kinga

Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,
méghozzá május15. és 17. között, amelyhez városunk is csatlakozik. 

Várjuk olyan magánszemélyek, illetve csoportok jelentkezését, akik és amelyek szeretnének tevőlegesen részt venni a városunk 
megtisztításában. Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban Jakab Júliánál személyesen,

telefonon a (27) 530-064-es számon vagy a jakabjulia@god.hu e-mail címen.

További részletek, illetve egyéni regisztráció a www.szelektalok.hu/teszedd internetes oldalon.

FELHÍVÁS

Április 23-ig ebzárlat Gödön is
A vőrös rókák veszettség elleni orális immunizálása (a csalétek 
vakcina kiszórása) miatt Vác közigazgatási területére is ebzárla-
tot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Váci Járási Hivatalának Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatala. Az ebzárlat április 23-ig tart. 

•  Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát 
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan nem szökhetnek ki. Kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad kivinni. 

•  A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát vagy  macskát szabad kivinni, 
a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és en-
gedélyével.

•  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadásze-
bek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztró-
famentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a  látássérült 
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő hasz-
nálatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól. 

•  Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg�gyelés 
alá kell helyezni az ebzárlat  időtartamára. 

•  Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendez-
vény nem tartható. 

Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,Az idei évben is megrendezik az országos TeSzedd! – 2015 kommunális hulladékgyűjtési akciót,

Városi nagytakarítás a TE Szedd napján!
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TÁJÉKOZTATÁS

Pontosítás a tűzgyújtás szabályaival 
kapcsolatban
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófa-
védelmi Kirendeltsége levélben fordult a települések polgármeste-
reihez. Tájékoztatásában a  hatóság pontosította és egyértelművé 
tette a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat. A levélben 
foglaltak szerint: 
•  Belterületen csak abban az  esetben lehet növényi hulladékot 

égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Amennyiben 
a település rendelkezik önkormányzati rendelettel a belterületen 
keletkezett kerti hulladék égetéséről, akkor az abban meghatáro-
zottak érvényesek.

•  Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sü-
tés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A kerti hulladék égetése tehát a helyi rendeletben meghatározott 

feltételek mellett továbbra is lehetséges. Égetni péntekenként, leg-
feljebb fél órás időtartamban szabad. (A május 1-je és augusztus 
31. közé eső nyári időszakban, illetve tűzgyújtási tilalom idején 
azonban az égetés nem megengedett.)

A kertben keletkezett hulladék ártalmatlanításának módja el-
sősorban a  komposztálás. Égetni csak a  gyorsan ellobbanó, szá-
raz kerti hulladékot (leginkább a faágakat) szabad. A füstölés nem 
megengedett. 

Az égetésről
Szeretnénk néhány tanáccsal hozzájárulni a biztonságos ége-
téshez, valamint a véletlenül keletkezett tüzek kezdeti oltási le-
hetőségeire is szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság �gyelmét:
•  Mindig olyan helyet válasszunk az égetéshez, amely messze 

van minden olyan dologtól, ami a tűz továbbterjedését segíti. 
Ne legyenek bokrok, fák, házak és magas aljnövényzettel teli 
területek a közelben.

•  Mindig legyen a  közelben megfelelő mennyiségű oltóvíz, 
akár több vödörrel is. Az előre kihúzott és odakészített kerti 
locsolócső is hasznos lehet.

•  Mindig készítsünk az égetés helye mellé fémlapátot, ugyan-
is azzal a kipattanó parazsat és a kisebb tüzeket kiválóan el 
tudjuk oltani.

•  Miután  elégettük a  hulladékot,  vasvillával forgassuk át 
a  megmaradt égésterméket, meggyőződve arról, hogy nin-
csenek már izzó részek.

•  A  munka végeztével locsoljuk át az  égetés helyét, valamint 
a keletkezett hulladékot.
Az említett eszközök, illetve oltóvíz alkalmazásával az em-

beri gondatlanságból keletkező tűzesetek 99 százaléka meg-
előzhető.

Kovács Gergely, a Közterület-felügyelet vezetője

www.telepulesellato.hu

További információ: (06 20) 311-1495 | dunai.sarkany@freemail.hu
www.facebook.com/dunaisarkanyok
A fürdő nyári nyitva tartása (május 1-jétől szeptember 31-ig): naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

További információ: (06 20) 311-1495 | dunai.sarkany@freemail.hu

Helyszín:

Gödi Termálfürdő

Időpont:

2015. április 25.
www.telepulesellato.huwww.telepulesellato.hu

I. Gödi Medencés Sárkányhajó VersenyII.. GGGööddiii MMeeddeennccéééésésé SSSáááSáS rrkkáááánnyyynynnyn hhhaajjjjjajaaja óó VVeeVeV rrssrsr eennyynynnyn
I. Gödi Medencés Sárkányhajó Verseny

Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

Meghívó
A gödi Kertbarátok Klubja április 18-án, szombaton 14-től 21 óráig kertészbált tart a József Attila Művelődési Házban.
Élőzene, tánc, tombola! Finom ételek (báli vacsora) és italok! A jó hangulat garantált!
További információ: Zombory László elnök, (27) 534-585. Mindenkit szeretettel vár a gödi Kertbarátok Klubja!

Gödi Körkép | 2015. 4. szám KÖZÉLET
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NEVELEK HÍREI

A neveleki szennyvízhelyzet megoldása

Nevelek hosszú távú fejlesztésének és felzárkóztatásának első lépése a jelenlegi áldat-
lan és fenntarthatatlan szennyvízhelyzet megoldása. Ennek két környezetbarát alter-
natívája van: a csatornázás és az egyedi szennyvíztisztító kislétesítmények telepítése. 
A  kettő közül csak egy valósulhat meg településrészi szinten. A  Neveleki Szomszé-
dok kerekasztal-beszélgetésein december óta vitázunk, hogy melyik megoldás a jobb. 
Számos érvet és ellenérvet összegyűjtöttünk, részletes összehasonlítást készítettünk. 
Ebben a táblázatban szerepel néhány a legfontosabb szempontok közül. További infor-
mációk, összefoglalók a vitaelőadásokról és az apácatornai tanulmányi kirándulásról 
elérhetők elektronikusan a Neveleki Szomszédok honlapján (www.nevelekiszomsze-
dok.hu) vagy nyomtatott formában az Ady Klub könyvtárában.

A városvezetés a kezünkbe helyezte a döntést, hogy melyik úton induljunk el. Ápri-
lis 25-től önkénteseink minden neveleki ingatlantulajdonost személyesen felkeresnek 
a  szavazólappal. Kérünk mindenkit, tájékozódjon alaposan, mielőtt döntést hoz, és 
juttassa vissza a szavazólapot legkésőbb május 31-ig.

Bármelyik megoldást is választjuk, mindenképpen szükséges hozzá az ingatlan-
tulajdonosok 2/3-ának támogatása. Akkor tudunk végre előrelépni, ha összefogunk. 
Csak rajtunk múlik, mikor indulunk el!

TÁJÉKOZTATÁS

Házszámtábla 
a nevelekieknek
Aki még nem vette át a  házszámtábláját, 
amelyet az  Önkormányzat ingyenesen 
biztosít minden Neveleken élő lakosnak 
és a nyaralótulajdonosoknak, az megtehe-
ti  a következő helyszínen és időpontokban:

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

Hétköznap: 9-től 17 óráig

A személyes megkeresés előtt, kérjük, hogy 
az alábbi telefonszámon egyeztessenek:
(06 20) 236-0223.

Idén is lesz Gödi Mobilitási Hét!
A tavalyi országos sikerre való tekintettel a  városvezetés 

úgy döntött, hogy a Neveleki Szomszédok Egyesület se-
gítségével idén szeptemberben is megrendezi az Euró-

pai Mobilitási Hét programsorozatát. Az autómentes 
nap keretében ebben ez évben Guinness-rekord-

kísérletre készülünk!
A programsorozat iránt érdeklődő civil-

szervezetek és céges támogatók jelentkezését 
a mobilitas@nevelekiszomszedok.hu e-mail címen 

várjuk. Képek és információk a tavalyi rendezvény-
ről:  emh.nevelek.hu. Köszönjük a  segítséget 2014-es 

együttműködő partnereinknek és támogatóinknak!

FELHÍVÁS

Javítják a megrongálódott 
földutakat
A tél folyamán a  neveleki földutak minő-
sége erősen leromlott. Az  önkormányzat 
az útjavítást idén gréderezéssel fogja meg-
oldani. A munkagép zavartalan elhaladása 
érdekében kérjük a  lakosságot, hogy saját 
portájuk előtt tisztítsák meg a közterületet, 
és távolítsák el a szabálytalanul elhelyezett 
építőanyag- és törmelékkupacokat, vala-
mint az egyéb akadályokat.

Csatorna Egyedi szennyvíztisztító

Műszaki alapok
gravitációs elvezetés, 
helyenként átemelőkkel 
telken belül és közterületen is

telken belüli ártalmatlanítás 
anaerob baktériumokkal 
zárt rendszerben, majd 
szikkasztás a talajba

Karbantartás DMRV intézi tulajdonos intézi

Földmunka telepítéskor útfelbontás, telken belül 
a nyomvonal kialakítása

a szikkasztómező 
kialakítása telken belül
(60-80 m2)

Üzemeltetés nincs teendő havi baktérium-utánpótlás, 
évi 1 m3 szippantás

Bűzhatás lehet az átemelőknél a telken a kéménynél

Beruházási költség (teljes) kb. 1 100 000 Ft 
ingatlanonként

kb. 1 000 000 Ft 
ingatlanonként

Pályázati támogatás 70-95% között 70-95% között
Lakossági hozzájárulás 55-330 E Ft között 50-300 E Ft között
Üzemeltetés éves alapdíja 3564 Ft/év 8600 Ft/év
Fogyasztásfüggő 
üzemeltetési díj 269 Ft/m3 0 Ft/m3

KÖZÉLET
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A téltemetés és a tavaszköszöntés sokféle hagyománya ismert. 
Az  egyik ilyen a  Florália, mely a  római kor tavaszköszöntő 
mulatsága volt. Ennek jegyében a  Dunakeszi Tankerület – 
a TÁMOP 3.1.4. B-13/1-20/3-001 projekt Partnerség és hálóza-
tosodás moduljának keretében – nagyszabású közösségi ese-
ményt szervez 2015. április 18-án Dunakeszin, a Duna-parton. 
A tankerülethez tartozó települések iskolái – Dunakeszi, Fót, 
Göd és Csomád – olyan bemutatókkal, közösségformáló játé-
kokkal, múzeumpedagógiai és drogprevenciós programokkal 
várják a résztvevőket, melyek tanulságos és szórakoztató for-
mában hívják fel a �gyelmet az új típusú (úgynevezett dizáj-
ner) drogok veszélyeire, s ízelítőt adnak a közösségi programok 
nagyszerű hangulatából azoknak a �a taloknak, akik eddig ke-
vésbé voltak aktívak ezen a területen.

Az esemény célja, hogy az Y generáció számára lehetőséget 
teremtsen arra, hogy a virtuális valóságból a kézzel foghatóba 

csöppenve szerezzen ismereteket a  hagyományos közösség-
építésről. A  szervezők szeretnék, ha a  közösség(ek) szemé-
lyiségformáló erejét megtapasztalnák a  �atalok. Ami nem 
más, mint a hagyománytiszteletre, jó modorra, emberségre, 
tisztességre és felelősségvállalásra való nevelés. A  személyes 
kapcsolat, a hagyományos kommunikáció semmivel sem pó-
tolható varázslatos világa, a  kimondott és ki nem mondott 
szavak erejének megtapasztalása. S végül a mindezek hatásá-
ra kialakuló empátia, segítőkészség és szolidaritás. Magyarán 
szólva, a társas kapcsolatainkat alapvetően meghatározó do-
log, amely a  megszerzett tudásnál is fontosabb szerepet tölt 
be mindannyiunk életében, s amit úgy hívnak: érzelmi intel-
ligencia.

Az eseményen a  Huzella Tivadar Általános Iskola „mini-
olimpiát” szervez, a  Németh László Általános Iskola pedig 
egy Göd városát bemutató műsort ad elő.

RENDEZVÉNY

Közösséget építeni így is lehet! – Egész napos program az Y generációnak

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. április 27., 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

BÖLCSŐDEI HÍREK

Nyílt nap a Szivárvány Bölcsődében
Mint minden évben, az idén is kora tavasszal, még az óvo-
dai beiratkozások előtt csoportos beszélgetésre hívta a szü-
lőket a Szivárvány Bölcsőde, amelyen lehetőséget kínáltak 
a város önkormányzati és magánóvodáinak arra, hogy be-
mutathassák nevelői munkájukat és szolgáltatásaikat.

E nyílt nap egyik célja az önkormányzati óvodák túlterhelt-
ségének csökkentése azáltal, hogy a kevésbé szem előtt lévő 
– ám egyébként kitűnő szakmai munkát végző – magánó-
vodákra is felhívják a szülők �gyelmét.

Az egyes óvodákat azok vezetői képviselték, a  Kincsem 
Óvodát Szőke Zsó�a, a Kastély és a Fácán Óvodát Karaszek 
Ernőné, az Ugri-bugrit Deák Zoltán, a Csiga-Bigát Bosákné 
Szűcs Edina, a  Waldorf Óvodát pedig Skripeczky Ilona. 
(A  Kuckó Óvoda vezetője sajnos nem tudott személyesen 
megjelenni, így ő írásos formában tájékoztatta a szülőket.)

Mint Ráczki Marianntól, a házigazda Szivárvány Bölcső-
de vezetőjétől megtudtuk, a szülők rengeteg kérdésre keres-
ték a  választ. Elsősorban a  szeptembertől kötelező óvodai 
beiratkozásról érdeklődtek, de szóba került a  szobatiszta-
ság, a diétás étrend, a mozgás, a nyelvtanulási és művészeti 
nevelési lehetőségek sora, – és nem utolsósorban a magán-
óvodák havi díja, amely egyébként Gödön alacsonyabb a fő-
városi magánintézmények árainál.

A bölcsiseknél a legfontosabb tevékenység a játék, s azon 
keresztül a  körülöttük lévő világ megismerése.  E tapasz-
talatszerzés később az óvodában folytatódik. Az éneklés, 
a  mondókázás, a  kézügyességet és a  kreativitást segítő 
tevékenységek, a  különböző mozgásformák mind-mind 
részei a  harmonikus fejlődés folyamatának s  a meghatá-
rozó   kompetenciák kialakulásának. Az önállóság  fontos 
képességünk egész életünk során. Tudnunk kell gondos-
kodni önmagunkról és másokról, önállóan és felelősség-
gel dönteni az  egyes élethelyzetekben. Ha csupán ebben, 
az  önállóságunk alapjainak lerakásában, és semmi más-
ban nem nyújtana segítséget a  bölcsőde, majd az  óvoda, 

már akkor is egy életre szóló, jól hasznosítható képességgel 
lettünk felvértezve.

Amikor a  gyermekeink elindulnak majd világot látni, 
a hamuban sült pogácsa mellett az öngondoskodás képessé-
ge igazi érték lesz a batyujukban.

W. B.
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HATÁRON TÚL

Közös pályázatból testvériskolai 
egyezmény
A gödi Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
2013 áprilisában vette fel a kapcsolatot az érsekújvári Épí-
tészeti Szakközépiskolával, egy közösen megírandó Határ-
talanul! című pályázat érdekében. Az első látogatást a gödi-
ek tették, melynek eredménye egy máig tartó párbeszéd és 
szakmai, valamint kulturális kapcsolat, aminek legújabb ál-
lomása a testvériskolai egyezmény aláírása volt márciusban.

 Az eltelt közel két év alatt két sikeres pályázat kerete-
in belül dolgoztak együtt a  gödi iskola asztalos tanulói 
az  érsek újvári diákokkal. 2014 tavaszán a  Nemzeti Család 
és Szociálpolitikai Intézet pályázatán elnyert támogatás 
eredményeként megvalósult egy csereprogram, melyben hét 
diák és két tanár vett részt mindkét iskolából.

A közösen kialakított, határokon átnyúló programsorozat 
fókuszában a  hagyományőrzés, a  magyar kultúra ápolása, 
a gyökerek és a múlt alaposabb megismerése, pedagógusi ol-
dalról pedig a szakmai párbeszéd, a tapasztalatcsere, illetve 
a jó gyakorlatok átadása, átvétele állt. 

Az idei tanévre ismét sikerült pályázati úton forrást talál-
ni, ami – tekintve a két iskola tanulóinak anyagi helyzetét 
– nagy könnyebbséget jelent a diákcserék megvalósításában. 
A  szakmai együttműködésben ismét asztalos tanulók dol-
goztak közösen. Előbb a gödiek utaztak Érsekújvárba, ahol 
a  két iskola tanulói a  szakmai gyakorlat mellett kulturális 
programokon is részt vettek. A februári látogatáson kezdő-
dött meg az intarziák előkészítése, mely munkát a mostani 
program során fejeztek be a csoportok. 

Az újváriak március 23-án érkeztek Gödre, és több napon 
át közös munkával alkották meg az iskolák címereit ábrázo-
ló intarziaképeket. 

A pályázat lezárásaként elkészült intarziákat a tanulók ad-
ták át az intézményvezetőknek, Száraz István érsekújvári és 
Dekiszkyné Fejér Rita gödi igazgatónak. 

A két iskola a  Határtalanul! pályázat zárásaként, illetve 
a  kulturális és szakmai együttműködés megerősítéseként 
testvériskolai egyezményt írt alá. 

V. Pálfai Kinga

HÍREK A BÚZASZEM ISKOLÁBÓL

Márciusi események
Emlékezés 1848-ra
A Búzaszemben az egész iskola részt vett a március 15-ei 
megemlékezésben. Mindenkinek megvolt a maga feladata: 
katonai toborzót játszottak el a gyerekek. A haza szolgála-
tába álló �úk botos táncot jártak, a lányok felsüvegezték és 
elbocsátották őket, miközben szóltak a Kossuth-nóták és 
az 1848-cal kapcsolatos népdalok. Ilyenkor persze mindig 
az a kérdés, hogy a gyerekek mit éreznek meg a haza szol-
gálatának magasztosságából, s magukkal viszik-e ezt egész 
életükre. Egy ilyen közösségi ünnep után talán mondhat-
juk, hogy igen.

Gyimesi motívumok a Búzaszemben
Gyimesben hagyományosan nagypénteken és imádkozva 
írták a  tojásokat. A tojásírás a húsvéti ünnep része: a gyi-
mesi hitvilágban a tojás az új élet kezdetét, piros színe pedig 
Krisztus vérét jelképezi. Az iskola megalakulása óta járnak 
gyimesi asszonyok a  Búzaszembe, hogy a  gyerekeknek és 
a felnőtteknek megtanítsák a gyimesi tojásírás tudományát. 
A  búzaszemes lányok minden esztendőben megtanulnak 
néhány motívumot, így néhány év után már a  bonyolult 
mintákat is könnyedén írják meg. Ahogy minden évben, 
úgy idén is bekapcsolódtak a  felnőttek a  tojásírásba, amit 
nagypénteken is folytattak. Aztán persze a húsvéti locsol-
kodáskor a lányok által megírt tojások mind elfogynak…

Gergelyjárás a jövendő elsősöknél
„Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába” – ezzel 
a régi énekkel hívták idén is a Búzaszem elsősei az óvodából 
kikerülő gyerekeket iskolába. A gergelyjárás hagyományos, 
dramatikus játék, amely abban az iskolai ünnepségben gyö-
kerezik, amelyet IV. Gergely pápa rendelt el 830-ban I. Szent 
Gergely tiszteletére, s  amelyet a  búzaszemes elsősök nagy 

A gödi és az érsekújvári szakiskola testvériskolai egyezményt írt alá

Gyimesi asszonyok tanítják a tojásírás fortélyait a búzaszemes 
lányoknak
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örömmel adnak elő a hozzájuk igyekvő gyere-
kek családjainál. Szent Gergely napján, március 
12-én az első osztály több csapatban járta a vá-
rost, s okozott örömet az oviból már igencsak 
kikacsingató kicsiknek. Persze könnyű az első-
söknek, hiszen még jól emlékeznek arra, hogy 
a tavalyi gergelyjáráson nekik énekelték ugyan-
ezt a mostani második osztályosok…

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, �ókaetetés 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

A gergelyjárás alkalmával a mostani elsősök 
hívogatják a leendő iskolásokat a Búzaszembe

HÍREK A HUZELLA ISKOLÁBÓL

Pályázat és versenyek
Huzellások – határtalanul
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos  Iskola 2014 nyarán a Határtalanul című pályá-
zat keretében 631 000 Ft támogatást nyert az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumától.

Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy egy osztálynyi he-
tedikes tanuló csodálatos erdélyi utazáson vehessen 
részt 2015. április 1. és 5. között.

A huzellás pályázat címe: Népművészeti és fele-
kezeti sokszínűség az erdélyi tájegységeken.

Az út előkészületeiről, magáról az  utazásról és 
az erdélyi programokról a gyerekek mesélnek majd 
a májusi lapszámunkban.

Nyelvi sikerek – diákok az országos döntőn
Az iskola öt tanulója, Lendvai Anna (7.c), Szilva Sára 
és Tóth Márton (6.c), Jáki Jázmin (6.d) és Horpácsi 
Alexandra (5.c) bejutott a  London Bridge Verseny 
háromfordulós egyéni tesztverseny országos dön-
tőjébe. A döntőt május 10-én rendezik a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 
amelyre a huzellás diákok javában készülnek.

Legeslegjobb a legjobbak között
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny terüle-
ti fordulóján remekül szerepeltek a huzellás diákok. 
Egy egész kis csapatot hívtak meg az intézményből 
a  váci díjátadóra, ahol oklevelet és könyvjutalmat 
kaptak eredményükért. Közülük is kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Márkus Dávid 2.d osztályos 
tanuló, aki több száz társát maga mögé utasítva 
első helyezettként jutott tovább a háromnapos pé-
csi országos döntőbe. Külön díjazásban részesült 
Deák Gyöngyi pedagógus, aki Dávid mellett Dolhay 
Sebestyén (2.d, 18. hely) felkészítője is volt. A huzel-
lás diákok közül Szabó Szilveszter (4.a, 13. hely), 
Vadon Dávid (8.c, 13. hely) és Kalics Bence (7.a, 16. 
hely) voltak még a díjazottak között. 

Göd Város Önkormányzata és  
a Búzaszem Iskola szeretettel vár mindenkit
2015. május 10-én, vasárnap 10-16 óráig
a Madarak és fák napjára.

Helyszín
Duna-part Nyaralóházak
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Ízelítő a programokból
Madárodú-készítés, táncosok, zenészek előadásai, 
sportegyesületek, civilszervezetek és madarászok 
bemutatói, állatsimogató. 

A rendezvény keretében hirdetik ki a Göd Városi 
Könyvtár rajzpályázatának eredményeit is.
Aki egész napra szeretne jönni, az helyben �nom 
bográcsos ételeket is kaphat.

Madarak és fák napja | 2015

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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Értékalapú  
személyiségfejlesztés

A piarista rend fenntartásában működő  
Búzaszem Iskola magas színvonalú tudást, 
keresztény erkölcsöt, a keresztény magyar 
hagyományban gyökerező kultúrát, családias 
közösséget kínál a gyerekeknek és szüleik-
nek egyaránt. 
A családi iskola nevelési rendszere a lehető 
legnagyobb mértékben fejleszti a gyermekek 
teljes személyiségét.

Magas színvonalú tudás 
szeretetteljes közösségben

Alacsony létszámú osztályaink lehetőséget 
adnak az egyéni bánásmódra, a tehetség
gondozásra és a felzárkóztatásra. Az alapozó 
tárgyakat (matematika, magyar) elsőtől emelt 
óraszámban tanítjuk. Szakköreinken többlet-
tudást nyújtunk az érdeklődő diákoknak. Gyer-
mekeink megállják a helyüket a tanulmányi 
versenyeken, miközben szeretetteljes, türelmes 
és elfogadó közösségben nevelkednek.

Fejlesztő művészet

Minden gyermekünk zenélni és néptáncolni ta-
nul. A néphagyomány, a zene és a kézművesség 
áthatja az iskola minden napjait. A művészetek 
segítségével a gyermekek szellemi képességeit, 
érzelmi intelligenciáját, ezáltal döntési képes-
ségét, ötletességét, együttműködési készségét 
is hatékonyan fejlesztjük.

Kortársak között

A Búzaszemben töltött évek során a gyerekek 
az iskola alapértékeivel azonosuló közösséggé 
kovácsolódnak. A nálunk megszerzett erős 
érzelmi és szellemi alapokból építkezve a 
Búzaszemből kikerülő diákok új, középiskolás  
csoportjaikban is a közösség kovászai lesznek.

Szülői közösség

Szoros a kapcsolatunk a szülőkkel, hiszen a 
gyermekek nevelése csak a családokkal egyet
értésben és együttműködve lehet sikeres. A 
Búzaszem gondoskodó szülői csapat  karjaiban 
működik.  Az egyes osztályokban kialaku-
ló szülői közösségek mellett tágabb körben is 
baráti kapcsolatok épülnek ki. A szülők nem
csak az iskola életében vesznek részt aktívan, 
de segítik egymást a mindennapokban is.

Elérhetőségek

A Búzaszem Iskola a Dunaparti Szakátskert felső részén helyezkedik el.
Cím: 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. Bejárat a Kusché Ernő utca felől.
jelentkezés az iskolába:
buzaszem@buzaszem.hu 
30/9 219 260
iskolatitkár:
iskolatitkar@buzaszem.hu 
30/6 113 608
világháló:
www.buzaszem.hu 
www.facebook.com/buzaszemiskolaH
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Ez a  jelenség ismerős lehet: a  Gödi-sziget 
felső csücske is egyre gyarapodik. Az  is 
köztudott, hogy a  hajlékony fűzfavessző 
alkalmas a kosárfonásra, sőt, régebben ke-
rítést és bútorokat is fontak belőle. A  fűz 
kérge kiváló hatóanyagokat tartalmaz, – 
a  malária ellen sokáig a  fűzfakéreg főzete 
volt a leghatásosabb orvosság.

Azonban nem árt tisztáznunk, mivel 
egyáltalán nem egyértelmű, hogy mire is 
gondolunk akkor, amikor „fűzfát” emle-
getünk. Fűzből ugyanis több mint hatszáz 
faj létezik, ráadásul az  sem könnyíti meg 
a  botanikusok dolgát, hogy ezek könnyen 

hibridizálódnak is egymással. Léteznek 
bokorméretű és fatermetű füzek is. A szo-
morúfüzet mindenki felismeri, és sokan 

talán még emlékeznek arra, hogy 2008-ban 
a törékeny fűz volt az év fája.

A leggyakoribb azonban a  vízpartokat 
benépesítő fehér fűz. Ha tavasszal, nyár 
elején vízparton, fűzfák között járunk, fur-
csa jelenséget �gyelhetünk meg. A  fákról 
csöpög a víz! Mintha egy nemrég elvonuló 
eső maradványai csurognának a  levelek-
ről. Ha víz fölé nyúlik az ág, jól lehet látni 
a  cseppek nyomán szétfutó vízgyűrűket, 
és a nyakunkba, a kézfejünkre is bőven jut 
a csöpögésből.

Sokan azt hiszik, a fák maguk „izzadják 
ki” ilyenkor a  fölös vízmennyiséget, ami 
logikus is lenne, hiszen a „lábuk”, a gyöke-
rük vízbe lóg. Ráadásul tavasszal általában 
magasabb a  vízállás, egyszóval biztosan 
több vizet szívnak fel, mint amennyire 
szükségük van, – a  fölösleg pedig valahol 
„kicsöpög”. Azonban nem ez a helyes ma-
gyarázat. Van ugyan olyan növény, amely 
tényleg emiatt „izzad”, ám a fűzfáknál nem 
ez a csöpörészés oka.

Hanem akkor micsoda? Ha közelebbről 
meg�gyelünk egy fűzfaágat, akkor a  leve-
lek tövében habcsomókat találunk. Gon-
dolhatnánk azt is, hogy a  fa habosítja ön-

A fűzfasíp készítése
Nagyapám tanítása szerint fűzfasípot csak 
kora tavasszal lehet készíteni. Ugyanis 
a  fűzfa kérge csupán rügyfakadáskor, 
a  nedvkeringés beindulásakor válik el 
könnyen a belétől.

A sípkészítéshez egy jó bicskára is szük-
ségünk lesz, no meg egy „sípvastagságú” 
fűzfaágra. Persze különböző vastagságú 
sípok léteznek, de egy ujjnyi vastagságú 
bőven elegendő. Ne vágjunk le több ágat, 
ne károsítsuk a kelleténél jobban az erdőt! 
Igaz, előfordulhat, hogy elrontjuk az első 
hangszerünket, ezért nem árt, ha akad 
még nálunk néhány egyenes, hibátlan, 
legalább 15 centis ágdarab.

Fogjuk meg az  ágdarab végét, vágjuk 
körbe a kérget, és próbáljuk meg lehúzni. 
Ez  nem mindig megy egyszerűen: érde-

mes megcsavargatni, �noman körbeütö-
getni a kérget, hogy könnyebben lejöjjön. 
Így kaptunk egy ágat, amelynek az egyik 
végén nincsen kéreg – és egy kéreggyű-
rűt. Az ág másik végétől pár centiméterre 
ejtsünk egy köröm alakú bevágást (ez lesz 
a  síp „lukja”, amin kiáramlik a  levegő). 
Ezután pedig húzzuk le (ismét ütögetéssel, 
csavargatással segítve) az egész ágdarabról 
a kérget. De igen óvatosan, ugyanis a vé-
kony kéreg lesz a fűzfasíp teste, – bármi-
lyen törés, repedés, lyuk, ami keletkezne 
rajta, tönkreteszi a sípunkat.

A végeredmény egy cső a  kéregből és 
egy szép sima, fényes-nedves fabél. A  le-
hántott kérgű ág végéből levágunk egy 
dugónak valót, �gyelve arra, hogy ne 
érjen majd a  csövön vágott lyukig. Ezt 
a kör keresztmetszetű dugót „el kell ron-

tanunk”, hogy be tudjon mellette menni 
a levegő. Ezért lemetszünk belőle egy da-
rabot. Szépen beillesztjük a síp „rövidebb” 
végébe úgy, hogy felül áramlani tudjon 
a  levegő. A  síp másik végébe pedig be-
dugjuk az  ágacska belének másik felét (a 
precízebbek ide is faraghatnak egy szoro-
san illeszkedő dugót belőle) úgy, hogy ne 
tudjon kiszökni a  levegő, és máris kész 
a fűzfasípunk.

TERMÉSZETISMERET

Miért csöpögnek a fűzfák tavasszal?
A fűzfákat, aki valaha sétált már vízparton, jól ismeri. Sokan tudják róluk, hogy gyöke-
reikkel „megfogják” a hordalékot, s elsőként megtelepedve a zátonyokon egyre növelik 
azokat, lehetővé téve, hogy más növények is „csatlakozzanak”.

A levelek tövében a jellegzetes habcsomó... ... és lakója, a tajtékos kabóca 
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– A hobbikertészeket – csakúgy, mint a témában járatos szakíró-
kat – megosztja a téma. A növényvédő szer áldás vagy átok?
– E kérdés megvitatására dr. Horn Andrást, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem címzetes egyetemi tanárát sikerült felkérnünk, aki tudo-
mányos kutatások eredményeinek tucatjaival érvelt pró és kontra. 
Tudja, a magunkfajta hobbikertészek szeretnék, ha nagyon szépek 
lennének a kertjeik, ám sokat kínlódnak azzal, hogy manapság már 
nem lehet megkerülni a vegyszerek és a növényvédő szerek haszná-
latát. Ugyanis a kártevők elszaporodtak és ellenállóvá váltak. Mu-
száj használnunk növényvédő szereket, nem sokat, de valamennyit 
kell. Mindezekkel együtt azt gondoljuk, hogy az Európai Unió kissé 
túllőtt a célon. Hadd hozzam fel példának a faseb-kezelő szereket. 
Ezek közül a Fixpol volt a lehető legjobb, könnyedén rá lehetett ken-
ni a fára, a levágott ágak sebeire. Szépen és gyorsan begyógyultak 
tőle a sebek. Nos, ez a szer eltűnt a boltokból. Betiltották.

– Mert szigorítottak a szabályozásokon…
– Igen. A gyártók pedig nem tudják �nanszírozni azt a procedúrát, 
amelyet az Európai Unió előír a számukra. A hazai növényvédő-
szer-gyártó cégek is sorra tönkrementek. Egyik sem tudta vállal-
ni a folyamatos szigorításokból származó plusz költségeket. Horn 
professzor mesélte, hogy már a  japán cégek sem tudják vállalni 
az uniós előírásokat. Növényvédő termékeik a többi kontinensen 
megfelelnek, de Európában nem. Seregnyi költséges vizsgálatot 
kellene elvégezetniük, s ezek elvinnék a nyereségüket. A 800 kü-
lönféle növényvédő szer közül az utóbbi évtizedekben 628-at ki-
vontak a forgalomból az Európai Unió országaiban.

– Korszerűbbeket állítanak elő?
– Még ha így lenne! A gyártók sorra leállnak a kutatásokkal. Keve-
sebb szer kerül forgalomba annál, mint amennyi megszűnik.

– Milyen tanácsokat adott 
Horn professzor?
– Kevesebb a  növényvédő szer, 
ám azok speci�kusabb hatású-
ak. Amelyik jó a  burgonyára, 
nem biztos, hogy hatásos az al-
mára vagy a szőlőre. Most a fel-
eszmélés pillanatában vagyunk, 
de az  igazán jó megoldást még 
nem látjuk. A  növényvédő ál-
lomások, amelyek tanácsaikkal 
korábban sokat segítettek ne-
künk, egyre kevesebb pénzből 

gazdálkodhatnak. Meg kellene erősíteni a működésüket. Van, aki 
úgy véli, egyáltalán nem szabad vegyszert használni. Azonban Horn 
professzor szerint a  növényvédő szerek szervezetünkre gyakorolt 
káros hatása nem nagyobb a közönséges konyhasóénál. Az ökoló-
giai termesztés vegyszer nélküli, az integrált termesztés viszont már 
megengedi bizonyos vegyszerek használatát. Nagy körültekintéssel, 
persze, és nagyon keveset. Jómagam az utóbbi állásponton vagyok. 
Például a  rézgálicot, a bordói lét, a kénes szereket évszázadok óta 
használják. Ha a tavaszi lemosó permetezést elmulasztjuk, gyakor-
latilag semmilyen termésünk sem lesz.

– Göd zöld város. Sok kerttulajdonos vesz részt a klub munkájában?
– Szerencsére nem csupán a klub tagjai keresnek meg bennünket 
a kérdéseikkel. Az előadásaink témáit is ennek megfelelően állít-
juk össze. Az új ötleteket is rendre közreadjuk. Sajnos Gödön egyre 
kevesebben termesztenek konyhakerti növényeket, gyümölcsöket, 
zöldségeket a kertjükben.

– Mióta működik a Kertbarátok Klubja?
– Idén leszünk negyvenegy évesek. A klubot annak idején Antal 
György hozta létre. Húszan-harmincan vagyunk egy-egy klubna-
pon, de például a kertbarátok bálján összejövünk százan is. Mivel 
egyre több közöttünk a nyugdíjas korú klubtag, nyitni szeretnénk 
a �atalabb korosztályok felé. Próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy 
ha a saját kertünkben termő gyümölcs vagy konyhakerti termény 
kerül az asztalunkra, az semmi mással nem pótolható örömöt, íze-
ket jelent a számunkra. Talán ez a beszélgetés is hozzásegít ben-
nünket a �atalok megnyeréséhez.

W. B.

NÖVÉNYVÉDELEM

Áldás vagy átok?
Március első napjaiban, a  gödi Kertbarátok Klubjának 
aktuális összejövetelén dr. Horn András professzor tartott 
nagy sikerű előadást a  növényvédő szerek használatáról. 
Erről, valamint a  klub munkájáról Zombory Lászlóval, 
a civilszervezet elnökhelyettesével beszélgettünk.

magát, mondjuk azért, hogy tisztára mossa 
a  leveleit. De nem, ez nem növényi szap-
panhab! Ha alaposabban meg�gyeljük, 
mintha látnánk valamit az apró buborékok 
között… Tüzetesen megvizsgálva a  szinte 
minden ágon megtalálható habcsomókat, 
azt láthatjuk, hogy bizony mindegyikben 
lakik valaki.

A valóságban tehát ez egy rovar, a  taj-
tékos kabóca habfészke. A  kabócák azok 
a  rovarok, amelyek a  mediterrán tenger-
partokon a  jellegzetes ciripelést hallatják 
éjjel-nappal. Aki járt már valamelyik gö-
rög szigeten, vagy olvasta Gerald Durrell 
Korfun játszódó könyveit, az tudja, milyen 
jellegzetes a kabócák éneke. A tajtékos ka-

bócák azonban, bár rokonai a  tengerparti 
koncertet adó négy-öt centiméteres jószá-
goknak, más családba tartoznak. Az  élet-
módjuk nagyon hasonló: növényi nedveket 
szívogatnak és ciripelnek, de a tajtékos ka-
bócáknak létezik egy furcsa tulajdonságuk.

A bőrük, illetve főleg a lárváik bőre igen 
vékony, ezért könnyen kiszáradnak és el-
pusztulnak. Ezért habfészket (a népnyelv 
„kakukknyálnak” nevezi) gyártanak ma-
guknak, és abban laknak. A  hab anyaga 
magas cukortartalmú, „mézharmat” jel-
legű ürülékük és viaszmirigy-váladékuk 
keverékéből áll, s  a potrohukon található 
légcsatorna segítségével fújják buborékos-
ra. Nem szép dolog egy rovar lakóhelyét, 

a  saját maga által épített „házát” lerom-
bolni, ám ha kíváncsiak vagyunk rá, a Du-
na-parton sétálva óvatosan „kinyithatunk” 
egy habfészket, hogy közelebbről is meg-
csodálhassuk a  fűzfák rejtélyes csöpögé-
sének okozóit. A  habfészkeket ugyanis 
folyamatosan nedvesen kell tartani, s  e 
nedvesség fölöslege cseppen le időnként. 
Mivel e fákon szinte minden levélhajlatban 
laknak „kabócagyerekek”, sűrűn megta-
pasztalhatjuk a csöpögést.

Érdemes nyitott szemmel járnunk a ter-
mészetben, és meg�gyelni ezeket az  apró, 
ám annál érdekesebb teremtményeket…

Pásztor Balázs

Zombory László
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Czadró Katalin tűzzomán-
caiból, Óvári Edina tűzzo-
mánc- és ötvösmunkáiból, 
valamint Szabó Jenő fa- és 
csontfaragványaiból nyílt 
kiállítás a József Attila Mű-
velődési Házban. A  két 
pedagógus, és egyikük ta-
nítványa, Pusztai Adél a Pe-
dagógus Klub vezetőjének 
meghívására vett részt a tár-
laton.

Czadró Katalin 1970 és 
2009 között tanított a  Né-
meth László Iskolában, ma-
gyar-rajz szakos tanárként. 
A  tűzzománc-technikát 
körülbelül 20 éve kezdte el 
oktatni, miután egy önkép-
zőkör jellegű továbbkép-
zésen, Szadán elsajátította 
és megszerette az  iparmű-
vészet ezen formáját. Saját 
bevallása szerint munkáin tükröződik az, 
hogy korábban akvarelleket festett. Képek-
ben gondolkodó alkat, akire korábban nem 
volt jellemző az aprólékos, precíz, türelmes 
munka, ami például az  ékszerkészítéshez 
szükséges. Katalin előbb szakköri formá-
ban, majd az  alapfokú művészetoktatási 

intézmény létrejötte után tűzzománc 
szakon adta át a  felsős gyerekeknek 

a  tudását, kíváncsiságát: vajon 
mi fog „kisülni” 800 

fokon a  tervezett al-
kotásokból. 

Egyik, talán leg-
kitartóbb tanítványa 

Óvári Edina, aki a mai 
napig együtt dolgozik „művészanyuval”, 

ha kettejük szabadideje összehangolható. 
Edina képesítést is szerzett, s a tűz-

zománc mellett az  ötvösséget 
is szakmájául, mi több, hi-

vatásául választotta. Ő  ék-
szereket is készít a  képek 
mellett. Tavaly jelen volt 
a  Hungexpón, az  Amatőr 

Művészek Kiállításán és Vá-
sárán, most pedig egy hamaro-

san nyíló ausztriai galériába állítja 
össze kiállítási anyagát. Előbb azonban Katalinnal, egykori 
tanárával együtt Vácon mutatja be a Gödön is látható anya-
got.

Szabó Jenő gödöllői kiállításán született meg a gödi pe-
dagógustárlat gondolata. A  fa- és csontfaragásai ugyanis 
szép sikert arattak ott, Pusztai Adél, egykori kollégája és 
régi barátja pedig elhatározta, hogy Gödön is megteremti 
az alkalmat arra, hogy a művészi adottságokkal rendelke-
ző, alkotómunkát végző pedagógusok bemutatkozhassa-

nak. Szabó Jenő a  Huzella 
Tivadar Iskolában, majd 
a Piarista Szakiskolában ta-
nított hosszú évtizedeken 
át, műszaki tanárként. Hob-
biként régóta foglalkozott 
fafaragással, a csontfaragást 
8-10 évvel ezelőtt kezdte el. 
Elmesélte, hogy számtalan 
sikertelen kísérlet vezetett 
az  ismeretei mai szintjéig, 

a  csont megmunkálását illetően pedig még mindig lát ta-
nulni és fejleszteni való lehetőségeket. Az ő apró, vitrinekbe 
elhelyezhető alkotásait remekül egészítették ki a falakat be-
borító tűzzománcmunkák.

A kiállítást Papp László művészettörténész, a Váci Gyűj-
temények kurátora méltatta és nyitotta meg, a  megnyitón 
a Gaude kórus is közreműködött.

V. Pálfai Kinga

Együtt a három kiállító: (balról) Szabó Jenő, Óvári Edina és Czadró 
Katalin
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ben gondolkodó alkat, akire korábban nem 
volt jellemző az aprólékos, precíz, türelmes 
munka, ami például az  ékszerkészítéshez 
szükséges. Katalin előbb szakköri formá
ban, majd az  alapfokú művészetoktatási 

intézmény létrejötte után tűzzománc 
szakon adta át a  felsős gyerekeknek 

a  tudását, kíváncsiságát: vajon 

Óvári Edina, aki a mai 
napig együtt dolgozik „művészanyuval”, 

ha kettejük szabadideje összehangolható. 

TÁRLAT

Tűzzománcok és faragások
Kiállítás a Pedagógus Klub 
szervezésében

Gödi Becsalogató – 2015
Előzetes a zenei programsorozatból:
•  A Gödi Jazz Napok fellépői: Gödi Times Blues, Mini együt-

tes, Syrius Legacy, Fassang László–Rohmann Ditta–Karosi 
Júlia–Váczi Dániel, Harper László Quintet, Dresch Quartet.

•  A Családi Zenei Koncertek fellépői: a Vujicsics és a Sön-
dörgő együttes, Rohmann Imre (zongora) és Rohmann 
Ditta (gordonka), Várjon Dénes (zongora) és Simon 
Izabella (zongora).

KULTÚRA

24



– 1987-től kezdve tíz éven át Izlandon 
éltem, s  2000 óta a  köztársaság tisz-
teletbeli konzulja vagyok. Amikor 
hazajöttem, hamar kiderült a  szá-
momra, hogy az eredeti szakmámban, 
kórusvezetőként idehaza nincs sok 
lehetőségem. Ám 2000-ben egykori 
zeneakadémista évfolyamtársaim-
mal volt egy találkozónk, ahol nekem 
szegezték a  kérdést: nem hiányzik-e 
mindannak a művelése, amit a zene-
akadémián tanultam, amire annak 
idején az  életemet tettem. Mondtam, 
nagyon is hiányzik, de pillanatnyilag 
az életformám nem teszi lehetővé azt, 
hogy kórussal dolgozzak. Ugyanis 
akkoriban idegenvezetőként jártam 
a világot.

– Úgy tetszik, ebben tévedett…
– Az  egyik kollégám megemlítette, 
hogy Gödön néhány lelkes ember sze-
retne létrehozni egy kórust. Létezik 
tehát egy énekelni kedvelő társaság, 
amely már kinőtte a saját kereteit. Heti 
rendszerességgel összejárnak, kórus-
műveket tanulnak, de örömmel venné-
nek mindenfajta segítséget. A magam 
részéről nyitott vagyok ilyesmire, vála-
szoltam. Aztán egy szép tavaszi estén, 
amikor éppen próbáltak, meglátogat-
tam őket. Nos, erre a napra datálható 
a Gaude kórus születése. Fiatalok vol-
tak, lelkesek, szép hangúak. Próbáljuk 
meg, mondtam, mit kezdhetünk egy-
mással. Azóta eltelt tizenöt esztendő.

– Honnan jött a Gaude név?
– Kezdetben Göd város vegyes kara né-
ven léptünk fel, főleg templomokban. 
Kodály Adventi éneke volt az egyik első 
kórusmű, amit előadtunk. Annak pedig 
az az üzenete, hogy gaude, örvendjünk, 
örömhírt hoztunk, megszületett a Meg-
váltó. Ráadásul a gaude és a Göd szavak 
egymásra rímelnek, alliterálnak.

– Hosszú éveken át a  Nemeskéri- 
Kiss-kúria pipatóriumában pró-
báltak. Újabban azonban változott 
a helyszín.
– Nem szerettünk volna túl sokáig 
visszaélni a  házigazda jóindulatával. 
Egy ideje a Szent István-plébániatemp-
lom gyülekezeti házának a  vendégei 
vagyunk.

– Miből tartja fenn magát a kórus?
– Létrehoztuk a  Violin Alapítványt, 
hogy az  adók egy százalékából vala-
miféle háttértámogatást teremthes-
sünk a kórus számára. Lehetőségeihez 
mérten a város önkormányzata is segít 
bennünket. S hogy milyen kiadásaink 
vannak? Fellépőruhák, kották, map-
pák… Továbbá az utazásaink, melyek 
a  kórustagokat anyagilag is érintik. 
A  kóruson belül nem mindenki ren-
delkezik egyforma lehetőségekkel. 
Azonban szép és példamutató szoli-
daritás tapasztalható: a  jobb módúak 
nem veszik igénybe az  alapítvány tá-
mogatását, így a  nehezebb sorban élő 
kórustagok útiköltségéhez nagyobb 
mértékben tudunk hozzájárulni.

– Tavaszi terveik?
– Áprilisban Esztergomban lépünk fel 
egy misén. Májusban pedig egy Bárdos 
Lajos emlékére rendezett kórustalál-
kozón a  zugligeti templomban. Júni-
usban, a szezon zárásaként meghívtak 
bennünket egy Drezda melletti kisvá-
rosba, az  ottani kulturális fesztiválra. 
De meg kell említenem, kifejezetten 
fontosnak tartjuk, hogy hazai kistele-
pülésekre is eljussunk. Pest megyében, 
különösen a  Dunakanyar Régióban 
számtalan alkalommal felléptünk 
már. Sokat énekelünk idegen nyelve-
ken, gyakran izlandi nyelven is. A leg-
fergetegesebb fellépéseink idehaza ép-
pen izlandi közönség előtt voltak. Egy 
izlandi turné, persze, egyelőre csupán 
az álmaink között szerepel.

– Közeledünk a kórusmunka lényegé-
hez…
– Jelenleg 30-35 fő a  kórus létszáma. 
Viszont nagyon hiányzik az utánpótlás. 
Bizony örömmel vennénk, ha a gödi �-
atalok közül néhányan csatlakoznának 
hozzánk. A  kórus magja tizenöt éve 
ugyanaz, lassan megöregszünk. Amíg 
az  összetartozás és az  éneklés öröme 
adott, amíg képesek vagyunk művészi 
élményben részesíteni önmagunkat, és 
önmagunkon keresztül a  közönséget, 
addig mehet a  dolog. Mi azért állunk 
a  közönség elé, hogy a  koncert során 
szülessen olyan katartikus pillanat, 
amelynek mindannyian részesei lehe-
tünk. A  közönség is, a  kórustagok is. 
Amikor a csodálatos megtisztulás meg-
érint bennünket egy-egy koncerten, 
az minden fáradságot megér.

Walter Béla

ÉVFORDULÓ

Tizenöt éves a Gaude kórus

Az elmúlt tizenöt esztendőre Utassy Ferenccel, a Gaude kórus karnagyával emlé-
kezünk. A kórus januárban, a magyar kultúra napján elnyerte Göd Város Alko-
tó- és Előadóművésze Díját. Beszélgetésünk helyszíne különleges: az Izlandi Köz-
társaság konzuli képviseletének irodája. S hogy miért ez, arra azonnal fény derül.

A Gaude repertoárjának közel fele egyházi kórusművekből áll

A karnagy úr jóvoltából a Kis kece lányomat 
az izlandiak saját népdalukként éneklik
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– Mikor ébredtél rá arra, hogy a festészet több lehet a számodra, 
mint egyszerű kedvtelés?
– Világéletemben a  művészet és minden vele kapcsolatos dolog 
érdekelt, de a festészetben teljesedtem ki igazán. Nagyapám volt 
az, aki a leginkább ösztönzően hatott rám, és értékelte még a leg-
apróbb alkotásaimat is. Ő hívta fel a szüleim �gyelmét arra, hogy 
művészeti pályára tereljék az életemet. Nagyon hálás vagyok neki 
és a szüleimnek, hogy mindvégig támogattak ebben.

– Melyik alkotásod a legkedvesebb számodra?
– Nem tudnék egyet sem kiválasztani, mindegyik kedves a  szí-
vemnek, ugyanis minden festményem egyedi alkotás. Sokszor 
ezért is nehéz megválni tőlük.

– Van jellegzetes technikád, amivel dolgozol?
– Számtalan technikával dolgozom, minden művészeti irányza-
tot, ami izgalmas számomra, kipróbáltam és kísérleteztem velük. 
De igyekeztem mindig az igazi, tiszta és őszinte világot ábrázolni, 
ugyanis ezt érzem a  legközelebb magamhoz. A  munkáimon ke-
resztül próbálok közel férkőzni az emberek lelkéhez.

– Impresszionista festőként kik inspiráltak téged a legjobban?
– Olyan gazdag az impresszionisták világa, hogy nem tudnék név 
szerint bárkit is kiemelni. Nem tartom magam kimondottan imp-
resszionista festőnek, bár nagyon közel áll a szívemhez ez a stílus. 
Jómagam arra törekszem, hogy a lényeget fessem, a saját művészeti 
szabadságom szerint.

– Mióta is élsz Gödön?
– Tavaly volt huszonöt éve. Hosszú idő…

– Tudatosan választottad Gödöt otthonodnak?
– Ide kaptunk befogadást egy kedves rokonunk révén 1987-ben, 
és két év múlva sikerült áttelepülnünk Erdélyből. Örültünk, hogy 
Magyarország hivatalosan is befogadott engem és a  családomat. 
A kezdet nehéz volt, de a gödi lakosok szeretete átsegített bennün-
ket ezen, s új barátokra találtunk. Megismerkedtem az itthoni mű-
vészvilág tagjaival is, akiknek szintén sokat köszönhetek. Az  itt-
teni táj az első perctől kezdve inspirálóan hatott rám. Ne feledjük, 
hogy Göd a Dunakanyar kapuja.

– Apropó! Szoktál a szabadban festeni, vagy inkább a műtermet 
részesíted előnyben?
– Szívesen kijárok festeni, évszaktól függetlenül. Ami inspirál 
engem, azt megfestem. Sajnálom, hogy mindig egyedül megyek, 

INTERJÚ

Mág Tamás műtermében

Amint jött a jó idő, magam is kimerészkedtem a szabadba. 
Gondoltam, a kora tavaszi napsütésben nyakamba veszem 
a várost és sétálok egy jót. Alig haladtam néhány métert, 
máris ismerős arcok köszöntöttek. Az egyik kapualjban 
éppen leszállt jellegzetes drótszamaráról Mág Tamás fes-
tőművész, aki rögvest beinvitált magához egy kávéra.
Beszippantva műtermének festékszagát, átadtam magam 
a különleges hangulatnak. Tamás kisvártatva ecsetet raga-
dott, és munkálkodni kezdett egyik festményén.

Régi nagyváradi utca télen

Burton upon Trent (Anglia) – Fő utca
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Lámpagyújtogatók
Világpremier a Föld napján!
Februári lapszámunkban interjút olvashattak a  Gö-
dön élő Százados Miklós filmrendezővel, akit készülő 
kultúr sci-fijéről, a Lámpagyújtogatókról kérdeztünk. 
Nos, lapzártánk perceiben megtudtuk a  rakéta kilö-
vésének, pontosabban a  film világpremierjének idő-
pontját.

Történelmi jelentőségű napnak ígérkezik 2015. ápri-
lis 22-e, amikor – közép-európai idő szerint – pontban 
19 órakor felbocsátják az emberiség első �lmes üzenetét 
egy távoli galaxis idegen civilizációja felé. A Cinema City 
Magyarország, a WestEnd City Center és a Ustream jó-
voltából a WestEnd multiplex mozijában indítják útjára 
az  emberiség űrüzenetét, ezt követően pedig az  ország 
számos mozijában is bemutatják a világ első kultúr sci-�-
jét, a Lámpagyújtogatók című �lmet.

Reméljük, a �lm fellövését minél több gödi �lmrajon-
gó is megtiszteli jelenlétével.

W. B.

s nem találok egy művészkol-
légát, aki elkísér…

– Honnét meríted az inspirá-
ciót a képeidhez?
– Függetlenül attól, hogy 
milyen idő van, felpattanok 
a biciklimre és járom a várost. 
Aztán hirtelen feltűnik vala-
mi különleges, és ha megtet-
szik, azt megfestem. Magától 
jön minden, az emberek, a tá-
jak, a  hangulat, egy jó pohár 
bor, bármi, ami inspirálhat.

– Ahogyan elnézlek munka 
közben, roppant nyugodt 
vagy. Az  ecsetek és vásznak 
világában egy festő élete 
mennyire lehet izgalmas?

– Miért, az íróké mennyire az a szobájuk magányában? Onnantól 
kezdve, hogy az ecsetet a kezembe veszem, az elsőtől az utolsó 
ecsetvonásig, a  festés minden pillanata izgalommal tölt el. Egy 
mesevilág hangulatában érzem magam. Ilyenkor kizárok min-
dent, ami körülvesz.

Szeretném ezt a  belső világomat másokkal is megosztani. 
Az alko tásaimmal igyekszem kifejezni a gondolataimat. Ha újra 
kellene kezdenem, semmit sem változtatnék meg. Hálás vagyok 
a családomnak, hogy mindvégig kitartottak mellettem, és támo-
gattak az utamon. Elsősorban a feleségemnek, Ildikónak tartozom 
köszönettel, aki biztosította számomra a nyugodt családi hátteret.

Csabai Márk

Mág Tamás pályájáról
Az 1952-es születésű, erdélyi származású alkotó iskoláit 
Nagyváradon végezte. Festészetet, gra�kát és szobrásza-
tot tanult a nagyáradi Zene- és Képzőművészeti Középis-
kolában, majd a nagyváradi művészeti szabadegyetemen 
folytatta tanulmányait, ahol Mottl Román (1921–1991) 
gra�kusművész volt a  mestere. Mág Tamás 1972-ben 
gra�káival országos második helyezést ért el egy buka-
resti versenyen. 1974-től jelentkezett önálló kiállításokkal.

1989-ben családjával Magyarországra települt, azóta 
Gödön él. Munkái hamar ismertté váltak a hazai művé-
szeti életben is – festményei ma is számos fővárosi és vidé-
ki galériában megtalálhatóak.

Főként utcarészleteket és tájképeket fest. Képeinek ih-
letői leggyakrabban az erdélyi és a magyarországi tájak, 
városok, de számos témát merített olaszországi, kanadai 
és franciaországi utazásaiból is. Képeit a  stílusgazdag-
ság, a hagyományok tisztelete és a festészeti megoldások 
sokfélesége jellemzi. Bravúros mesterségbeli tudással és 
az  impresszionizmusra jellemző ecsetkezeléssel teremti 
meg képeinek összetéveszthetetlen, egyedi világát. Önálló 
kiállítással igen ritkán jelentkezik, ám festményei neves 
magángyűjtemények megbecsült darabjai itthon és kül-
földön is.

K. B.

Mühlbacher István sokéves kutatómunkájának eredményét tárta 
az érdeklődők elé

HELYTÖRTÉNET

Előadás a Nemeskéri-Kiss 
családról 
Márciusban több éves családfakutató munkájának összegzéseként 
tartott előadást a  József Attila Művelődési Házban Mühlbacher 
István. A  Nemeskéri-Kiss családra vonatkozó részletes kuta-
tási anyagának egy kisebb része – néhány újabb tanulmány és 
a szakirodalmat áttekintő többféle bibliográ�a – a 2014. évi Gödi 
Almanach önálló mellékleteként is megjelent. A mostani előadás 
alkalmával az érdeklődők a személyes kötődésről és a ma is köz-
tünk élő leszármazottakról is hallhattak. A Nemeskéri-Kiss család 
különösen fontos szerepet játszott Göd történetében, egyes család-
tagok pedig az egész nemzet történetét, kultúrtörténetét tekintve 
is kiemelkedő jelentőségű személyiségeknek számítanak. A témá-
val részletesen foglalkozunk lapunk következő, májusi számában.
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Színházi esték Gödön
A Duna-part Nyaralóházak színházterme egy, szám szerint négy előadást 
magában foglaló programsorozatnak ad otthont az idei évben. 

Következő előadás
Áprilisban ismét városunkba látogat a  Spirit Színház. Buda pesti és számos 
vidéki nagyvárosi fellépés után Gödre is elhozzák Müller Péter Szeretetköny-
vének színpadi feldolgozását. 
A népszerű könyvből készült zenés darab a  szeretet fontosságáról szól, 
Papadimitriu Athina és Kutik Rezső előadásában. Színház arról, amire mind-
annyian szomjazunk. Az  előadás nem pusztán őszinte önvallomás, gazdag 
tanítás, de társkeresés is: a néző szeretetét 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.)
A színházi estéken büfé várja a nézőket!

Duna-part Nyaralóházak | 2132 Göd, Jósika u. 14.
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április 25. | 19.30 óra

Müller Péter | Szeretetkönyv színpadon

Előadja:

Papadimitriu Athina
és Kutik Rezső

Jegy- és 
bérletértékesítés 

a Duna-part Nyaralóházak
recepcióján

Hétfő-péntek: 9-17 óráig
(az előadás napján is) 

Telefon:
(06 20) 236-0223

az Ilka Csárda Panzióban 
Telefon:

(06 27) 336-303
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ÁPRILIS 11. SZOMBAT | 15.00–17.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

ÁPRILIS 16. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

ÁPRILIS 18. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

MÁJUS 16. SZOMBAT |  14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

17.00
A Retro Ady Klub összejövetele

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

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

Az Ady Klub
aktuális programjai

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2015. április 24-én, pénteken 13 órától 17 óráig
Témája: Anyák napi ajándék

Erdei Bütykölde
A madarak és fák napján baglyot fogunk 
készíteni.
www.godikonyvtar.hu

Ica néni, Edina néni, Ági néni

ÁPRILIS 11. SZOMBAT | 9.00
Babaruha- és játékbörze

ÁPRILIS 13. HÉTFŐ | 10.00
Gyerekszínház – Mimikri Bábszínház: A Kismalac és 
a Farkasék. (a tavaszi bérlet 2. előadása) Belépő: 700 Ft

13.00

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

ÁPRILIS 14. KEDD | 15.00
Pedagógus Klub – Házi szappan készítése, huzellás 
diákok előadása Erdélyről

ÁPRILIS 21. KEDD | 16.00
Jeles napok a Topánka Táncházban: Szent György-napi 
mulatság. Közreműködik Bese Botond
A belépés díjtalan. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

ÁPRILIS 28. KEDD | 15.00
Pedagógus Klub – Beszámoló a Duna-expedícióról

ÁPRILIS 29. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének találkozója

MÁJUS 4. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

MÁJUS 5. KEDD | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

MÁJUS 7. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

MÁJUS 8. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

MÁJUS 9. SZOMBAT | 8.00
Babaruha- és játékbörze

MÁJUS 11. HÉTFŐ | 10.00
Gyerekszínház – Trambulin Színház: A teknős és a nyúl 
versenyfutása. (a tavaszi bérlet 3. előadása) Belépő: 700 Ft

13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

MÁJUS 12. KEDD | 15.00
Pedagógus Klub – Egészséges táplálkozás, lúgosítás 
(előadás)

16.00
Jeles napok a Topánka Táncházban: Pünkösdnek jelös 
napján… 
Közreműködik Navratil Andrea. A belépés díjtalan. 
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

MÁJUS 15. PÉNTEK | 18.00
Vizer József műbútorasztalos mester életmű-
kiállításának megnyitója

MÁJUS 16. SZOMBAT | 9.00–16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében

Könyvtárosok világnapja – 
április 14.
Hozz egy viccet a  könyvtárosok világnapján, 
cserébe meglepetés ajándékot kapsz! Ugyan-
ezen a napon ingyenes beiratkozási lehetőség 
mindhárom könyvtárunkban!
Április 13. és 18. között meghirdetjük a megbo-
csátás hetét: ekkor minden kedves Olvasónk 
térítésmentesen rendezheti könyvtartozását!

Olvasókör
2015. május 15-én, csütörtökön 18 órakor olva-
sókör Bodnár Zsuzsával a  Központi Könyvtár-
ban (Pesti út 72., telefon: (27) 532-155)
Háy János Napra jutni című kötetéről beszélge-
tünk.

Könyves ötös
Áprilisi könyvajánlatunk:
D. Tóth Kriszta: Húszezer éjszaka
Dragomán György: Máglya
Oplatka András: Németh Miklós
Nyáry Krisztián: Igazi hősök
Gróf Nádasdy Borbála: Ízes élet

Támogassa könyvtárát adója 1%-ával!
GÖD VÁROSI KÖNYVTÁR,

16798801-1-13

A Retró Ady Klub programja 2015. április 18-án, szombaton 17 órakor:
Göd régen és most (Bencsik Zsuzsa vetítése) | Infó: (06 30) 370-2491

XII. NÉPMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR
2015. június 22-től 26-ig
bőrös, fafaragó, gyöngyfűző, népi fazekas, 
söndörgő csoportok
Részvételi díj: 15 000 Ft

XXII. IFJÚSÁGI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
2015. június 29-től július 10-ig
kerámia, kis-kézműves, rajz, szobrász, 
tűzzománc és ötvös szakon
Részvételi díj: 24 000 Ft

A táborok bejárós formájúak, reggeltől délutánig tartanak a foglalkozások.

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

TÉGED IS VÁRUNK A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

Gödi Körkép | 2015. 4. szám AJÁNLÓ
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A március 15-ei városi ünnep alkalmával idén is átadták 
az  elmúlt időszak sporteredményei alapján a  Kóczán 
Mód-díjakat. Kóczán Mór 1971-ben vándordíjat alapí-

tott, melyet korábban országos bajnokok kaptak. Göd önkor-
mányzatának képviselő-testülete 1999 óta folytatja e  hagyo-
mányt, s  az elismerést immár a  város legsikeresebbnek jelölt 
fér� és női sportolója, illetve csapata nyerheti el. A háromszoros 
olimpikon dobóatléta az ötvenes évek közepétől vett részt a gödi 
közéletben, református lelkészként és edzőként, sportvezetőként, 
versenybíróként.
Az elismeréseket Markó József polgármester mellett Jeszenszky 
István és Pál, Kóczán Mór unokái, valamint dédunokája, 
Jeszenszky Zsolt adta át.

A legjobb sportteljesítményt nyújtó női sportoló: Váczai 
Enikő kajakozó  
Gödi lakos, korábban a  Gödi SE, jelenleg a  KSI SE sportolója. 
A 2014. júniusi pöstyéni maratoni Európa-bajnokságon Csernák 
Edinával párosban aranyérmes lett, valamint az U23-as korosz-
tály egyéni versenyében is első helyen végzett, így ő  volt a  leg-
eredményesebb magyar versenyző a kontinensviadalon. Oklaho-
ma Cityben, a világbajnokságon a kajak kettesek közt ötödik lett. 

– Köszönöm a díjat a gödi önkormányzatnak, továbbá a csalá-
domnak, hogy támogatnak mindenben, illetve a  nevelőegyesü-
letemnek, a Gödi SE-nek és Sinkó Lászlónak, hogy a tanítványa 
lehettem hosszú éveken át. Nagyon örültem, amikor megtud-

tam, hogy idén én kapom meg 
a  díjat, másrészről szomorú 
voltam, hogy nem tudom sze-
mélyesen átvenni a  külföldi 
edzőtáborozás miatt. Meg-
tisztelő érzés számomra, hogy 
Gödön elismernek, értékelik és 
támogatják a munkámat.
Továbbra is célom, hogy minél 
előbbre jussak a  nemzetközi 
viadalokon, legyen az marato-
ni vagy akár síkvízi verseny. 
Bízom magamban, és a  sze-
retteim is bíznak bennem, tá-
mogatnak mindenben, ezért 
hiszem, hogy ez meghozza 
majd a  várt eredményt. A  ké-
sőbbi terveim között szerepel, 
hogy edzőként is megálljam 
a helyem – nyilatkozta Váczai 
Enikő. 

A legjobb sportteljesítményt 
nyújtó fér�sportoló: Havas 
Balázs kajakozó  
Gödön lakik, a  Gödi SE-ben 
kezdett el kajakozni, jelen-
leg váci színekben sportol. 
U23-asként Európai-bajnoki 
bronzérmet, világbajnoki ne-
gyedik helyet szerzett a 26 ki-
lométeres távon, míg i�úsági 
versenyzőként világbajnoki 

harmadik és Európa-bajnoki második hellyel büszkélkedhet. 
Legutóbbi nagy sikerét az Oklahoma Cityben 2014 szeptemberé-
ben megrendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon aratta: 
az U23-as korosztályban a kajak egyesek mezőnyében világbaj-
nok lett.

– Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megkaptam városom leg-
nagyobb sportelismerését. Szeretnék a nemzetközi versenyeken 
továbbra is sikeresen szerepelni. Idén a  legfőbb célom az, hogy 
kvali�kációt szerezzek a Győrben megrendezendő maratoni vi-
lágbajnokságra, valamint a szlovéniai, szintén hosszú távú Euró-
pa-bajnokságra, majd azokon eredményesen szerepeljek – mond-
ta Havas Balázs.

A legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat: a  Gödi SE Kézi-
labda Szakosztályának női felnőtt csapata  
A 2013–14-es szezonban megnyerték  az NB II-es bajnokságot, 
ezzel feljutottak az NB I/B-be, ahol a bajnokság félidején túllépve, 
kiváló játékkal, március végén vezetik a tabellát.
– A Kóczán Mór-díjat az előző esztendő után idén is elnyertük, 
s  ez egyfajta visszaigazolás számunkra. Megtiszteltetés, jóleső 
érzés, hogy az önkormányzat is elismeri a befektetett munkán-
kat, az eredményeinket. Célunk, hogy az NB I/B-s bajnokság vé-
gén a dobogóra álljunk, ezáltal is újabb sikert hozva Gödnek és 
a  Gödi SE-nek. Jó úton haladunk… – fogalmazott Tősér Tibor 
edző.

Vasvári Ferenc

ELISMERÉS

Két kajakos és 
a kézilabdacsapat kapta 
a Kóczán Mór-díjat

Együtt a díjazottak és a díjátadók: balról az ötödik Havas Balázs, mellette Váczai Enikő édesanyja, 
jobbról a GSE női kézilabdacsapata Tősér Tibor edzővel. Középen Markó József polgármester és Dankó 
István kézilabda-szakosztályvezető, balra  Kóczán Mór családtagjai
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KARATE

Nem mindennapi lehetőséget 
kapott az Életforrás Do
– A Magyar JKA Karate Szövetség kapott egy olyan lehetőséget, 
amelyre korábban még sohasem volt példa az országban. Japánból, 
a  tokiói oktatóközpontból tíz harmadéves karatéka érkezett Ma-
gyarországra. A szövetség öt hazai klubot kért fel a közös edzések-
re, s ezek között voltunk mi is. A lehetőséggel élve a vendégeknek 
megmutathattuk Gödöt és környékét. Két alkalommal edzettünk 
velük, s e foglalkozásokra, melyeket én vezettem, érkeztek Gödöl-
lőről, Nyíregyházáról, Aszódról, Fótról, Budapestről és Dunake-
sziről is sportolók. Nagyon jól sikerült ez a néhány nap – mesélte 
Karakó Sándor, az Életforrás Do edzője.

A szakember a  márciusi övvizsgákról és az  országos bajnok-
ságról is beszámolt. – Húsz sportolónk vizsgázott sikeresen, kö-
zöttük felnőttek és �atalok. A vizsgákat követően Sárvárra utaz-
tunk az országos bajnokságra. Stum Dominik megnyerte a kumite 
versenyszámot úgy, hogy még pontot sem ütöttek rajta. Szilágyi 
Botond kumitében a harmadik, katában a negyedik helyen végzett. 
Karakó Roland is eljutott a nyolc közé, ott magabiztosan vezetett, 
ám a mérkőzés vége előtt húsz másodperccel leléptette a bíró, ami-
vel nem értettem egyet, óvtam is, de sajnos azt nem fogadták el. 
Már készülünk az  áprilisi mogyoródi diákolimpiára és a  májusi 
törökbálinti bajnokságra – tájékoztatta lapunkat a vezetőedző.

V. F. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Gödi Sportmajális május elsején, 
a Gödi SE sporttelepén
Program:
08.30:  gyülekező, bemelegítés, sorsolás
08.50:  megnyitó
09.00:  VUK – Városi Utánpótlás Kupa – focitornák gyerme-

keknek
10.30:  női focitorna
10.00:  asztalitenisz, atlétika, kosárlabda, tollaslabda, továbbá 

kajak-kenu- és triatlon-bemutató
11.00:  V. Bednárik László Kispályás Labdarúgó Emléktorna 

(nevezés: a helyszínen)
Az emléktornára i�úsági és felnőtt fér� csapatok jelentkezését 
várják a becsal6@gmail.com e-mail címre, április 28-ig.
A tornák után eredményhirdetés, az 1-3. helyezett csapatok ér-
met kapnak, a legjobbaknak torta a különdíjuk.
A majális fő támogatója a Göd város önkormányzata, a Szent Ja-
kab Zarándok Egyesület és a Felsőgödi Karitász Csoport.
A büfében étel, ital egész nap kapható lesz.
A szervezők várják a gyermekeket, a felnőtteket, a családokat és 
a baráti társaságokat.

KÉZILABDA

Biztos tabellavezető a Gödi SE 
felnőtt női NB I/B-s csapata
– Felnőtt csapatunkkal magabiztosan menetelünk az NB I/B ke-
leti csoportjában, március végén négy pont az  előnyünk a má-
sodik helyen álló Kecskeméttel szemben. A  pontvadászatban 
rivális Vasas együttesét hazai pályán izgalmas játékban sikerült 
legyőznünk. Idei utolsó hazai mérkőzésünk április 26-án, va-
sárnap 17 órakor kezdődik a Balázsovits Sportcsarnokban, ahol 
a Balmazújváros csapatát fogadjuk – nyilatkozta a Gödi Körkép-
nek Tősér Tibor edző.

EREDMÉNYEK:
Gödi SE – Vasas SC: 30-28 (felnőtt), 23-30 (junior)
Gödi SE – Szent István SE: 41-23 (felnőtt), 22-32 (junior)
Gödi SE – Inárcs-Örkény KC: 32-24 (felnőtt), 31-13 (junior)

PROGRAMAJÁNLÓ

Medencés sárkányhajó-verseny 
a gödi strandon április 25-én
A Dunai Sárkányok STE és a helyszínt biztosító Gödi Termálstrand 
nyílt, amatőr sárkányhajó-versenyt hirdet iskolák, cégek, baráti tár-
saságok, sportegyesületek, önkormányzatok és nevelőtestületek 9 
fős csapatai részére.
Nevezési díj: iskoláknak ingyenes, gödi sportegyesületeknek félárú.
További információk a  www.facebook.com/dunaisarkanyok I. Gödi 
Medencés Sárkányhajó Verseny eseményoldalon.
Érdeklődni a  (06 20) 311-1495-ös telefonszámon és a  dunai.
sarkany@freemail.hu e-mail címen lehet.

A gödi csapat lendülete az NB I/B-ben is megállíthatatlan. 
A nagymúltú Vasast is kipipáltuk

STRANDKÉZILABDA

Németh Lilla tagja volt a vb-
ezüstérmes csapatnak
Németh Lilla, a Gödi SE NB I/B-s játékosa – a női válogatott szö-
vetségi kapitányának, Németh Andrásnak a  leánya – a  strand-
kézilabdázást is magas szinten űzi: a  2014-es brazíliai strand-
kézilabda-világbajnokságon a  magyar válogatottal ezüstérmet 
szerzett. „Sikeresek a magyarok: 2013-ban Eb-t nyertek, a Világ-
játékokon ezüstérmesek lettek. Sajnos a  teremkézilabda mellett 
nem mindig tudok a válogatott rendelkezésére állni.”

Lilla 2001-ben a Gödi SE-ben kezdett, az osztrák Hypo II-vel 
bajnoki bronzérmes, majd az FTC-vel a magyar bajnokságban és 
Magyar Kupában ezüstérmes lett. Vác, majd Eger után jött haza 
Gödre.

A balátlövő célja, hogy a 2020-as tokiói olimpián tagja lehes-
sen a magyar csapatnak.

Gödi Körkép | 2015 1. szám SPORT
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BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Több mint százan a tavaszköszöntő 
túrán
A Belépés Családostul programsorozat márciusi állomásának 
résztvevői a Mátrába utaztak, ahol Galyatetőn és környékén ba-
rangoltak.

– Két teli busszal, összesen százöten utaztunk a Mátrába. Ga-
lyatetőről az egyik csoport három és fél, a másik két és fél órás 
sétát tett meg Mátraszentlászló és Mátraszentistván érintésével, 
majd egy kedves kis vendéglőben elfogyasztott ebéd után Gyön-
gyöstarjánban, a  Ludányi Pincészetben borkóstolóval zártuk 
a kiruccanást. A sok ismerős mellett jó néhány új taggal ismer-
kedhettünk meg, családok, baráti párok, kisebb csoportok vették 
örömmel a  Becsal invitálását a  tavaszköszöntő túrára. A  TOP-
hÁZ Speciális Gyermekotthon lakói közül – két kísérővel – öten 
teljesítették a kisebb utat. Büszkék lehetnek magukra mindany-
nyian! – számolt be Wagner László az igen népes eseményről. 

Amellett, hogy az  esztendő elején öt évre 
harmadszor is a Magyar Szkander Szövet-
ség elnökének választották, más megtisztel-
tetés is érte Csabai Atillát. Miután a sport-
ág hazai szövetsége néhány esztendeje 
a Magyar Olimpiai Bizottság nem olimpiai 
sportágakért felelős tagozatának tagja lett, 
a gödi sportvezető közelebb került az ötka-
rikás szervezethez és a tagozat tízfős vezető 
testületéhez. Mivel a  grémiumban tavaly 
két hely megüresedett, a  szkanderelnök 
előtt megnyílt egy új lehetőség.

– A választáson nyolc szövetség vezetője 
indult. Engem többen is jelöltek, s a prog-
ramom olyan tetszést aratott, hogy elnyer-

tem ezt a  nagyszerű társadalmi pozíciót, 
a MOB-tagságot. A Magyar Szkander Szö-
vetség nagy feladat előtt áll, mivel Magyar-
ország rendezi a 2017-es világbajnokságot, 
amelyre ötven ország másfél ezer sporto-
lóját várjuk. Ez  hozzávetőlegesen 14 ezer 
vendégéjszakát jelent – nyilatkozta az Eu-
rópai Szkander Szövetség alelnöki posztját 
is betöltő sportvezető, aki azt is elmond-
ta, hazánk huszonkét klubjának összesen 
mintegy hatszáz fős sportolói bázisa van.

A szövetség az  elmúlt években több al-
kalommal szervezett Gödön hazai és nem-
zetközi viadalt.

V. F.

TEREMLABDARÚGÁS

Női csapat az Arany Pertlin!
Nőnap alkalmából hölgyekből álló csapat is pályára lépett a már-
ciusi Arany Pertli elnevezésű teremlabdarúgó-tornán a Balázso-
vits Sportcsarnokban. A  hatcsapatos tornát, amelyen 35 éven 
felüliek vehettek részt, a Dream Car nyerte.

– Új fejezet kezdődött a gödi szenior focitornák történetében: 
bekapcsolódtak a  lányok is! Nőnap alkalmából éppen stílszerű 
volt a  Deák Andi által szervezett Vénasszonyok női csapat in-
dulása, amely egyébként igazán kiválóan helytállt. Nem marad-
tak el azonban az öreg�úk fantasztikus kapusteljesítményekkel 
tarkított szebbnél szebb akciói sem – összegzett Rataj András 
főszervező.

EREDMÉNYEK:
1. Dream Car (11 pont, 17:5-ös gólarány)
2. GSE Oldboys (10 pont, 11:5)
3. Don Papa (8 pont, 6:4)
4. Vénasszonyok (5 pont, 3:10)
5. Fate-rock (4 pont, 2:12)
6. Sörszakkör (2 pont, 7:10)

A legjobb kapus: Szabó Gábor (Fate-rock)
A legjobb  játékos: Külös Zsuzsanna (Vénasszonyok)
A legjobb szenior játékos: Petró János (GSE Oldboys)
A legsportszerűbb játékos: Szabó Gábor (Don Papa)
Gólkirály: Kecskeméty Dániel 8 góllal (Dream Car)
A legszimpatikusabb játékos: Simon Zsolt (Sörszakkör)

A fehérmezes Vénasszonyok temperamentuma és játéka erősen 
rácáfolt a csapatnévre

A BeCsal lényege a Mátrában is érvényesült: kicsik-nagyok, szülők-
nagyszülők együtt barangoltak Galyatetőn

SZKANDER

Gödi sportvezetőt választottak a MOB tagjai közé
TENISZ

Megnyíltak az új 
teniszpályák!
A gödi termálstrandhoz közel, az  egy-
kori golfpálya területén két új, salakos 
teniszpályával várja vendégeit a Fenyves 
Tenisz Park. A pályák használata akár 
alkalmi, akár bérletes konstrukcióban 
lehetséges.
Az egyéni és csoportos gyermek- és fel-
nőttoktatással, pályafoglalással kapcso-
latos kérdéseikre szívesen válaszolunk 
az alábbi elérhetőségeken:
 
www.fenyvesteniszpark.hu,
www.facebook.com/fenyvesteniszpark,
(06 20) 366-4585.
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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
Nonpro�t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

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

A 2015. március havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése: 
„Végre találtam a blökinek egy bébiszit-
tert.”

A nyertes ezúttal: Korbély Tünde.

Szerencsés megfejtőnk  Eck Ibolya 
Guinness-rekorder fodrászmester 
(Göd, Szent István utca 23.) 
szolgáltatását veheti igénybe. 
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RÖPLABDA

RÉKA a nőnap hajnalán
Idén jubileumi röplabdatornát rendezett a nőnapi hétvé-
gén a Gödi Sirály KHE. A RÉKA elnevezésű éjszakai vi-
adal huszadszor került Göd sportnaptárába. Az ünneplés 
helyett azonban – Rataj András főszervező értékelése sze-
rint – a játéké maradt a főszerep. 

EREDMÉNYEK:
„A” csoport: 1. DISZKÓPATKÁNYOK, 2. SZÁGULDÓ 
KERTITÖRPÉK, 3. ADVENTURE TIME, 4. BÁRMI LEHET
„B” csoport: 1. GAME-KAPOCS, 2. AJÁNDÉK CSÓNAK NE NÉZD 
A LAPÁT, 3. KISS MY ACE, 4. CSUSZI 
„C” csoport: 1. BAZINGA, 2. HŐSCINCÉREK, 3. TIBETI 
TÁMADÓLEPKÉK , 4. CIKI TŐLÜNK KIKAPNI (CTK) 
„D” csoport: 1. RÖPLABDÁSZOK, 2. DARK SIDE, 3. SZERVA ITT 
SÜTI ITT, 4. HAPPY GÖRCS 
„E” csoport: 1. ALKAROM ADTÁN, 2. VEGYESFELVÁGOTT, 3. 
LILIOM, 4. LUPOSLIPAFÓBIA 
 
EGYÉNI DÍJAK:

Legjobb feladó: Zsichla Katalin (SZÁGULDÓ KERTITÖRPÉK)
Legjobb ütő: Oláh Vivien (DISZKÓPATKÁNYOK)
Legjobb védő: Szilágyi Adrienn (AJÁNDÉK CSÓNAK NE NÉZD 
A LAPÁT)
Legjobb nyitó: Márton Tamás (ADVENTURE TIME)
Legjobb blokkoló: Szele Péter (BÁRMI LEHET) 
Legjobb serdülő: Borsik Lili (GAME-KAPOCS)
Legjobb i�: Papp Lujza (KISS MY ACE)
Legjobb szenior:  Bakó Tímea (BÁRMI LEHET)
 
A „B” csoport legjobbja: Belányi Virág (CSUSZI)
A „C” csoport legjobbja: Dániel Mátyás (BAZINGA)
A „D” csoport legjobbja: Fodor Attila (RÖPLABDÁSZOK)
Az „E” csoport legjobbja: Kiss Ármin (ALKAROM ADTÁN)
A legnépszerűbb játékos: Juhász Petra (TIBETI TÁMADÓLEPKÉK)

ELISMERÉS

Életműdíjjal jutalmazták Kóczán 
Mór egykori tanítványát
Kóczán Mórról a Gödi Körkép 2014. augusztusi számában olvas-
hattak hosszabb írást. Unokái – Jeszenszky Pál és István – elmon-
dása alapján azt is megírtuk, hogy a háromszoros olimpikonnak, 
későbbi edzőnek volt egy gödi atlétatanítványa, dr. Miltényi 
Márta. A sportorvosként – évtizedekig volt az atléták keretorvo-
sa –, egyetemi anatómiaoktatóként, szakíróként dolgozó egykori 
sportoló tősgyökeres gödinek vallja magát, s  bár napjainkban 
Budapesten él, nyaranta szívesen tölti napjait alsógödi házában.

Dr. Miltényi Márta március közepén életműdíjat vehetett át. 
A Magyar Olimpiai Bizottság Nők a Sportban Bizottsága hagyo-
mányosan a nőnaphoz igazodva javasol elismeréseket, melyeket 
ünnepélyes külsőségek között négy kategóriában adnak át.

A Nők Sportjáért életműdíjat az  olimpiai bajnok tornász, 
Borkai Zsolt, a MOB elnöke és az olimpiai ezüstérmes jégtáncos, 
Regőczy Krisztina, a női bizottság vezetője nyújtotta át dr. Milté-
nyi Mártának.

V. F.

PROGRAMAJÁNLÓ

Kerékpártúra április 18-án
A Belépés Családostul eseménysorozat következő programja 
az április 18-ai (szombati) kerékpártúra.
Gyülekező 9.45-kor az  alsógödi Kossuth téren. Tervezett útvo-
nal: Göd–Vác–Verőce–Magyarkút, majd onnan vissza Gödre.
Jelentkezni a becsal6@gmail.com e-mail címen lehet április 15-ig. 
Ebédet rendelhetünk a magyarkúti vendéglőben.
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A Virágzó Dunakanyar
Kertészetben

Vásároljon közvetlenül a kertészetből!
Muskátli , egynyári virágok és 

balkon növények!
Zöldségpalánták , fűszernövények.

Hatalmas választék , kiváló minőség az Ön       
otthonától mindössze 10 percre!

www.viragzodunakanyar.hu
2132 Göd , Révay utca  31.

 Virág  
Vásár

Érdeklődni: godvac@helendoron.com, illetve 30/977-3069

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
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Orvosi gyorstesztek
otthoni használatra

A gyorstesztek orvostechnikai eszközök.
Keresse őket patikákban, bioboltokban

és webáruházunkban, a www.vitaminstation.hu oldalon!

• Lyme-kór teszt
• Pajzsmirigy- alulműködés 

teszt
• Vashiány teszt
• Helicobacter Pylori teszt

• Vese rendellenesség teszt
• Emésztőrendszer teszt
• Allergia teszt
• Gluténérzékenység teszt
• Prosztata teszt

Azonnali
eredmény

Alsógöd, Nemeskéri út 70.
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 5:30-tól 19 óráig,
szombaton 5:30-tól 11 óráig,

vasárnap 14-től 19 óráig.

Mindennap friss pékáruval és �nom 
süteményekkel várjuk vásárlóinkat, továbbá 

tartós élelmiszerekkel, tejtermékekkel, 
üdítőkkel és a zöldségek kivételével minden 
egyéb alapanyaggal, amely a napi főzéshez 
és sütéshez nélkülözhetetlen. Bármikor tér 
be hozzánk, nálunk mindig talál a kedvére 
és a fogára valót, és hozzá �nom italokat.

Nyisson ránk – szívesen látjuk!

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

• 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!

Gödi Körkép | 2015. 4. szám HIRDETÉS

35



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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

magas minőségben,
kitűnő ár-érték arány mellett...

Kiváló terméktulajdonságokkal,

Keressen bennünket Vácon, a volt hajógyár területén!
Derecske-dűlő – Szent László út 23-24.

Telefon: +36 (30) 2210-191 • Telefon/Fax: +36 (27) 305-735
E-mail: alpaablak@invitel.hu

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

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
Fényre sötétedő lencsék

tAVAsZi AkciÓ -30%

AZonnAli sZemüVeg késZítés

Az akció 2015. április 30-ig tart.

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
60m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2405 Ft/m2

      10 cm-es 2685 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz,
alapozó, 1,5 mm-es alapszín
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

Üvegyapot:
DF 39-es 10 cm-es 625 Ft/m2

 5 cm-es 308 Ft/m2

DF 42-es 10 cm-es 500 Ft/m2

 5 cm-es 250 Ft/m2

TAVASZI 
AKCIÓ

Könyvelés

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

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb 
szervezetek, valamint magánszemélyek könyvelését 

vállaljuk teljes ügyintézéssel – 15 év könyvelői és 
adótanácsadói tapasztalattal.

Felelősségbiztosítással rendelkezünk!
Az iratokért kérésre házhoz megyünk!

HIRDETÉS
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SZENIOR TORNA 
NŐKNEK

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

torna
•   gyaloglás

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

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

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

Somkereki Edit
testnevelő, gyógytestnevelő, �tness personal trainer

Telefon: (06 30) 347-3109

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

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.

MANGALA ÉKSZERÜZLET
DUNAKESZI-GÖD  – TESCO ÜZLETSOR

Szolgáltatásaink: ezüst és arany ékszerek javítása, készítése
Aranybeszámítás: 9 000 Ft/g, a vásárolt tárgy súlyáig
Áprilisi akcióink:
• karórák 10% - 50%
• acél ékszerek 10%
• divatbizsu ékszerek 10%
• CNG olasz divatékszer 10% kedvezménnyel

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás hétfőtől szombatig: 9-től 20 óráig
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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

Cipőjavítás, cipzárcsere, vegytisztítás, 
ágyneműmosás és -vasalás. 
Felsőgöd, Ady Endre út 28. 
(A posta mellett.)

Kulcsmásolás, speciális kulcsok 
másolása, cipő- és varrógépjavítás, 
élezés, ruha- és szőnyegtisztítás. 
Göd, Alagút utca 3/b, telefon: (06-20) 
512-1002. Nyitva: 9-től 19 óráig. 

Lehetőleg szakképzett, 
kedves, autóval rendelkező 
hölgyet keresek bölcsődés- és 
óvodáskorú gyermekeim mellé, 
gyermekfelügyelet céljából.
Jelentkezni a (06 70) 568-8068-as 
telefonszámon lehet.

Szőnyegtisztítás! 5 m2 felett háztól 
házig 1000 Ft/m2. 
Telefon: (06-30) 296-1771.

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőművesmunkák, burkolás, térkövezés, 
festés-mázolás, homlokzati 
hőszigetelés, nyílászárók beépítése, 
víz- és csatornaszerelés, kertépítés, 
fakivágás. Telefon: (06-20) 507-8669.  

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

• 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

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

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

Műhelyünk a gödi
temetőnél található:
Rómaiak útja –
Nemeskéri u. sarok

Mobil: 06/20-9413-977
e-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonk�.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

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.

• 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

HIRDETÉS
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www.renault.hu

a RENAULT 
ajánlásával

TAMÁS AUTÓ KFT., 
VÁC, RÁDI ÚT 1-3
TEL.: +36-20/5398-379, e-mail:info@tamasauto.hu
www.tamasauto.hu

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

RENAULT FLUENCE LIMITED
KÜLÖNLEGES, MINT EGY 
FILMSZTÁR

GAZDAG ALAPFELSZERELTSÉG

5 ÉV GARANCIA

1 000 000 FORINT ÁRELŐNNYEL

., 

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

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

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2015. 04. 25., szombat 9–től 14-ig
2015. 05. 16., szombat 9–től 14-ig

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

A vizsgálat díja: 2.500 Ft/ fő



peugeot.hu

1 Gyári klímatisztító spray-vel végzett beavatkozás.
2 A gépjármű computereiből történő hibakiolvasás, mely arról tájékoztat, hogy tartalmaznak-e a computerek tárolt hibát vagy sem. 

A csomagár nem tartalmazza a tárolt hibák ismertetését, az külön díj ellenében megrendelhető.
3 A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát, a szerelés és a kerékkiegyensúlyozás munkadíját, valamint a keréksúlyok árát is.  

Az alufelnis gumiabroncscsere ára magasabb: 11 900 Ft.

Az akció 2015.03.16-tól 2015.06.30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, az akció részleteit, valamint a nyereményjáték 
játékszabályzatát, a részvételi feltételeket Peugeot márkakereskedésünkben és/vagy a www.peugeot.hu/akciok-szerviz/ oldalon 
ismerheti meg.  Az akciós ár más kedvezménnyel, különösen a Főnix program kedvezményeivel össze nem vonható. Az akciós árakat 
visszavonjuk, amennyiben az euro/forint árfolyam 320 forint fölé emelkedik. 

TAVASZI SZERVIZAKCIÓK ÉS NYEREMÉNYEK A PEUGEOT-NÁL
TISZTA A LEVEGŐ!
KLÍMATISZTÍTÁS 

3 900 FT-ÉRT1  

EXKLUZÍV 
KEDVEZMÉNYKUPONOK

• FÉKBETÉTSZETT 20% KEDVEZMÉNNYEL

• FÉKTÁRCSASZETT 20% KEDVEZMÉNNYEL

• POLLENSZŰRŐ 25% KEDVEZMÉNNYEL

•  LEMEZFELNI 10% KEDVEZMÉNNYEL

• HASZNÁLTAUTÓ-DIAGNOSZTIKA  6 990 Ft2

• KIBŐVÍTETT DIAGNOSZTIKA 9 990 Ft2

• KERÉKCSERE 6 900 Ft3

• GUMIABRONCS-SZERELÉS 9 900 Ft3

NYEREMÉNYJÁTÉK

2x100 000 FT-OS 
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYÉRT 

ÚJ 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
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