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peugeot.hu

Crossovert vagy egyterűt? 
A tágas Peugeot 5008 egyterű és a 3008 Crossover modellekben teret kapnak az egyéniségek! Ráadásul most mindkettő páratlan 
ajánlattal várja Önt márkakereskedésünkben, hiszen használtautó-beszámítás esetén 1 200 000 forint kedvezménnyel* viheti el őket!
 

*Az ajánlat a 2015. június 1. és június 30. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, használt autó beszámítása és új Peugeot 3008 vagy 5008 vásárlása esetén (a kedvezmény 
teszt- és használt autóra nem vonatkozik). A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Az új Peugeot 3008 és Peugeot 5008 modellek 1 200 000 Ft kedvezménytől 
már elérhetőek, de kizárólag használtautó-beszámítás igénybevétele esetén. A Peugeot 3008 esetén az ajánlat hybrid változatra nem vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen 
ajánlat nem minősül szerződéses ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön Peugeot-márkakereskedésünkben! A Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció 
megváltoztatására és visszavonására. A képek illusztrációk.

A Peugeot 5008 kombinált átlagfogyasztása: 4,2-8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-191 g/km, a Peugeot 3008 Crossover kombinált átlagfogyasztása: 4,2-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 110-175 g/km.

PEUGEOT 5008 PEUGEOT 3008

1 200 000 FT
KEDVEZMÉNNYEL*
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

ELŐNYBEN AZ EGYÉNISÉG!

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

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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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

2015/6. lapszám
Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu
Főszerkesztő: Koditek Bernadett
Közélet, kultúra: V. Pálfai Kinga
Életmód: Turtóczki S. Ede
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Fotó: Bea István
Olvasószerkesztő: Walter Béla
Gra�kai tervezés, nyomdai előkészítés: 
ET-art Stúdió Kft.
Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi@god.hu
Hirdetésszervező:
Brumár György
Telefon: 70/574-5530
A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@god.hu e-mail címre minden hónap 23-ig 
leadni.
Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.
Kiadó: 
Göd Városi Kommunikációs Nonpro�t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonpro�t Kft. 
ügyvezetője
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Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.
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A gödi Dunavirág 
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Fotó | Bea István
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. május 28.

Módosították az önkormányzat SZMSZ-ét 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására a Vidák Árpád 
képviselő halálával megüresedett bizottsági tagsági helyek betölté-
se miatt volt szükség. A testület a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszer-
zési és Jogi Bizottság képviselő tagjának Lőrincz Lászlót, a  Köz-
művelődési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának 
Szekeres Mátét, a  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
képviselő tagjának pedig Simon Tamást választotta meg. 

Elfogadták a zárszámadásról szóló rendeletet
Az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a pénzügyi bi-
zottság. A  könyvvizsgálói jelentés megfogalmazása szerint „az 
összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségveté-
se teljesítéséről, 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.” A rendelet 
a beszámolót elfogadta. 

Rendelet a kiszolgáló utak költségeinek áthárításáról
Az Önkormányzat által 2014-ben elkészített kiszolgáló utak 
(Kusché, Vécsey, Tompa és Attila utca) építésének költségeiből 6 
százalékot a  szokásoknak megfelelően ezúttal is a  lakosokra há-
rított át. Az áthárított összeg 90 000 forint, amelynek be�zetésére 
részlet�zetési lehetőséget biztosít az önkormányzat.

Módosították a vagyongazdálkodási rendeletet
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonpro�t K�. meg kívánja vásárolni a jelenleg bérelt szemétszállí-
tó-autókat a Településellátó Szervezettől. Ennek feltételeit teremti 
meg a rendelet most elfogadott módosítása. 

A Hulladékgazdálkodási Kft. éves beszámolója, 
tőkeemelése és tagi kölcsöne
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�. 2014. évi beszámolóját 
a testület tagjai elfogadták, megszavazták tőkeemelését és tagi köl-
csönét is. A cég az elmúlt évben közel nullszaldósan gazdálkodott. 

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 87 012

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek 
+ pénztár): 8 761

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 26 745

A lekötött betétek összesen: 400 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 522 518

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek 
összege: 484 546

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

A lakossági adótartozások összege 2015. május 28-án: 147 634

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

Sebességcsökkentő bordát építenek 
a Kerekerdő utcában
A környéken eleve 20 km/órás sebességkorlátozás van, ennek el-
lenére rendszeres a gyorshajtás az utcában, ezért a lakosok az ön-
kormányzattól kértek segítséget. A testület egyhangúlag megsza-
vazta a sebességcsökkentő borda és az azt jelző közlekedési tábla 
kihelyezését.

Korlátozott időtartamú várakozásra kijelölt 
területeket állapítanak meg Felsőgödön 
Felsőgödön a  vasútállomás környékén láthatóan nem elegendő 
a parkolók kapacitása. A Budapestre vonattal utazók sokszor egész 
napra az  üzletek, illetve a  Kisfaludy utcai egészségház előtt hagy-
ják az autójukat, így lefoglalják a helyi kereskedelem és a betegel-
látás működéséhez szükséges helyeket. A  probléma megoldására 
a  meglévő parkolóhelyek egy részét az  önkormányzat a  jövőben 
kizárólag rövid idejű parkolásokra tartja majd fenn (azaz „órás” 
parkolókat alakít ki, ahogyan például Alsógödön a Beck Ö. Fülöp 
téren is). A parkolás ezeken a helyeken is díjmentes, viszont időhöz 
kötött lesz. A gépkocsi vezetőjének a szélvédőn jeleznie kell a parko-
lás megkezdésének időpontját, és a megengedett tartózkodási időt 
nem lépheti túl. Az ellenőrzés a közterület-felügyelet feladata lesz. 
Az intézkedés nyár végére (augusztus 31.) várható bevezetésével egy 
időben új P+R parkolóhelyeket alakítanak ki a környéken, hogy ne 
csökkenjen az egész napra igénybe vehető parkolóhelyek száma. 

Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke ismertette, hogy ilyen, 
a szociális szféra működését áttekintő értékelést évente kell készí-
tenie az Önkormányzatnak. A testület elfogadta a dokumentumot. 

Két pályázaton indul az Önkormányzat 
A képviselő-testület döntése alapján az  Önkormányzat elin-
dul egy, a  gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázaton, illetve 
a  kompok-révek és környezetük felújítására, fejlesztésére évente 
kiírt pályázaton is. 

Kárpátaljai testvértelepülés támogatása
A képviselő-testület döntése alapján Göd négymillió forint pénz-
beli támogatást nyújt az ukrajnai háborús viszonyok miatt rendkí-
vül nehéz gazdasági helyzetbe került kárpátaljai testvértelepülésé-
nek, Makkosjánosinak. A részletekről a 8. oldalon közlünk cikket.

Idegennyelv-tudási pótlékot állapítottak meg 
az alpolgármesternek
Bár törvény rendelkezik erről, dr. Pintér György alpolgármester 
számára az Önkormányzat a korábbi években nem állapított meg 
idegennyelv-tudási pótlékot, így több éven át nem kapta meg az őt 
törvény szerint megillető járandóságait egy felső és egy középfokú 
nyelvvizsgával igazolható nyelvtudása után. A mulasztást korrigá-
landó, az  önkormányzat három évre visszamenőleg (2012. január 
1-jéig) egy összegben ki�zeti az alanyi jogon járó elmaradt juttatást. 

Képzettségi pótlékok ki�zetése
Az Önkormányzat egyes dolgozói éveken át nem kaptak képzett-
ség után járó pótlékot, míg mások részesültek ilyen címen juttatás-
ban A közszolgálati szabályzat alapján adható pótlékot most 2012. 
január 1-jéig visszamenőleg megkapják azok a  dolgozók is, akik 
számára korábban nem állapítottak meg ilyen juttatást.
(Az ülésen készült �lmfelvétel megtekinthető itt: www.goditemak.hu)

KÖZÉLET
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KÖZLEMÉNY

Árverési hirdetmény
A gödi Polgármesteri Hivatal jegyzője a 2013. évi V. törvény 
XVII. fejezet 5:58.§ alapján talált kerékpárok árverését hir-
deti meg.
Az árverés helye: a  gödi Polgármesteri Hivatal udvara 
(rossz idő esetén a közfoglalkoztatotti iroda)
Az árverés időpontja: 2015. június 22., hétfő 16 óra
A vevő által megszerzett jog: tulajdonjog
A licitlépcső mértéke a  kikiáltási árhoz képest: 1000 fo-
rinttal emelkedik.

Az árverésre kerülő talált tárgyak megtekintésének ideje: 
2015. június 22., hétfő 9-től 16 óráig
Az árverésre kerülő talált tárgyak megtekintésének helye: 
a gödi Polgármesteri Hivatal udvara
Az ellenérték kiegyenlítésének módja: készpénzben a Pol-
gármesteri Hivatal házi pénztárában az árverést követően. 
(Tételenként, azonnal.)

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Az árverésre kerülő talált kerékpárok részletes leírása:
Sorszám A talált tárgy leírása Alvázszáma Állapota Kikiáltási ára

1
Kék színű Alpha Pro típusú össz-teleszkópos, 18 sebességes kerékpár

Becsült kora: 5-10 év
BN008359

Erősen használt állapotú, nyerge megrongálódott, rozsdás lánc, hátsó váltó 
és hátsó fogaskerék

5000 Ft

2
Piros és szürke színű, női Schwin- Csepel típusú, marokváltós kerékpár

Becsült kora: 5-10 év
GSC6D04553 Erősen használt állapotú, nyerge megrongálódott 5000 Ft

3
Kék színű fér� kerékpár, MTB F5, 30 YAZ000 típusú

Becsült kora: 15 év
SF31221252 Erősen használt állapotú, nyerge megrongálódott, lánc és fogaskerék rozsdás 5000 Ft

4
Női, piros és szürke színű, Attrix feliratos kerékpár

Becsült kora: 10 év
40601070

Erősen használt állapotú, nyerge megrongálódott, kormány, lánc és 
fogaskerék rozsdás

3000 Ft

5
Fér�, kék színű, ismeretlen típusú kerékpár

Becsült kora: 15 év
nincs Erősen használt állapotú, lánc és fogaskerék erőteljesen rozsdás 3000 Ft

6
Női vázas, lila, kék és arany színű kerékpár, elöl kosárral

Becsült kora: 15 év
nincs

Erősen használt állapotú, lánc és fogaskerék rozsdás, kerékcsapágyak cserére 
szorulnak

3000 Ft

7
City 24 típusú, piros színű női vázas kerékpár

Becsült kora: 20-25 év
CB007S36 Erősen használt állapotú, nyerge megrongálódott, lánc és fogaskerék rozsdás 2000 Ft

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás 
igényelhető!
A Szociális Bizottság 2015-ben is biztosítja 
a  beiskolázási támogatás igénylésének lehető-
ségét azon állandó gödi lakcímmel rendelkező 
szülők részére, akiknek gyermeke alap- vagy 
középfokú oktatási intézményben folytatja ta-
nulmányait.
A kérelmek leadási határideje: 2015. július 31.
A kérelmező adatlapok 2015. július 1-jétől meg-
találhatók a  Polgármesteri Hivatalban, illetve 
a gödi oktatási intézményekben.
A beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges 
igazolásokat a gödi iskolákban a szülők az alábbi 
időpontokban szerezhetik be:
•  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola
    2015. június 1-je és 30. között, hétfőtől péntekig 

9-től 14 óráig.
    2015. július 8-án és 15-én, 9-től 14 óráig.
•  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
    2015. június 15. és július 2. között, hétfőtől pén-

tekig 8-tól 15 óráig.
•  Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium
    2015. június 10. és 17. között, 8-tól 15.30 óráig
    2015. július 1. és 8. között, 8-tól 15.30 óraáig.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

FELHÍVÁS

Tisztelt Gödi Mobiltelefon-használók!
Göd Város Önkormányzata a  mobilszolgáltatók tájékoztatása érde-
kében felmérést végez arról, hogy a  városnak mely pontjain milyen 
erősségű a mobilszolgáltatások működéséhez szükséges térerő. A cél 
az, hogy kiderüljön, mely területeken a leggyengébb a jelerősség, hol 
lenne célszerű adótornyot elhelyezni.

Kérjük, válaszoljon az  alábbi kérdésekre, majd a  kitöltött űrlapot 
vágja ki, tegye borítékba, és akár személyesen, akár postai úton juttas-
sa el a következő címre: Göd Város Önkormányzata, 2131 Göd, Pesti 
út 81. (A borítékra, kérjük, írja rá: „Térerő”.)

Az adatlap elektronikus formában is elérhető és kitölthető a városi 
honlapon: www.god.hu.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Jelerősség-felmérés Göd város közigazgatási területén
Kérjük, adja meg a következő adatokat!
Az állandó lakcíméhez tartozó közterület (út, utca, tér) neve:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Az ön mobilszolgáltatója (a megfelelőt jelölje aláhúzással):
                 Telekom,      Vodafon,      Telenor,      T-Mobil

A mobiltelefonjának kijelzőjén látható térerőskála általában hányas foko-
zaton áll, amikor ön otthon tartózkodik? (A megfelelőt karikázza be.)
 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös

Megjegyzés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Köszönjük az együttműködését!

Göd Város Önkormányzata
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Markó József polgármester a  testület 
tagjainak bemutatása és a város jelen-
legi helyzetének rövid összefoglalása 
után átadta a  szót a  lakosoknak, hi-
szen a  közmeghallgatás lényege sze-
rint ilyenkor övék a  lehetőség, hogy 
elmondják javaslataikat, észrevételei-
ket, megfogalmazzák esetleges kritiká-
jukat, és feltegyék kérdéseiket a  város 
vezetőinek és a képviselőknek.
Elsőként az  alsógödi N. Gábor szólalt 
fel, aki arról beszélt, hogy a Nemeské-
ri-parkerdő mellett elhaladó Rába utca 
egyik házának bodzabokrai kihajlanak 
az  utcára és akadályozzák a  szabad 
közlekedést. Javasolta az ingatlan előtti 
közterületen a bokrok mielőbbi vissza-
vágását. Kérte továbbá, hogy a kiserdei 
sportpályán lévő lelátót és a színpadot 
tegyék rendbe, s ehhez a saját munkáját 
is felajánlotta. Húsz éven át foglalko-
zott a  Nemeskéri-parkerdő faállomá-
nyának gondozásával, és 81 évesen még 
mindig szeretne tenni a városért. Mar-
kó József feljegyezte a  kéréseit, Lenkei 
György, a  Szociális Bizottság elnöke 
pedig megragadta az  alkalmat, hogy 
köszönetet mondjon N. Gábornak 
a bócsai buszfordulóban található em-
léktábla szépen elvégzett felújításáért.
A Rába utcából érkezett S. József, aki 
a  Tisza és az  Ipoly utca állapotának 
karbantartását sürgette. A nagy kátyúk 
miatt, különösen esős időben szin-
te járhatatlan az  út. Javasolta, hogy 
az utak szélén felhalmozódó földet egy 
munkagéppel időnként tisztítsa meg 
az  Önkormányzat, mert ha a  padkák 
emelkednek, a víz visszafolyik az utak-

ra, a tócsákban álló víz télen megfagy, 
és tönkreteszi az  utat. Az  Alagút ut-
cában a  vasúti átjárónál – különösen 
nyáron – borzasztó szagot áraszt az ott 
található szennyvíz átemelő. A  szag 
megszüntetésére az üzemeltető DMRV 
köteles, ha a problémát hivatalosan jel-
zi felé az önkormányzat. 
Markó József polgármester a  javas-
latokkal egyetértett. Kérte azonban 
a  lakosokat, hogy az utak állapotának 
ellenőrzésére maguk is �gyeljenek oda, 
mert nem tud mindenre embert, gépet 
és pénzt biztosítani az Önkormányzat. 
Ha a ház előtti szakaszon tócsába gyűlt 
víz útját álló felhalmozódott földből 
egy kapavágásnyit kiemel a  lakos, ak-
kor máris lefolyik a víz. Ugyanerre a �-
gyelemre és gondosságra lenne szük-
ség a  lakosok részéről a  házak előtti 
utcaszakaszok tisztán tartásával és 
a  fű lenyírásával kapcsolatban is. Ez a 
fajta közös gondoskodás lenne a  cél-
ravezető, mert sosem lesz annyi pénz, 
hogy mindent az  Önkormányzat old-
jon meg – hangsúlyozta a  polgármes-
ter. A  kátyúzás egyébként a  városban 
folyamatos, a  testület éppen az  aznap 
délelőtti ülésén adott felhatalmazást 
egy cégnek az aktuális munkák elvég-
zésére.
S. László, szintén Alsógödön élő fel-
szólaló megemlítette, hogy az alsógödi 
vasúti átkelőhelynél mindkét irányból 
szükség van a  szemközti oldalon egy 
kiegészítő lámpára, amely a  gyalogo-
soknak mutatja, hogy szabad-e az  át-
kelés. (A polgármester rögtön helyt 
adott ennek a  kérésnek.) A  felszólaló 

érdeklődött arról is, hogy a  Pesti úti 
posta melletti CBA-parkoló József At-
tila utcai oldalán meg lehetne-e szün-
tetni a  kihajtást akadályozó oszlopot. 
A  választ Kovacsik Tamás képviselő 
adta meg: az  oszlop annak idején la-
kossági kérésre került oda azért, hogy 
az  üzletbe éjszaka szállító teherautók 
ne hajtsanak ki a  szűk utca felé, és ne 
zavarják az  ott lakók pihenését. Ezért 
az  oszlopot nem lenne célszerű eltá-
volítani. Kérdésként merült fel még, 
hogy várható-e a  bócsai körforgalom 
megépítése. A polgármester válaszában 
elmondta: pályázaton nyert összegből 
elkészültek a  körforgalom tervei, de 
a  megvalósításhoz százmillió forint 
körüli összegre lenne szükség, és erre 
egyelőre pályázati forrásból nem kap-
tak pénz. Jó lenne, ha a  körforgalom 
megépülhetne, mert télen valóban bal-
esetveszélyes az a kanyar, amit kiválta-
nának vele. (Ám a balesetveszély nem 
a megengedett 50 km/órás sebességnél 
jelentkezik, hanem gyors hajtás esetén 
– tette hozzá.) 
K. Róbertné a  Csalogány utcából azt 
szerette volna megtudni, legálisan tart-
hatók-e lovak a Pólus szálló területén. 
Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt, 
amikor a szálloda csődbe ment, az in-
gatlan területén addig rendesen tartott 
lovakról nem gondoskodtak megfele-
lően, és a  környéket kellemetlen szag 
töltötte be, rengeteg volt a légy. Később 
a lovakat elvitték, és megszűnt a prob-
léma. Most viszont ismét négy-öt lovat 
látni a  területen, és kezdenek elszapo-
rodni a  legyek. Markó József válaszá-
ban elmondta, hogy az adott területen 
legálisan tarthatók lovak, a kérdés csak 
az, hogy az állattartó a vonatkozó sza-
bályok betartásával végzi-e a tevékeny-
séget. Ezt az Önkormányzat ellenőrizni 
fogja annak érdekében, hogy a lótartás 
ne zavarja a közelben élők mindennap-
jait. 
A lakos beszélt arról is, hogy a  Kádár 
utca egy részének aszfaltozása óta ezen 
a szakaszon túl gyorsan hajtanak az au-
tósok, ezért az  ott élők fekvőrendőr 
elhelyezését látnák indokoltnak, külö-
nösen amiatt, hogy egyik oldalon sincs 
járda. A polgármester ígéretet tett arra, 
hogy megvizsgálják a  körülményeket, 
és megoldást keresnek a problémára.
(A közmeghallgatáson készült �lmfel-
vétel megtekinthető a www.goditemak.
hu weboldalon.)

 Koditek Bernadett

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatás a városházán – 1. rész
A nyilvános képviselő-testületi ülésnek számító közmeghallgatást idén a Pol-
gármesteri Hivatal tanácstermében rendezték meg május 28-án este. A rendez-
vényre Alsó- és Felsőgödről is érkeztek lakosok. A felvetődött kérdésekről és 
az azokhoz kapcsolódó képviselői válaszokról két részletben, lapunk júniusi és 
júliusi számában számolunk be.

A májusi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés napján a kora esti órákban 
közmeghallgatást tartottak az önkormányzat tanácstermében
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A trianoni békediktátum 95. évfor-
dulóján, június 4-én városi meg-
emlékezést és koszorúzást tartot-

tak az  alsógödi országzászlónál. Markó 
József polgármester köszöntője után a Bú-
zaszem Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, Horváth Szilárd mondott megemlékező 
beszédet. Előadásában arra a kérdésre ke-
reste a  választ, hogy milyen okok vezet-
tek a  magyarságot sújtó trianoni döntés 
megszületéséhez, és melyek lehetnek szá-
munkra a döntést megelőző 1918–19-es 
események legfőbb tanulságai. „Nem hagy 
nyugodni a gondolat, miként fordulhatott 
elő, hogy az a nemzet, amely 1848–49-ben 
szinte a  semmiből lépett elő, szembeszállt 
az  osztrák császárral és az  orosz cárral, 
hatalmas tetteket vitt végbe, és utolsó le-
heletéig küzdött a  szabadságáért, hatvan 
évvel később – jóllehet mind lélekszámát, 
mind pedig önrendelkezési jogát tekint-
ve jóval kedvezőbb helyzetben volt már – 
nem tudott egységesen fellépni az  érdekei 
védelmében. (…) A  magyarázatot részben 
megtaláltam abban a  tényben, hogy 1848 
jogkiterjesztő volt. 1848-ban a  magyar 
országgyűlés jobbágyfelszabadítást haj-
tott végre, kiterjesztette a  választójogot, 
az  egész társadalmat egyfajta lelkesültség 
és az összetartozás tudata hatotta át. Ezzel 
szemben az  1918–19-et megelőző eszten-
dők az  obstrukció évei voltak, az  ország 
megbénult és a  szétesés határára jutott. 
A magyar parlament gyakorlatilag műkö-
désképtelenné vált a  különböző politikai 
irányzatok egymás elleni küzdelmei mi-
att. Széthúzó, egymás ellen ható politizá-
lással nem lehet az ország javát szolgálni” 
– hangsúlyozta Horváth Szilárd. A  súlyos 
történelmi következményekkel járó terü-
let- és nemzetrészvesztés bekövetkeztében 
jelentős szerepe volt a Károlyi-kormány pa-

ci�sta politikájának is. Haderejét tekintve 
az ország képes lett volna nemzeti érdeke-
inek megvédésére, de Károlyi leszerelte és 
hazaküldte a  frontról hazatérő katonákat, 
attól tartva, hogy az ellenállással csak rosz-
szabbul járhat az ország. Ez a fajta politika 
egyenlő az  önfeladással, az  ország idegen 
érdekeknek való kiszolgáltatásával, ez ellen 
pedig a végsőkig küzdenie kell egy nemzet-
nek. „Önrendelkezésünk feladására a rend-
szerváltozás óta eltelt évekből is találha-
tunk példákat” – mondta a megemlékezés 
szónoka, és az 1996-os mértéktelen priva-
tizációt, a pénzt az országból „kiszivattyú-
zó”, gátak nélküli szabad kereskedelmet, 
a  devizahitelek révén történő eladósítást 
említette, de az  önfeladás példájaként be-
szélt a  2004. december 5-i népszavazásról 
is, amikor „magyar kormány kampányolt 
a  határon túli magyarok kettős állampol-
gársága ellen”. 

Az előadást követő koszorúzás után 
Gion Dóra, Navratil Andrea, Horváth Szi-
lárd, a Mészáros testvérek zenekara és a Bú-
zaszem Iskolában működő Gödi Dúdolók 
népdalkör erdélyi, délvidéki, felvidéki, 
moldvai népdalokkal és népi imákkal em-
lékezett a trianoni döntéssel az ország hatá-
rain túlra került magyarság sorsára.

Korabeli visszaemlékezések és személyes 
vallomások szövegein keresztül idézték 
fel az  elcsatolt területeken rekedt magyar 
népcsoportok kitelepítését vagy erősza-
kos beolvasztását célzó kisebbségpolitikák 
szívszorító következményeit és nemegyszer 
embertelen eljárásmódjait. 

A jövőről szólva pedig az Európai Unió 
Gál Kinga magyar képviselő vezette ki-
sebbségi munkacsoportjának dokumen-
tumaiból olvastak fel néhány, a nemzeti és 
nyelvi kisebbségek hatékonyabb védelmét 
sürgető mondatot.

Koditek Bernadett

Részletek az elhangzott 
szövegekből

Moldva
1880-ban (…) a  Szamosújváron megjelent 
román újság így írt a románoknak a moldvai 
csángókra vonatkozó feladatairól: 

El kell románosítani a  csángókat. E  cél 
érdekében a  következő intézkedéseket kell 
foganatosítani: minden magyar helységben 
(…) iskolát kell létesíteni, a gyermekeket vég-
rehajtó segítségével iskolába kell vitetni. (…) 
Különösen a  lányokat, akikből majd anyák 
lesznek, és gyermekeiket románul fogják ta-
nítani. Másodsorban pedig templomaikba 
erdélyi román közösségekből származó papo-
kat kell hozni, akik románul prédikáljanak és 
románul olvassanak fel nekik. Amikor a pap 
áldását majd románul adja rájuk (…) s ami-
kor az  anyák gyermekeiket románul fogják 
ringatni, célunkat csak akkor fogjuk elérni.

Délvidék
Délvidék nemzeti összetétele a  beköltözött 
szerbekkel megváltozott. A [halálos] áldoza-
tok számát ma sem tudjuk pontosan, a becs-
lések 20 ezer és 50 ezer között vannak. Emlé-
kezni nem lehetett rájuk, tömegsírjaikat nem 
lehetett megjelölni. A  Délvidéken 1918-ban 
310 ezer magyar és 200 ezer délszláv élt. Ma 
egymillió-kétszázezer szerb és kétszázhar-
mincezer magyar él a Vajdaságnak nevezett 
Délvidéken, s a valaha a lakosság ötödét adó 
németeket teljesen elüldözték.

Felvidék
Felvidéken Beneš elnöki rendelete megfosz-
totta a magyarokat állampolgárságuktól, ami 
a nyugdíj és más állami járadékok megvoná-
sát, az (…) alkalmazásból való elbocsátást is 
maga után vonta. Betiltották a magyar nyelv 
használatát a közéletben, kizárták a magyar 
hallgatókat az  egyetemekről, (...) befagyasz-
tották a  magyarok bankbetétjeit. A  magyar 
járásokból 44 ezer személyt (…) szállítottak 
novemberben fűtetlen marhavagonokban 
Csehországba. (…) A vasútállomásokon em-
berpiacot tartottak, ahol a cseh gazdák kivá-
laszthatták az igényelt munkaerőt. 

Erdély
Kolozsvárott 1959-ben a  román és a  ma-
gyar egyetemet egyesítették Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem néven. Szabédi László 
és Csendes Zoltán professzorok ezért öngyil-
kosságot követtek el. Elkezdődött a  magyar 
és a  román középiskolák egyesítése, azaz 
románosítása. (…) Semmivel sem magya-
rázták, hogy a magyar diákoknak miért kell 
elfelejteniük magyar kultúrájukat.

A megemlékezésen készült �lmfelvétel meg-
tekinthető a www.goditemak.hu weboldalon.

A Búzaszem Iskola megemlékezői 
ezúttal nem gyerekek, hanem szülők és 
pedagógusok voltak

Horváth Szilárd, a megemlékezés szónoka

TRIANON-EMLÉKNAP

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján
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„Időről időre kell egy alkalom, amikor 
összeülhetünk egy kellemes beszélge-
tésre, eltölthetünk együtt egy tartalmas 
estét” – ez állt a  meghívóban, amellyel 
dr. Tuzson Bence, Pest megye 5. számú 
választókerületének országgyűlési kép-
viselője kellemes nyár esti kulturális 
programra hívta Göd és a választókerü-
let más településeinek polgárait.

A Polgári Esték elnevezésű kezde-
ményezést a  politikus idén februárban 
indította újtára, és Csömör, illetve Du-

nakeszi után ezúttal Göd volt a helyszí-
ne a  rendezvénynek. A  havonta más és 
más településen megrendezett esték jó 
alkalmat kínálnak a  személyes találko-
zásokra, a baráti beszélgetésekre, a kap-
csolatok ápolására és a közösség építésé-
re. A programsorozat házigazdája időről 
időre egy-egy közismert vendéget is meg-
hív „szalonjába”. Az  első alkalommal 
Szilágyi Áron, a 2012-es londoni olimpia 
kardvívóbajnoka volt a  beszélgetőtársa, 
másodjára Nógrádi György biztonság-

politikai szakértőt kérte fel előadónak, 
legutóbb Gödön pedig Zsédenyi Adrienn 
énekesnővel készített nyílt színi mélyin-
terjút. A telt házas rendezvénynek a Bel-
ga Sörház adott otthont.

 Zséda nemcsak kivételesen tehetséges 
énekesnő, de mindenfajta sztárallűröktől 
mentes, közvetlen és nagyon szerethető 
egyéniség is, aki dalain keresztül szemé-
lyes üzeneteit szeretné eljuttatni hallga-
tóságához. A  személyes mondanivaló 
átadásának vágya indította el őt az egyé-
ni karrier felé, s ahogyan az est során is 
elmondta, végső soron azért vált ki 2001-
ben a  szép sikereket elért Cotton Club 
Singersből, amelynek maga is az  egyik 
alapító tagja volt, mert saját gondolatai-
ról és érzéseiről szeretett volna énekelni 
a saját stílusában. Dr. Tuzson Bence kér-
déseire válaszolva Zséda beszélt az  em-
beri értékek, az őszinteség és a hitelesség 
fontosságáról, s  amikor beszélgetőtársa 
azt kérdezte tőle, mire a  legbüszkébb 
a  pályájával kapcsolatban, ő  szerényen 
csak annyit mondott: arra, hogy az em-
berek értik és szeretik a dalait.

A legközelebbi est helyszíne és vendége 
egyelőre még nem ismert, de annyi biz-
tos: lesz folytatás.

Koditek Bernadett

Az utóbbi hónapokban aggasztó hí-
rek érkeztek a háború és gazdasági 
válság sújtotta Ukrajnából. Göd ön-

kormányzata úgy ítélte meg, hogy a rendkí-
vüli helyzetben erkölcsi kötelessége segítsé-
get nyújtani testvérvárosának, ezért felvette 
a  kapcsolatot Makkosjánosi vezetésével, és 
felajánlotta a támogatását. A településen je-
lenleg 350-400 család, nagyjából a lakosság 
fele él különösen nehéz helyzetben. A  leg-
nagyobb gondot a pénztelenség okozza. Egy 
nyugdíjasnak havi szinten körülbelül 13 
ezer forintnyi összegből kell megélnie, míg 

egy aktív dolgozó átlagosan 20-26 ezer fo-
rintnak megfelelő �zetést kap. Ebből nem, 
vagy csak nagyon szűkösen lehet átvészelni 
egy-egy hónapot. Az utóbbi időben ország-
szerte komoly gondot okoz, hogy váratlanul 
a  hatszorosára emelkedett a  gáz ára. Mak-
kosjánosiban télen egyetlen család sem tud 
majd gázzal fűteni. A gödi képviselő-testület 
május végi ülésén négymillió forint támoga-
tást szavazott meg a Jánosiban élők megse-
gítésére. Családonként 8-10 ezer forint jut 
majd a rászorulóknak, ami az ottani viszo-
nyok között jelentős összegnek számít. 

Markó József polgármester megbízásából 
Simon Tamás, az önkormányzat pénzügyi 
bizottságának elnöke május közepén Kár-
pátalján járt, és személyesen is felkereste 
testvértelepülésünk polgármesterét. 

– Az Echo TV és a Magyar Hírlap mun-
katársaihoz csatlakoztam, akik a Jánositól 
mindössze hat kilométerre fekvő Bereg-
szászra vittek adományokat egy légzőszer-
vi megbetegedéssel küzdő gyerekeket ellátó 

bentlakásos magyar óvodának. Az  intéz-
ményben ellátott gyerekek csak hétvégére 
mennek haza, de többen is éhesen térnek 
vissza az  óvodába, pedig a  legtöbb szülő 
napi nyolc órában dolgozik. Az intézmény-
ben a fejlődésükhöz szükséges étkeztetés és 
minden egyéb körülmény biztosított, ám 
a régi családi házból kialakított óvoda két 
szobájában szűkös a  hely a  negyven gye-
reknek, kicsi a konyha, mindössze egy vécé 
van és egyetlen zuhanyzó, amellyel heti 
egyszeri zuhanyozást tudnak megoldani. 

– Az óvodai látogatásunkat követően még 
aznap délután eljutottam Makkosjánosiba, 
és találkoztam Barta Márta polgármester 
asszonnyal. A tervek szerint a makkosjánosi 
családok megsegítésére szánt pénzt a  gödi 
önkormányzat a  beregszászi Máltai Sze-
retetszolgálat segítségével juttatja el a  tele-
pülésre. A  makkosjánosi képviselő-testület 
által jóváhagyott listán szereplő rászorulók 
hivatalos átvételi elismervény ellenében, 
a gödi küldöttség tagjainak jelenlétében ve-
szik majd át a nekik szánt összeget – mond-
ta el lapunknak Simon Tamás a várhatóan 
még júniusban esedékes segítségnyújtással 
kapcsolatban. 

K. B.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Négymillió forint kárpátaljai 
testvértelepülésünk, Makkosjánosi támogatására 

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő (balról), Zséda és Markó József, Göd 
polgármestere a Belga Sörházban megtartott esten

Makkosjánosi utcarészlet

POLGÁRI ESTÉK

Dr. Tuzson Bence vendége volt Zséda

KÖZÉLET
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Várjuk szeretettel
a Duna-part Nyaralóházakban!

Vendégeinknek rendezvényhelyszínt
és olcsó szállást biztosítunk teljes ellátással

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

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

A hagyományokhoz híven május 
10-én idén is színes programok-
kal várták a családokat a szerve-

zők. Ez  a vasárnap az  első igazán meleg 
tavaszi napok egyike volt – a jó idő több 
száz gödi gyereket és felnőttet csalogatott 
a Duna-part Nyaralóházak hatalmas par-
kjába az  egész napos szabadtéri rendez-
vényre.

Az önkormányzat támogatásával Gö-
dön évek óta a  Búzaszem Iskola szerve-
zi ezt a  közkedvelt tavaszi rendezvényt. 
Ahogy minden évben, idén is rengeteg 
olyan program szerepelt a  kínálatban, 
amely a  környezettudatosság, a  termé-
szetvédelem, az aktív, sportos életmód és 

az  egészség megőrzésének fontosságára 
hívta fel a �gyelmet.

A madarászbemutató és a már hagyomá-
nyosnak számító madárodú-készítés ezút-
tal is sok gyereket vonzott. A  szabadtéri 
színpadon egymást váltották a zenés-tán-
cos produkciók, míg a  Zöld Sarokban 
a  környezetvédelemmel és a  fenntartható 
közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre adott 
helyes válaszokért ajándékot is kaphattak 
a  gyerekek. A  rendezvényen kiállították 
az  újrahasznosítható hulladékokból krea-
tív játékok készítésére kiírt pályázat, a „Ta-
láld ki újra” legsikeresebb pályamunkáit. 
Idén 78 iskolás jelentkezett az önkormány-
zat által meghirdetett versenyre. A  Göd 

Városi Könyvtár is kihirdette a madarak és 
fák napjára kiírt gyermekrajzpályázatának 
eredményeit. Mint minden évben, most is 
rengeteg pályamunka érkezett: 157 gyerek 
küldte be alkotását a felhívásra, és közülük 
46-an vehettek át díjat.

A gyermekkönyvtár és a  Búzaszem Is-
kola kézműves foglalkozásokra invitálta 
a  gyerekeket, míg a  Vöröskereszt helyi 
szervezete, a  Cukorbetegek Klubja és 
a  Vitamin Station különféle egészségügyi 
szűrésekre biztosított lehetőséget a  részt-
vevőknek. A  sportági bemutatókon a  ka-
jak-kenuzással, a  barantázással és a  tol-
lasozással barátkozhattak az  érdeklődők. 
A változatos programok során megéhezők 
�nom bográcsételek közül választhattak 
maguknak ebédet a  Búzaszem Iskola jó-
voltából. A rendezvény programjait és nye-
reményeit az önkormányzat �nanszírozta.

K. B.

TERMÉSZETVÉDELEM

Több száz résztvevő a madarak és fák napján
Természetszeretet, környezet- és egészségtudatosság: ezeket a  fontos alapértékeket 
igyekszik erősíteni a gyerekekben az évente megrendezett madarak és fák napja, amely 
játékosan bővíti az ismereteket, és nemcsak a gyerekek, de szüleik számára is élvezetes 
időtöltést kínál.

A gyönyörű tavaszi időben rengetegen töltötték a napot a Duna-part Nyaralóházak parkjában

A gyerekeket érdekelte, hogyan készül 
a madárodú

Gödi Körkép | 2015. 6. szám KÖZÉLET
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Napközis tábor gödi gyerekeknek
Göd Város Önkormányzatának támogatásával és az Alapszolgál-
tatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében idén 
is napközis tábor várja a gyerekeket a Duna-part Nyaralóházak 
(2132 Göd, Jósika u. 14.) területén június 29-től július 31-ig.

Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tásban részesülnek, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást, 
a többieknek napi 1000 forint a térítési díj.

A programokról információt, illetve jelentkezési lapokat a Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai adnak: 2132 Göd, Ady Endre u. 
6., telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166, (06 20) 405-7576.

Önkéntesmunka-lehetőség 
középiskolásoknak
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt 
évben 23 önkéntesnek biztosított lehetőséget arra, hogy az  in-
tézményben végezhesse el a kötelező közérdekű önkéntes tevé-
kenységet. A tanulók többsége a nyári tábor öt hete alatt végzett 
önkéntes munkát a szolgálat szervezésében. Erre idén is lehető-
ségük van a diákoknak. Jelentkezni 2015. június 18-ig lehet a kö-
vetkező elérhetőségen: Füle Jánosné, (06 20) 563-8955.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT HÍREI

Nyári gyermekétkeztetés
A korábbi évek gyakorlatát követve az  önkormányzat a  gyer-
mekszegénység elleni program keretében 2015-ben is igényelt 
központi támogatást a gyermekek nyári étkeztetésének biztosí-
tására. Az előző évek sikeres pályázatai alapján feltételezhetően 
idén is pozitívan bírálják el az önkormányzat támogatási igényét. 
Amennyiben így lesz, akkor a  nyári szünidőben, június 22. és 
augusztus 28. között 49 munkanapon át a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülők közül 150 gyermek étkezését 
tudja majd biztosítani az önkormányzat.

További információ: Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálat (2132 Göd, Ady Endre u. 6.), telefon: (06 27) 532-165, 
(06 27) 532-166, (06 20) 405-7576.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Új jelzőkészülékek segítik 
a rászorulókat

Önkormányzati forrásból 10 új jelzőkészülékkel 
gyarapodott az  Alapszolgáltatási Központ esz-
közparkja. A rászorulók otthonában felszerelt se-

gélyhívó készülékek közvetlenül a gondozónál jeleznek, ha 
az ellátott bajba jut, és segítségre van szüksége.

Az idei költségvetésben az önkormányzat egymillió fo-
rintot különített el a  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
fejlesztésére. Eddig 30 jelzőkészülék szolgálta az ellátottak 
biztonságát, s  ezek közül huszonötöt helyeztek ki az  el-
látottakhoz. A tíz új készülék jóvoltából most további 15 
gödi lakos számára nyílik lehetőség arra, hogy igénybe ve-
gye ezt a szolgáltatást. Az új segélyhívó készülékeket május 
közepén Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke és dr. 
Kármán Gábor, a Hatósági és Adóosztály vezetője adta át 
az Alapellátási Központ munkatársainak.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban 
élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászo-
ruló idősek, fogyatékkal élők, illetve pszichiátriai betegek 
vehetik igénybe. Az  éjjel-nappal, folyamatos készenléttel 
működő távfelügyeleti rendszer az ellátottak otthonában 
felmerülő krízishelyzetek mielőbbi elhárítását szolgálja. 
Segélyhívás esetén a  diszpécserközpont azonnal értesíti 
a készenlétben lévő gondozót, akinek 30 percen belül meg 
kell jelennie az ellátott lakásán.

Az Alapszolgáltatási Központ e  lehetőségen túl igény 
szerint házi segítségnyújtást is biztosít a  rászoruló laká-
sán. Erről, illetve a  jelzőrendszeres segítségnyújtásról to-
vábbi információt kaphatnak Kunvári Krisztina vezető 
gondozótól. Érdeklődni lehet: 2131 Göd, Vasvári Pál u. 9. 
Telefon: (06 20) 491-2410.

(Forrás: Alapszolgáltatási Központ)

A napközis tábor sok játékkal, színes programokkal várja 
a gyerekeket idén is. (A kép a tavalyi tábor idején készült)

Az új segélyhívó készülékek újabb tizenöt ember otthoni 
biztonságáról gondoskodnak majd

KÖZÉLET
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Gödön elhunytak

Alvic Istvánné (sz.: Fitos Éva) 86 éves
Pulai Lajos 54 éves
Tóth Zoltán 40 éves
Pregun Alex Marcell 20 éves
Polyák János 79 éves
Horváth Miklósné (sz.: Hatvani Irén) 90 éves
Németh Gábor Miklós 60 éves
Ekstein Györgyné (sz.: Login Adrienne Márta) 91 éves
Dr. Monszpart Gyula 72 éves
Dr. Kovács Győző 86 éves

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

Nagy Richárd és Horváth Zsuzsanna
Garamszegi Károly és Serwin Viktória
Kmecs László és Harmath Andrea
Vincze Dénes Ákos és Tóth Anna Ilona
Varsányi Zoltán és Győző Orsolya
Furák István és Török Zsuzsanna Ildikó
Kertesi István Árpád és Borbíró Enikő Veronika
Dr. Szabó Gábor és Adorján Eszter

Gödön született

Szabados Teó Ferenc

NYÍLT LEVÉL

Köszönet Kamarás doktor 
úrnak!
Dr. Kamarás Attila háziorvosnak nyugdíja-
zása alkalmából az alábbi nyílt levelet írta és 
juttatta el szerkesztőségünkbe betegeinek egy 
csoportja. 

Már egy ideje tudjuk, hogy nyugdíjba készül. 
Igyekeztünk felkészülni rá, de személye így is 
hatalmas űrt hagy maga után.

Több évtizedes lelkiismeretes, áldozatkész 
hozzáállása betegeihez – példaértékű. Mindig 
naprakész szaktudása állhatatos türelemmel 
párosult, és őszinte �gyelme soha nem tett kü-
lönbséget idős vagy �atal, beteg és egészséges 
ember között.

A doktor úr azon kevesek egyike, aki soha-
sem feledte esküjét, és életét a  gyógyításnak 
szentelte, a  maga végtelenül szerény módján. 
Megrokkant egészsége sem gátolta meg ebben.

Szaktudásán túl emberségével is példát mu-
tatott mindannyiunknak.

Kívánjuk, hogy a megérdemelt pihenés évei 
jó egészségben teljenek. Mindig szeretettel 
gondol önre valamennyi egykori páciense.

Köszönjük, Doktor Úr!

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

Díjátadások gyermeknapon

Vidám gyermeknapi mulatságnak adott otthont a Duna-part Nyaraló-
házak színházterme május 30-án délelőtt. Az Alapszolgáltatási Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata zenés-táncos programra hívta a gye-

rekeket és szüleiket. A rendezvényt Markó József polgármester nyitotta meg.
Az esemény keretében két díjátadásra is sor került. A  Gyermekjólé-

ti Szolgálat 2012-ben díjat alapí-
tott, amelyet minden évben annak 
a  magánszemélynek, cégnek vagy 
társadalmi szervezetnek ítélnek oda, 
amely az  adott időszakban a  leg-
aktívabban támogatta a  szolgálat 
gyermekekért végzett munkáját. 
Idén a  gödi Jungwirth család kap-
ta a  Gödi I�úságért Díjat. Az  ered-
ményt Füle Jánosné, az  Alapszolgál-
tatási Központ vezetője hirdette ki. 
Az  elismerést a  díjazott egy későbbi 
időpontban, az  intézmény nyári tá-
borának záróeseményén veszi majd 
át. 2012-ben a Piramis Építőház K�., 
2013-ban a felsőgödi karitászcsoport, 
tavaly pedig Fövényesi László vállal-
kozó kapta az elismerést.

A gyermeknapi rendezvény kereté-
ben Markó József polgármester adta 
át az önkormányzat szociális bizottságának javaslatára alapított városi elisme-
rést, a Gödi Gyermekekért Díjat. Az évente odaítélt díjat a gyermekek ellátásá-
ban kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó bölcsődei gyermekgondozók, 
óvodai dajkák, illetve védőnők kaphatják. A  kitüntetést idén Kiss Lászlóné, 
a Kincsem Óvoda dajkája vehette át. Szőke Zsó�a óvodavezető laudációjában 
meghatottan beszélt Kiss Lászlóné gyermekek iránti sugárzó szeretetéről és 
a munkához való példaértékű hozzáállásáról.

A díjátadást követően Lala és Jázmin bohóc szórakoztatta a  gyerekeket, 
majd arcfestés és hajtogatott lu�-dömping emelte a csillogó szemű lurkók han-
gulatát. A �nom ebéd után az édesség mellé minden gyereknek jutott ajándék 
is: játék vagy könyv.

A rendezvényt támogatta a gödi Civil Tanács, Adi János vállalkozó, a Ma-
gyar Élelmiszerbank, i�. Domoszlai Gábor, a Don Papa Pizzéria, Csányi József, 
a Tesslo� Babilon Könyvkiadó, Fujer István és a felsőgödi karitászcsoport.

(Forrás: Alapszolgáltatási Központ)

A gyereknapi rendezvényen �nomakat ettek, ajándékot is kaptak és jól 
mulattak a vendégek

Kiss Lászlóné, a Gödi Gyermekekért 
Díj kitüntetettje Markó József 
polgármesterrel a díjátadás után
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Hatalmas színpadot állítottak fel a Fe-
neketlen-tó melletti réten. Az  elmúlt 
hetek csapadékos időjárásának kö-
szönhetően üde zöld fűre települtek 
a vásárosok és a népi játszóteresek. Ám 
ezúttal hétágra sütött a  nap, aminek 
köszönhetőn sok gödi család válasz-
totta a  színvonalas kikapcsolódásnak 
ígérkező programot.

Ahogyan Horti Zoltán ceremónia-
mester fogalmazott, a  táncosok, akik 
tájegységeink gazdagságát osztották 
meg a  jelenlevőkkel, a  rét virágaihoz 
hasonló sokszínűséget hoztak maguk-
kal. És valóban, a közönséget a szebb-
nél szebb viseletek, a libbenő pántlikák 
színes forgataga várta, az  apró karak-
tercipőktől a  piros kalocsai papucso-

kon át a  komoly, felnőtt csizmákig 
– különféle lábbelik dobogtatták meg 
a színpadot.

A magyar népzene és tánchagyo-
mány mellett német és szerb folklór 
is helyet kapott a találkozón. Az előb-
bieket a ceglédberceliek, míg az utób-
biakat a  csobánkaiak képviselték. 
Gödről a  Németh László Általános 
Iskola és AMI, valamint a  Dunavirág 
Néptáncegyüttes különféle korosztá-
lyú csoportjai léptek fel. Kisiskolások, 
középiskolások, illetve egyetemisták és 
felnőttek mutatták be, hogy a néptánc 
minden korosztálynak, testalkatnak és 
mindkét nemnek jól áll, élvezetes tevé-
kenység, amely összekovácsolja a  kö-
zösséget, értéket őriz és értéket teremt. 

Az alkalmankénti élő népzenei kíséret 
pedig még átélhetőbbé, még élvezete-
sebbé tette a befogadók számára a szép 
dallamok és az  egyedi koreográ�ák 
üzenetét.

A találkozó végén minden gyermek 
és felkészítő tanár komoly elismerés-
ben részesült. A szervezőktől emlékla-
pokat és külön ez alkalomra készített 
medálokat kaptak. A  legnagyobb tap-
sot viszont azok a szülők kapták, akik 
gyermekeiket a népi kultúra megisme-
rése felé segítik.

Kísérő rendezvényként a gyerekeket 
számtalan izgalmas játék várta. Gólya-
lábon egyensúlyozhattak a nagyobbak, 
a  kicsik pedig beülhettek a  kosaras 
körhintába. Voltak ügyességi felada-
tok, kézműves foglalkozások, és sokan 
reptették a  réten a  helyben készített 

A Méta Fesztiválon koreográ�ák verse-
nyeznek egymással, s  külön érdekesség, 
hogy a fellépő együttesek anonim módon 
mutatkoznak be, azaz csupán a versenyre 
nevezett koreográ�a címét hozzák nyil-
vánosságra, a  csoportok székhelyét, ve-
zetőinek és koreográfusainak nevét nem 
tudhatja sem a  zsűri, sem a  közönség. 
(Ennek célja, hogy a személyes ismeretség 

és az  esetleges el-
fogultság kiküszö-
bölhető legyen.)

Idén több mint 
húsz koreográ�a sze-
repelt a  fesztiválon, s az 
ország számos pontjáról 
érkező együttesek négy kor-
csoportot képviseltek. A  bemutatott pro-

dukciókat szakmai és társadalmi zsűri is 
értékelte.

A  gödi Dunavirág Néptáncegyüttes 
és a  Váczi Néptáncegyüttes Dunakanyar 

Néptánc Egyesület néven idén 
közös produkcióval vett részt 

a  fesztiválon. Felkészülé-
süket Czinóber Klára és 

Karánsebessy Balázs se-
gítette, s ők készítették 
a koreográ�át is. A 26 
táncos lábú gyereket 
felvonultató Dunaka-
nyar Néptánc Egye-

sület „Biciklis” című 
koreográ�ája végül a  saját 

korcsoportjában a  második 

VERSENYEREDMÉNY

Gödi gyerekek sikere az országos 
néptáncfesztiválon
A pünkösdi hétvégén immár 19. alkalommal rendezték meg Balatonboglá-
ron a Méta Fesztivált, a gyermek és i�úsági néptánc csoportok versenyét, 
amely egyúttal tisztelgés Halmos Béla népzenész, népzenekutató em-
léke előtt, aki a kezdetektől haláláig segítette e program megvaló-
sítását.

húsz koreográ�a sze-
repelt a  fesztiválon, s az 
ország számos pontjáról 

Néptánc Egyesület néven idén 
közös produkcióval vett részt 

a  fesztiválon. Felkészülé
süket 

sület „Biciklis” című 
koreográ�ája végül a  saját 

korcsoportjában a  második 

A pünkösdi hétvégén immár 19. alkalommal rendezték meg Balatonboglá-
csoportok versenyét, 

 népzenész, népzenekutató em-
-

 A XIX. Méta Fesztivál emlékplakettje

A rendezvényre idén is rengetegen látogattak el május utolsó hétvégéjén

A csobánkai Rozmaring Táncegyüttes szerb 
nemzetiségi táncosai

RENDEZVÉNY

Regionális néptánctalálkozó és gyermeknapi 
mulatság
Május 30-án hetedik alkalommal adott otthont Göd a néptáncegyüttesek talál-
kozójának. A gyermeknaphoz időzített eseményen tizenhat néptáncos csoport 
lépett színpadra, a József Attila Művelődési Ház szervezésében.
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legmagasabb pontszámot kapta, s így a gödi és a váci �atalok büszkén és 
boldogan vehették át a XIX. Méta Fesztivál emlékplakettjét.

(E koreográ�át egyébként május 30-án a VI. Regionális Néptánctalálko-
zón a gödi közönség is megcsodálhatta a Feneketlen-tó melletti színpadon.)

(w)

A gödi Dunavirág Néptáncegyüttes felnőtt táncosai

A díjnyertes kalocsai koreográ�a

sárkányaikat. Aki egész nap szí-
vesen maradt, az  kedvére válo-
gathatott a  frissen készült étkek 
közül, s gyereknap lévén, a kicsik 
örömére palacsinta, lángos, vat-
tacukor is szerepelt az  ínyencsé-
gek között.

Estére ismét benépesült a  rét, 
a  Balkan Fanatik koncertjére 
hatalmas tömeg volt kíváncsi. 
A  népzenei alapokat felhasználó 
bandával együtt énekeltek a  gö-
diek, a  zöldfüvű mező pedig al-
kalmi tánctérré változott. A nyár 
enyhe, simogatóan langyos esté-
vel jelezte közeledtét.

V. Pálfai Kinga

Nyelvi hírek
Az  iskola 6. évfolyamos tanulói junior (ITK) 
nyelvvizsgát tettek: angol nyelvből a 6.c és a 6.d 
osztályból 41, német nyelvből a 6.a osztályból 
26 diák. Angol nyelvből mindenki, német 
nyelvből 20 tanuló vette sikeresen az akadályt.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Köz-
pont felkérésére 27 tanuló (a 7.a és 8 a osztály-
ból) vett részt német nyelvből Origó B1 szintű 
próbavizsgán.

A London Bridge Angol Tesztverseny or-
szágos döntőjébe jutottak: Lendvai Anna 7.c, 
Szilva Sára 6.c, Tóth Márton 6.c, Jáky Jázmin 
6.d, Horpácsi Alexandra 5.d osztályos diákok. 
A döntőben Lendvai Anna 6. helyezést, Szilva 
Sára 7. pedig helyezést ért el.

Tanévzáró hírek
Tanévzáró és ballagás a  Huzella Tivadar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
2015. június 19-én, pénteken
16 óra: alsó tagozatos évzáró
17 óra: ballagás és felső tagozatos évzáró

A HUZELLA ISKOLA HÍREI

Vizváry Vilmos 
Centenáriumi Történelmi 
Verseny
Vizváry Vilmos és felesége, Vizváry Vilmosné 
született Kmetykó Anna 1947-ben költöztek 
Gödre. Először Vilmos bácsi, majd két év múl-
va Annuska néni is tanítója lett az alsógödi ál-
talános iskolának. Onnan mentek nyugdíjba, 
de Annuska néni még sokáig visszajárt nap-
közis nevelőként a gyerekek közé.

Mindketten 1915-ben születtek, így tehát 
Vizváry Vilmos születésének századik évfor-
dulóján – a  régi hagyományt felelevenítve – 
rendezték meg az  iskola felső tagozatos diák-
jainak részvételével a centenáriumi történelmi 
versenyt. A csapatok a Huzella Iskola közel 100 
éves múltjáról, az itt tanító pedagógusok élet-
útjáról, Göd helytörténeti nevezetességeiről és 
– a korosztályuknak megfelelő szinten – ma-
gyarországi és egyetemes történelmi esemé-
nyekről adtak számot.

A feladatokat a  felső tagozatos társadalom-
tudományi munkaközösség tagjai Miklósi 
László vezetésével állították össze.

A verseny díjait a  tanévzáró ünnepségen 
a két pedagógus hozzátartozói adják át a  leg-
eredményesebb diákoknak. Találkozunk ősz-
szel, az alsó tagozatosok körében meghirdetett 
Vizváry Anna Centenáriumi Szavalóverse-
nyen.
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Az oklevél szerint e  díj tulajdonosa 
olyan értékrendet képvisel, amely 
példaértékű lehet minden diák szá-

mára, és szülőként hálával tartozunk neki. 
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola honlapján kollégái, volt és jelen-
legi tanítványai gratuláltak Gelléné Vecserka 
Enikőnek, az idei díjazottak egyikének.

– Mikor és kitől értesült a díjról?
– Azt, hogy jelöltek engem, a Nők Lapja Café 
újságírója árulta el nekem, míg magáról 
a  címről pedig az  egyik kollégámtól érte-
sültem, aki olvasta a  neten a  névsort, majd 
felhívott telefonon és gratulált.

– Önről azt híresztelik a  tanártársai, hogy 
anyakönyvében születési helyként a Huzella 
Tivadar Általános Iskola címe szerepel.
– Szüleim pedagógusok voltak, negyvennél 
is több éven át tanítottak mindketten. A pe-
dagóguslétet már az  anyatejjel magamba 
szívtam, mondanám, ha nem tartanám ezt 
unalmas közhelynek. Viszont tény, hogy 
itt kezdtem az  általános iskolás éveimet, 
s nekem azóta is a Huzella az otthonom, én 
ehhez az  iskolához immár ötven esztendeje 
igen erősen ragaszkodom.

– Ezek szerint az ilyen-olyan tanügyi refor-
mok tucatjait nem csupán a huzellás falak 
bírták erővel és türelemmel, hanem ön is…
– Szerencsés alkat vagyok. A  keserűségei-
met, a  szakmai gondjaimat rendre a  tanári 

szobában hagyom, s milyest belépek az osz-
tályterembe, én leszek a világ legboldogabb 
embere. Nagyon szeretem a gyerekeket!

– És a szüleiket?
– Tudom, hogy miért kérdezi. Nekem nem 
nagyon volt problémám a  szülőkkel soha. 
Persze a szülők eleinte sok mindent félreér-
tenek. Elsőben és másodikban minden szülő 
roppant elfogult a saját gyerekével szemben. 
Az illendőnél merészebbek az elvárásai. Na-
gyon kevesen ismerik igazán jól a saját gyer-
meküket, s  velük együtt ők is az  iskolában 
szembesülnek az  első akadályokkal. Sokan 

ekkor döbbennek rá arra, hogy a  gyerekük 
nem képes arra, amit ők „elképzeltek neki”. 
Ezt egy szülő, érthető módon, nehezen fo-
gadja el. Mindenáron azt akarja, hogy lega-
lább az első ötben benne legyen az ő gyereke 
is. Igen ám, de egy harmincfős osztályban 
nem lehet valamennyi gyerek benne az első 
ötben.

– Ön hogyan segíthet a szülőknek?
– Mesélek nekik a Huzelláról… Komolyabb-
ra fordítva a szót: elmagyarázom, hogy az is-
kola mi mindenről szól. Korántsem csupán 
a  tanulásról. A  viselkedésünkről, a  jelle-
münkről, a bennünk szunnyadó képessége-
inkről. Persze, ha bármilyen gondot észle-
lek egy gyereknél, azt mihamarabb jelzem 
a  szülőknek. Jobb időben kezelni egy-egy 
problémát, mert ha azok tovább mélyülnek, 
az nem tesz jót sem a gyereknek, sem a szü-
lőnek, sem a pedagógusnak.

A kicsiknél meghatározóak a  legelső él-
mények. Ezek alapján dönti el egy gyerek, 
hogy ő  boldogan jön-e reggel az  iskolába, 
vagy sem. Szoktam mondani, amikor az első 
karikát rajzoljuk, hogy akié nem krumpli, 
az  csal. Azaz: nyugi, imádom a  krumplit, 
s majd egy-két hét múlva lesz belőle karika.

– Az elsősök pótmamájából, tyúkanyójából 
negyedikes korukra hogyan lesz tanító néni?
– Együtt változom a  gyerekekkel. Az  első-
söknek iszonyatosan nehéz a  dolguk, ezért 
valóban pótmamára van szükségük. Máso-
dikra már hozzászoknak az iskolához, akkor 
már egymás tekintetéből is tudunk olvasni. 
Harmadikban jön a  kiskamaszkor: ők már 
nagyok, kritikusak egymással is, a  világgal 
is. Felismerik, hogy nem mindenki hibát-
lan, az  apu sem tud mindent kapásból, sőt 
a tanító néni sem. Negyedikben már nagyon 
szabadnak érzik magukat. Ekkorra már ki-
alakulnak az osztályon belüli erőviszonyok, 
keresik a helyüket.

– Honnét meríti a töretlen hitét?
– Egyetlen mély meggyőződés elegendő 

ehhez. A  gyerek a  legérdekesebb, a  legnyi-
tottabb, a legtermészetesebb és a legönzetle-
nebb lény ezen a földön, aki feltétel nélkül el-
fogadja az embereket. Engedi magát szeretni, 
és ezt azzal hálálja meg, hogy viszontszeret. 
Nincsenek előítéletei.

Enikő néninek a Nők Lapja Cafén olvasható 
bemutatása ezen a  linken érhető el: http://
www.nlcafe.hu/ezvan/20150326/az-or-
szag-kedvenc-tanara-eniko-neni-thai/

Walter Béla
Fotó | Kollarik Ágnes

INTERJÚ

Huzellás az ország egyik 
kedvenc tanára
A Nők Lapja Café idén is kereste az ország kedvenc tanárát, mely címre Abától Zsurkig 
minden hazai településről várták a jelöléseket. A sok-sok javaslat láttán a zsűri végül 
úgy határozott, hogy a döntőbe került tíz pedagógus mindegyike megkapja az Ország 
kedvenc tanára 2015 díjat és emlékplakettet.

Tanítványai boldogan követik őt 
az irodalom rejtélyes világába

A gyerek a legérdekesebb, a legnyi tottabb, a legtermészetesebb és a legönzetle nebb lény 
ezen a földön – vallja Enikő néni
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Az iskola történetében első al-
kalommal a  fenntartó pia-
rista rend tartományfőnöke, 

Labancz Zsolt atya is jelen volt az áp-
rilis végi ballagáson. Dekiszkyné Fejér 
Rita igazgató asszony így bíztatta 
a végzősöket:

„Menjetek, és kezdjetek az újhoz: ne 
féljetek a vetélkedéstől, az önérvényesí-
téstől, a győzelemtől, és legyetek vetél-
kedők, önérvényesítők és győzők, mert 
így szép az élet. Ám sohase felejtsétek 
el, hogy a vetélkedés, az önérvényesítés 
és a győzelem nem cél, hanem eszköz 
arra, hogy magatokban és másokban 
meglássátok az  erőt, a  jót, és kibont-
sátok az értékeket. Menjetek, legyetek 
erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és 
ne felejtsétek, hogy mindez csak akkor 
ér valamit, ha azt nem magatoknak 
tartjátok meg, hanem gazdagítjátok 
vele a rátok bízottakat és hazátokat. Ne 
felejtsétek, hogy csak az teljesedhet ki, 
aki tartozik valahová.”

A  ballagáson ebben a  tanévben hét 
szakmában ötvenketten hallgatták 

meg az utolsó becsengetést. Útjára in-
dult az  első „szakérettségiző” osztály: 
nekik már volt szakmunkásvizsgájuk, 
így két év alatt, nappali tagozaton ké-
szülhettek fel az érettségire. Néhányan 
az esti gimnáziumban is érettségiznek. 

A  végzősök közül többen maradnak 
továbbra is piaros diákok, hogy érett-
ségi vizsgát is tegyenek. Jó néhányan 
a  felsőoktatás irányában folytatják ta-
nulmányaikat, fa-, gép- vagy építőipari 
területeken.

***

Beer Miklós váci püspök pappá szentel-
te Valaczka János Pál igazgatóhelyet-
test. Az eseményen jelen voltak a kollé-
gák, sőt a szentmisében szolgáltak gödi 
diákok is.

A szentelést követően az igazgatóhe-
lyettes atya éppen a ballagás alkalmá-
val tartotta első szentmiséjét az iskola 
tanulói számára.

***

A Gödön folyó szakmai munka elis-
merése, hogy a  Szakma Kiváló Tanu-
lója versenyen Rácz Béla Kenéz orszá-
gos hatodik helyezett lett egyéniben. 
A  Magyar Asztalos elnevezésű csa-
patversenyen pedig a gödi piar csapa-
ta, a végzős Kovács Gábor József, Pató 
Ádám, Rácz Béla Kenéz trió igen erős 
mezőnyben diadalmaskodott. (Felké-
szítő tanáraik: Bagó Péter és Klincsok 
László.) 
A közismereti tárgyak eredményeit te-
kintve kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Berhidai Sámuel, aki az Országos 
Szakiskolai Közismereti Tanulmányi 
Versenyen 16. lett (felkészítői: Besze 
Erika és Magyar Zsolt).

Idén hét szakmában ötvenketten végeztek a szakiskolában

Beer Miklós megyés püspök pappá szentelte Valaczka János Pált, a Piarista Szakképző Iskola 
igazgatóhelyettesét

A PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÍREI

Ballagás és pappá 
szentelés a piaristáknál
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VERSKONCERT

Legyél a cimborám!
Interaktív verskoncerttel, játékos, dramatikus versösszeállítással idézték 
meg Weöres Sándor szellemiségét május 26-án a Németh László Általános 
Iskolában. Ebben a megidézetté mellett mai költők versei, valamint Korhecz 
Imola előadóművész és a Cimbora együttes tagjai segítettek.

Nem véletlenül esett éppen Weöres 
Sándorra a  választás, hiszen nagy 
költőink közül talán őt ragadta leg-
messzebbre a  nyelvi ritmusjáték 
ezernyi lehetősége. A  fellépő művé-
szek már a  verskoncert elején meg-
próbálták előkeríteni a  cimboráikat 
a gyerekek segítségével úgy, hogy kö-
zös játékra, éneklésre, versmondásra 
biztatták a diákokat.

Ne gondoljuk, hogy a  kisiskolá-
soknak minden esetben illedelme-
sen kell ücsörögniük, és jól nevelten 
várniuk a tapssal egy-egy produkció 
végéig. Ezért is volt a műsor interak-
tív: a  gyerekek bármikor közbeszól-
hattak, sőt felmehettek a  színpadra. 
Az  előadás így sokkal inkább róluk 
szólt, arról tehát, hogy a  versekben és a  zenében ők maguk fedezhessék fel 
a lüktető ritmusokat. S nem utolsósorban az önmagukban rejlő játékosságot 
és a tehetséget arra, hogy közösen énekeljenek, verset mondjanak. Síppal-dob-
bal és csörgőkkel zenélték végig a  koncertet, és énekelve, játszva kerültek 
közelebb egymáshoz és az elhangzott versekhez. Költészet és zene, szavak és 
ritmusok játéka által tették meg első lépéseiket az irodalom felé, hogy a későb-
biekben fogékonnyá váljanak az értékes szellemi-művészeti alkotások iránt. 
A verskoncert célja az, hogy a gyerekek megszeressék az élő muzsikát, és ké-
sőbb rendszeres koncertlátogató váljék belőlük.

Fontos, hogy együtt játsszanak, s a hangszerek segítségével éljék át első él-
ményüket a közösségteremtő együtt zenélésben. A verskoncert zenészei épp-
oly örömmel muzsikáltak együtt, mint a gyerekek.

Családi játszónap 
a Szivárvány bölcsődében

Június 27-én, szombaton délelőtt 9 órától 14 óráig
Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)

9 órától a játszókertben:
Vetélkedők és ügyességi játékok. Minden 

résztvevő ajándékot kap! Kreatív kézműves 
foglalkozások a Tücsök Papír közreműködé-
sével. Arcfestés, csillámtetoválás, lu�állat-ké-
szítés. Az örökmozgóknak a kertben trambu-
lin, ugrálóvár, hempergő szőnyeg. Fülbelövés 

Blomdahl orvosi ékszerekkel – dr. Domán 
Csilla gyermekorvossal. Játékok és kézműves 

termékek vására, babaruhabörze.

10 órától a teraszon:
Hangszeres zene, közös éneklés, tánc 

Korhecz Imola és Baraczka Gergely 
előadóművészekkel.

10 órától az előadóteremben folyamatosan: 
Egészségnap a bölcsődékben – ismeretter-

jesztő �lm vetítése.

11 órától a bölcsőde konyháján:
Hogyan készítsünk Milito burgert titkos már-
tással? – főzőbemutató Fodor Mátéval, a gödi 

Mathias Milito pizzéria sé�ével. Kóstolni 
kötelező!

12 órakor a teraszon:
Tombola – értékes nyereményekkel.

Támogató jegyek 250, 500 és 1000 forintos 
áron a helyszínen válthatók.

A büfében szendvics, gofri, palacsinta, 
málnaszörp, fagyi és egyéb �nomságok 

kaphatók.
Szeretettel várunk minden kisgyermekes 

családot, elballagott és leendő bölcsiseinket!

A bölcsőde dolgozói

Kézműves játszóház a strandon!

A gyerekek számára nagy élményt jelentett a közös játék, versmondás, éneklés

Korhecz Imola Radnóti-díjas 
előadóművész könnyen talál utat 
a gyerekek szívéhez
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TEHETSÉGGONDOZÁS

Dunán innen, Tiszán túl
Május közepén Nagykovácsi adott otthont a Kár-
pát-medencei „Dunán innen, Tiszán túl” gyer-
mek- és i�úsági népművészeti tehetségkutató ver-
seny budapesti és pest megyei elődöntőjének.

A második alkalommal meghirdetett versenyen 
összesen mintegy 340 gyermek mutatta be tudása 
legjavát. Idén négy kategóriában öt helyszínen zaj-
lott a versengés.

A  tehetségkutató versennyel párhuzamosan több 
program várta a látogatókat. A néptáncosok színpa-
da mellett kirakodóvásár és kézműves foglalkozások, 
a templomkertben pedig baranta gyermekfoglalkoz-
tató és különféle népi játékok csalogatták az érdeklő-
dőket. Akik egyebek mellett kipróbálhatták az íjásza-
tot, a vívást, a csatakereszt- és kelevézhajítást, a métát 
és a csürközést is. Az Óperencia mesesátorban pedig 
különös világot varázsoltak a legkisebbek köré a me-
semondók. A vidám és izgalmaktól sem mentes nap 
közös felvonulással zárult.

És végezetül, amire igazán büszkék lehetünk:
A  gödi Német László Általános Iskola tanulói 

közül a népdal I. korcsoportból továbbjutott és ki-
emelt arany minősítést kapott Paulik Katalin, míg 
ugyanitt ezüst minősítést érdemelt Ilyés Blanka. 
A népdal II. korcsoportban Vigh Dorottya szerzett 
arany minősítést. Az  országos döntőre lapzártánk 
után, június 6-án került sor Miskolcon.

(w)

www.telepulesellato.hu

A programok időpontjáról érdeklődni lehet  a pénztárban, a facebookon és telefonon: (27) 532-045; 532-046
A fürdő nyári nyitva tartása (május 1-jétől szeptember 30-ig): naponta 6-tól 20 óráig. Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Június 15-étől hetente több alkalommal kézműves foglalkozások 
várják a gyerekeket egy délelőtti és egy délutáni időpontban.

Kézműves játszóház a strandon!űvűvű esese j
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

HAGYOMÁNY

Rovásírásverseny a Felvidéken
A felvidéki Palóc Társaság az idén 
is meghirdette az  Országos Ro-
vásírásverseny és Műveltségi Ta-
lálkozót. Farkas Éva, a  Nemzeti 
Front gödi szervezetének elnöke 
két kislányt készített fel a  ver-
senyre, amelyről így számolt be 
lapunknak: 

„Ősi írásmódunk, a  Kár-
pát-medencében kialakult 6-8 
ezer éves székely–magyar ro-
vásírás fő jellegzetessége, hogy 
minden hangot önálló rovásjel 
jelöl. Nincsenek kettős betűk, és 
az írás jobbról balra halad. A Pa-
lóc Társaság elnöke, Z. Urbán 
Aladár tanár úr minden évben 
megszervezi a  rovásírásversenyt. 
Az  elődöntőket felvidéki települések magyar iskoláiban tartják. Mi 
Rimaszombatot választottuk a  lehetőségek közül, mert az  esik leg-
közelebb Gödhöz. Mindkét kislány bekerült a döntőbe, amelyre egy 
hónappal később, május 7-én került sor a Dunaszerdahely közelében 
található kétezer lelkes csallóközi település, Alistál református alapis-
kolájában. Az  anyaországi versenyzők közül csak a  gödiek jutottak 
be a  döntőbe, ahol Csecsődi Judit hetedik osztályos tanuló hibátlan 
feladataival első helyezést ért el, a kilencedikes Bánhidi Emese pedig 
a hatodik helyen végzett a korcsoportonkénti 12-13 versenyző közül. 
A Magyar Nemzeti Front Gödi Kulturális Tagozatának versenyzői ez-
zel öregbítették Göd jó hírnevét. Nagyon büszke vagyok rájuk.”

A sikeres versenyzők: (balról) Bánhidi 
Emese és Csecsődi Judit. Középen 
a fellkészítő, Farkas Éva
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Hagyomány immár, hogy évente kétszer – gyerekna-
pon, illetve a  településrész ünnepén, Szent Mihály 
napján – összegyűlnek a  helybeliek, és együtt töl-

tenek egy napot. Az önkormányzat anyagi támogatásával és 
a  bócsaiak önkéntes munkájával 2008-ban megépült hatal-
mas játszótér ideális helyszíne ezeknek a  rendezvényeknek. 
A körbekerített, szépen rendben tartott, óriási területen játsz-
hatnak, szaladgálhatnak a gyerekek, a felnőttek pedig egy-egy 
üdítő vagy sör mellett üldögélve elbeszélgethetnek ismerőse-
ikkel, barátaikkal.

Idén a gyermeknap vasárnapján kellemesen meleg, de bo-
rús volt az idő. Reggel még az eső is esett, így délelőtt a szo-

kásosnál valamivel kevesebben merészkedtek ki a közösségi 
térre. Déltájban azonban, mire elkészült a bográcsebéd, már 
nemigen lehetett szabad helyet találni a sörpadoknál. Sokan 
eljöttek, és ismét igazi családi nap kerekedett a  rendezvény-
ből.

Urbán Zoltán jóvoltából kétlovas hintón utazhattak a gye-
rekek, énekszó és harmonikakíséret mellett rótták a köröket. 
Akinek kedve támadt, akár nyeregbe is pattanhatott: a kicsik 
legnagyobb örömére i�. Lenkei György segítségével lovagolni 
is lehetett. Ka�a György solymászbemutatóját is örömmel fo-
gadták a kicsik, de még a felnőttek is. A Vega-Impex játékáru-
házból pedig Huszár Ildikónak köszönhetően idén is rengeteg 
lu� jutott a terület feldíszítésére és a gyerekek megajándéko-
zására is. A  hatalmas üstben ezúttal nem pörköltet, hanem 
bográcsgulyást főzött Gál Tibor és felesége, Zsó�a, akik évről 
évre főszakácsai a bócsai szabadtéri rendezvényeknek.

Baráti együttlét, �nom ebéd, kellemes beszélgetések, játék, 
zene, jó hangulat – idén is így telt a bócsai gyereknap. A ren-
dezvény főszervezője ezúttal is Lenkei György, a Szociális Bi-
zottság elnöke volt. A  gyereknapon részt vett Markó József 
polgármester, Nagy Atilla aljegyző, valamint Csányi József és 
Simon Tamás önkormányzati képviselők.

K. B.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Gyereknapi rendezvény Bócsán
Május utolsó hétvégéjén idén is több helyen tartottak 
gyermeknapi rendezvényeket a  városban. A  bócsai nagy 
játszótérre május 31-én várták a környékbeli gyerekeket, 
de – ahogyan az lenni szokott – a kicsik ünnepére a szülők 
és a nagyszülők korosztályából is sokan eljöttek. 

TÁJÉKOZTATÓ

Kompmenetrendek Gödön a nyári hónapokban
A kompok Alsógöd és Szigetmonostor, illetve Felsőgöd és Surány között – természetesen az aktuális vízállás függvényé-
ben – naponta közlekednek. A részletes menetrendek és a viteldíj-táblázatok megtalálhatóak az interneten is: www.god.hu

Alsógöd – Szigetmonostor (Horány), munkanapokon
Alsógödről 5.05   5.35 6.25 6.50 7.35 8.05 9.15 10.15 11.15 12.15 13.30 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 21.30

Szigetmonostorról 5.00 5.30 6.20 6.45 7.30 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.25 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 20.25 21.25

(Munkanapokon Alsógödről külön kérésre közlekedik a 22.30-as járat is, míg Szigetmonostorról a 21.15-ös járat csak külön kérés esetén 
közlekedik.) Információ: (06 70) 360-6395

Alsógöd – Szigetmonostor (Horány), szombaton és vasárnap
Alsógödről  6.25 7.30  8.30 9.15 10.30 11.15 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.15 18.30 19.15 20.30 21.30

Szigetmonostorról 6.20 7.25 8.25 9.00 10.20 11.00 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 18.20 19.00 20.20 21.25

Viteldíjak: személyjegy 290 Ft, kedvezményes jegy 200 Ft, felnőtt bérlet 5990 Ft, diákbérlet 5130 Ft, kerékpár szállítása 300 Ft
Külön kérésre (bejelentés mindennap 18 óráig) 22.15-kor is indul járat. Információ: (06 70) 360-6395

Felsőgöd – Surány, naponta
Felsőgödről  7.10*  8.20  9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.25 16.25 17.25 18.20 19.50 20.50**
Surányból 7.05*  8.15  9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.20 16.20 17.20 18.15 19.45 20.45**

* Csak rendelésre (bejelentés előző nap 17 óráig, hétfőtől péntekig)
** Csak rendelésre, bejelentés aznap 17 óráig
Viteldíjak: személyjegy 300 Ft, nyugdíjas- és diákjegy 200 Ft, kisállat és kerékpár szállítása ingyenes (más kedvezménnyel nem vonható 
össze) Információ: (06 30) 599-8705

Markó József polgármester (balról) és Lenkei György önkormányzati 
képviselő a  kétlovas hintó mellett. A bakon ülő Urbán Zoltán sok 
gyereknek szerzett örömet a hintózással

A madarászbemutató a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit 
érdekelt

KÖZÉLET
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NEVELEK HÍREI

Házszámtábla a nevelekieknek
TOVÁBBTANULÁS

Pályázati felhívás
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
pályázatot hirdet a  középfokú közne-
velési intézmények első, második vagy 
harmadik évfolyamán tanuló roma 
származású �atalok számára, tanulmá-
nyaik eredményes befejezésének előse-
gítésére és a  rendőri pálya választásá-
nak ösztönzésére a 2015/2016. tanévre.

Pályázatot azok a  roma származású �-
atalok nyújthatnak be, akik középfokú 
köznevelési intézmények nappali tago-
zatának első, második vagy harmadik 
évfolyamán tanulnak, évismétlésre 
semmilyen tantárgyból nem kötelezet-
tek, valamint a pályázat benyújtásának 
évében elért, év végi tanulmányi át-
lageredményük legalább 3,00.
A  pályázatot elnyerők számára a  támo-
gatást a rendőr-főkapitányságok biztosít-
ják saját költségvetésük terhére, a közép-
fokú köznevelési intézményben folytatott 
tanulmányok hátralévő idejére.
A pályázatot 2015. július 31-ig kell el-
küldeni a  Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság címére. A pályázathoz csatolni 
kell:
a magyar állampolgárság, a  magyar-
országi lakóhely, és a  büntetlen előélet 
igazolására szolgáló dokumentumokat 
(személyazonosításra szolgáló okmány 
másolata, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány másolata, érvényes hatósági 
erkölcsi bizonyítvány);
a pályázó egészségügyi alkalmasságával 
kapcsolatos háziorvosi véleményt;
a rendőrség által végzendő alkalmassági 
vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájáru-
lást;
a személyes adatok kezeléséhez történő 
írásbeli hozzájárulást;
írásbeli nyilatkozatot a  roma szárma-
zásról;
a tanulói jogviszony és a  tanulmányi 
átlageredmény igazolására szolgáló do-
kumentumokat (a tanulói jogviszony 
fennállásáról a  köznevelési intézmény 
által kiállított igazolás, a  bizonyítvány 
másolata).
A pályázat elbírálásának határideje 
2015. augusztus 31. A pályázatot nyert 
tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágo-
sítást a  téma főreferensétől, Szép Lász-
lóné r. alezredestől lehet kérni. Telefon: 
06/1/443-5800/30-533.

Közel 30 fő vett részt május 31-én déle-
lőtt a  Neveleki Szomszédok Egyesületnek 
az  Európai Fenntarthatósági Héthez kap-
csolódó környezetbarát gyereknapi prog-
ramján az  Ugri-bugri Óvodában. Ismét 
bemutattuk a  2014-es I. Gödi Mobilitási 
Hét alkalmából kifejlesztett interaktív ki-
állítást, ahol a  gyerekek játékos formában 
ismerkedtek meg az  ökológiai lábnyom 
fogalmával. Ezzel párhuzamosan a  fenn-
tarthatóság és a  közösségi kapcsolatok 
erősítésének jegyében megépítettük Neve-
lek elképzelt közösségi központjának 1:40 
méretarányú makettjét, mégpedig újra-

hasznosított anyagokból. A modell az  idei 
mobilitási hét „Változtass. Válts. Kombi-
nálj.” fókusztémájának szellemében bemu-
tatja, hogy miként csökkenthető az egyéni 
autóhasználat, ha a  közösség összefogása 
találkozik az  előrelátó várostervezéssel. 
Elképzeltük, hogyan működtethető hosszú 
távon a közösségi vásárlás és az iskolabusz 
rendszer, illetve mi szükséges ahhoz, hogy 
az  emberek helyben tudjanak dolgozni, 
kikapcsolódni és aktív közösséget építeni. 
A  közösségi központ részletes leírása és 
a fényképes beszámoló a makett építéséről 
megtalálható a www.nevelek.hu oldalon.

Aki még nem 
vette át a  ház-
számtábláját , 
amelyet az Ön-

kormányzat ingyenes biztosít minden 
Neveleken élő lakosnak, az  megteheti 
a  következő helyszínen és időpontok-

ban: Duna-part Nyaralóházak recep-
ció ja | 2132 Göd, Jósika u. 14. | Hétköz-
nap 9-től 17 óráig

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

Májusban 30 önkéntes járta Nevelek ut-
cáit, hogy minden ingatlantulajdonoshoz 
eljuttassák a  szennyvízkezelési lehetősé-
gekről szóló tájékoztatót. A  tulajdonosok 
nyilatkoztak, hogy a  saját telkükön csa-
tornarendszer vagy egyedi szennyvíztisz-
tító kislétesítmény kiépítésével szeretnék-e 
megoldani a szennyvíz kezelését. Az itt la-
kókat közel 100%-ban sikerült elérnünk, és 
a telektulajdonosok egy részével is felvettük 
a kapcsolatot. Azokat, akikkel személyesen 
nem tudtunk találkozni, az önkormányzat 
postai úton értesíti. Május 31-ig, mindösz-
sze három hét alatt 276 nyilatkozat érkezett 
be, ami majdnem eléri a tavalyi évben ösz-
szegyűjtött összes nyilatkozat számát. Pá-
lyázati szempontból nagyon fontos, hogy 
minél pontosabb statisztikát készítsünk, 
ezért kérjük, hogy a  lehető leghamarabb 
mindenki juttassa vissza a  nyilatkozatát. 
A postai kiértesítés elhúzódása miatt a nyi-
latkozatok végleges összesítése csak június 
második felében várható.

Az előzetes eredmények alapján az  in-
gatlantulajdonosok többsége csatornát 
szeretne, azonban az  ehhez szükséges pá-

lyázati feltételek szigorúak. A kétharmados 
támogatottságon felül a csatornázandó te-
rületen belül telkenként átlagosan legalább 
két lakosnak kell lennie. Ebből a szempont-
ból Nevelek nem mutat egységes képet. 
Az  itt lakók száma csak néhány utcában 
(például az Őszapó utcában) éri el a szük-
séges értéket, így teljes Nevelek csatorná-
zására a közeljövőben nem lehet pályázni. 
Emiatt érdemes a  beruházást ütemekre 
bontani. A mostani felmérés végleges ered-
ménye alapján az  önkormányzat ki fogja 
jelölni azokat a területeket, amelyek a csa-
tornázás első üteméhez tartoznak. A kima-
radó részeket kisebb egységekre osztják, 
melyeken belül a változás érdekében az in-
gatlantulajdonosoknak egyezségre kell jut-
niuk: várnak a csatornázásra, míg kellően 
megnő a lakosságszám, vagy a gyorsabban 
megvalósítható egyedi megoldást választ-
ják. A Vörösbegy utcában az átlagosnál is 
jóval kevesebben laknak, viszont már most 
konszenzus van a lakosok között, ezért fel-
tehetően ők rövidesen pályázhatnak egyedi 
szennyvíztisztítók telepítésére.

(Neveleki Szomszédok Egyesület)

SZENNYVÍZKEZELÉS

Szennyvízkérdés Neveleken

EURÓPAI FENNTARTHATÓSÁGI HÉT

Közösségi alkotás a Környezetbarát Gyereknapon
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Ha rongálás szemtanúja lenne valaki, ne avatkozzon 
közbe, ne keveredjen szóváltásba  az elkövetőkkel, 
hanem mielőbb hívja a Közterület-felügyelet 
telefonszámát 

Legyenek jól láthatóak 
az utcanevek!
Kérjük azokat a  lakosokat, akiknek ingatlanán 
utca névtábla van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e 
be a táblát a növényzet, jól látható-e az azon szerep-
lő felirat. 

Az utcanévtáblák segítik a tájékozódást az adott 
környéket nem vagy csak kevéssé ismerő lakosok, 
de a közüzemi szolgáltatók munkatársai, a postás, 
a rendőrség, a mentők, a tűzoltók számára is. 

Ha az Ön ingatlanán is van utcanévtábla, kérjük, 
gondoskodjon arról, hogy a rajta szereplő felirat lát-
hatóságát semmi ne akadályozza!
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VÁROSKÉP

Újabb rongálás történt
Május utolsó hétvégéjén ismét rongálók garáz-
dálkodtak a városban. Felsőgödön, a Kisfaludy 
utcai hídnál megbontották a  járdát, felszed-
ték a betonból készült térköveket, és néhányat 
a  hídról a  patakba is bedobtak. A  Közterü-
let-felügyelet feltételezése szerint az elkövetők 
�atalok lehettek. Aki látta az esetet, vagy bár-
milyen információja van azzal kapcsolatban, 
kérjük, hívja a  Közterület-felügyelet telefon-
számát: (06 20) 476-1138.

FELHÍVÁS

Ellenőrzik a reklámtáblák 
szabályszerűségét
Júniusban és júliusban a Közterület-felügyelet kiemelt feladatai közé 
tartozik a  kihelyezett hirdetőtáblák felülvizsgálata. Kérjük, minden 
táblatulajdonos ellenőrizze, hogy a város területén elhelyezett hirde-
tőtáblája megfelel-e a hatályban lévő szabályozásnak.

A hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének és elhelyezésé-
nek szabályairól szóló 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet meg-
található a városi honlapon, a Rendelettár (Helyi rendeletek egységes 
szerkezetben) menüpont alatt (www.god.hu).

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET HÍREI

Legyen rendezett a házak előtti 
járdaszakasz!
A helyi rendelet szerint a  lakosok kötelesek gondoskodni az  ingat-
lanjuk előtti közterület tisztán tartásáról és rendezettségéről. A  cél 
az,  hogy szép, rendezett városban élhessük a  mindennapjainkat, és 
ez mindannyiunk közös érdeke. A Közterület-felügyelet nagy hang-
súlyt fektet a rendelet betartásának ellenőrzésére.

ZAJRENDELET

Mikor tilos a zajkeltés?
A lakosok nyugalmának, pihenési lehetőségének biztosítása érdeké-
ben Gödön helyi rendelet szabályozza, hogy mikor nem végezhető zaj-
jal járó tevékenység. A rendelet betartását fokozottan ellenőrzi a Köz-
terület-felügyelet.

A helyi zajvédelmi szabályozás alapján:
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevékenység 
végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos és motoros gépek 
használata (különösen gépi földmunkavégzés, betonkeverés, anyagvá-
gás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, gépi fűrészelés stb.) 
tilos

•  hétköznap és szombaton: 7 óráig és 19 óra után,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

 
Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különösen: kapálógép, 
fűnyírógép, láncfűrész, kerti traktor stb.) használata tilos
• hétköznapokon 8 óráig és 19 óra után,
• szombaton 8 óráig és 19 óra után, valamint 12 és 15 óra között,
• vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÁS

Milyen fát ültessünk 
az elektromos vezetékek alá?
Aki a kertjébe vagy a háza elé fát ültet, annak arra 
is gondolnia kell, mekkorára nő majd a kiválasztott 
facsemete. Gyakori probléma, hogy a  fa, végleges 
méretét elérve, felnyúlik a fölötte elhaladó légveze-
tékekhez, s ez – különösen szeles, viharos időben – 
áramszünetet idézhet elő a környéken.

Ha a  lakos nem metszi vissza a  légvezetékeket 
elérő fát, akkor vállalkozóin keresztül az ELMŰ vé-
gezteti el a gallyazást. (Sajnos nem mindig szaksze-
rűen. Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, 
előfordul, hogy a gallyazás során durván „lefejezik”, 
derékban elfűrészelik a fákat.) A brutális facsonkí-
tásoknak elejét vehetjük, ha a légvezetékek közelébe 
olyan fákat ültetünk, amelyek nem nőnek túl ma-
gasra. Az ELMŰ hivatalos ajánlásában a következő 
fafajták szerepelnek, amelyeket ajánlunk mindenki 
�gyelmébe.
•  Acer campestre „Nana” – gömbkoronájú mezei 

juhar
•  Acer platanoides „Globosum” – gömbjuhar
•  Catalpa bignoides „Nana” – ernyőskoronájú szi-

varfa
•  Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet” – piros virágú 

galagonya
•  Fraxinus excelsior „Nana” – gömbkőris
•  Fraxinus ornus „Mecsek” – mecseki virágos kőris
•  Malus x adstringens „Hopa” – díszalma
•  Malus baccata „Street Parade” - bogyós díszalma
•  Malus x purpurea „Eleyi” – piros virágú díszalma
•  Morus alba „Nana” – törpe eperfa
•  Prunus cerasus „Umbraculifera” – gömbmeggy
•  Prunus fructicosa „Globosa” – gömb cseplesz-

meggy
•  Sorbus aria – lisztes berkenye
•  Sorbus borbásii – borbás berkenye
•  Tilia tomentosa „Bori” – kiskoronájú ezüst hárs
•  Tilia tomentosa „Teri” – kiskoronájú ezüst hárs

VÁROSKÉP

Új facsemete a régi helyén
Májusi számunkban hírt adtunk arról, hogy is-
meretlen rongálók nemrégiben ültetett �atal fa-
csemetét törtek derékba. A pótlás már megtörtént 
– az  önkormányzat a  Honvéd soron új fát ültetett 
a tönkretett régi helyére.

FELHÍVÁS

Felelős állattartás – kutyapiszokmentes 
környezet
A felelős állattartás egyik fontos ismérve, hogy a  kutyát sétáltató gazda 
nem hagyja ott a közterületeken kedvence ürülékét. 

Gödön sokan tartanak kutyát, és sajnos sokan vannak még olyanok, 
akik számára nem magától értetődő, hogy a kutyapiszok helye nem a jár-
dán, a játszótéren vagy mások háza előtt van, hanem a szemetesben.

Lakossági kezdeményezésre most mozgalom indul „A tisztább, élhetőbb 
környezetért” elnevezéssel. A  szervezők célja, hogy megtisztítsák a  gödi 
közterületeket a kutyapiszoktól, és tevékenységük révén felhívják a �gyel-
met a felelős állattartás fontosságára.

A szervezők várják a céljaikkal egyetértő és az akcióhoz csatlakozni kí-
vánó lakosok, szervezetek, csoportok jelentkezését, és szívesen fogadnak 
jelzéseket azzal kapcsolatban is, hogy a városban melyek a legszennyezet-
tebb területek.

A csoport tagjai minden alkalommal a város más-más pontján gyűjtik 
zacskókba a kutyapiszkot. A  talált kutyaürülék mellé kis piros zászlókat 
szúrnak a földbe, majd fényképet készítenek a helyszínről, hogy így doku-
mentálják, mennyire volt szennyezett az adott terület.

A zászlók elkészítését a Csigabiga Óvoda vállalta magára. Az akcióhoz 
az önkormányzat zsákokat és gumikesztyűket biztosít, és egy-egy gyűjtés 
után el is szállítja a hulladékot.

További információ és csatlakozás a kezdeményezéshez:
Pákh Krisztina, (06 70) 414-1509, krisztina.pakh@gmail.com

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfűmentesítést június 30-ig kell elvégeznie minden kert- és földtulajdo-
nosnak, azt követően pedig egészen őszig fenn kell tartania az elért állapotot.

A parlagfű a műveletlen területeken hamar felüti a  fejét. Legjobb gyomir-
tóval elpusztítani, és haszon- vagy kultúrnövényekkel beültetni a  területet, 
ugyanis kaszálás vagy nyírás után nagyon hamar újranő, és akár már öt centi-
méteres száron is képes virágot hozni.

A nyár folyamán külterületeken a körzeti földhivatal, belterületeken pedig 
a közterület-felügyelet és az önkormányzat környezetvédelmi ügyintézője vé-
gez ellenőrzéseket.

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött kertek, 
földek tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövénnyel való szeny-
nyezettség mértékének arányában kiszabott bírságra számíthatnak.

Magyarország még mindig a parlagfűvel leginkább fertőzött területek közé 
tartozik Európában. A gyomnövény pollenje évente több millió embernek okoz 
allergiát.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Felhívás a szemétdíjak 
be�zetésére
A 2015. II. negyedévi hulladékszállítási díj-
számlák �zetési határideje 2015. július 1-jén le-
jár. A számlák határidőre történő be�zetésével 
a  lakosok hozzájárulnak a  szolgáltatás zavar-
talan működéséhez. Kérjük a �zetési határidő 
pontos betartását. Köszönjük!

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�.

Gödi Körkép | 2015. 6. szám KÖRNYEZET
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TE SZEDD!

Idén is volt városi 
nagytakarítás

A közterületek rendezettsége, 
a  környezettudatos szemlélet 
népszerűsítése és a  közösség-

építés szempontjából egyaránt fontos 
esemény Gödön az évente megrendezett 
tavaszi nagytakarítás. A város, ahogyan 
tavaly, úgy idén is a  TeSzedd! országos 
szemétgyűjtési akcióhoz kapcsolódott. 
A  kesztyűk és zsákok biztosításáról, il-
letve az  összegyűlt hulladék elszállítá-
sáról és ártalmatlanításáról a  mozgal-

mat koordináló szervezet gondoskodott 
– mindezek költségei így nem terhelték 
a várost.

A gyűjtésre kijelölt napokon, május 15. 
és 17. között összesen 141 zsáknyi szeme-
tet szedtek össze a közterületekről az ön-
kéntesek. Az  akcióban mintegy száz fel-
nőtt és a Németh László, illetve a Huzella 
Tivadar Általános Iskola szervezésében 
több mint hétszáz gyerek vett részt. A kör-
nyezeti nevelést mind a két intézmény ve-
zetése nagyon fontosnak tartja, s  erre jó 
alkalmat kínál a hulladékgyűjtés is.

Az  országos akció szervezői általá-
ban május közepére teszik a  gyűjtés 

időpontját, ami a  tapasztalatok szerint 
kicsit későinek számít, hiszen ahol nem 
nyírják a füvet, ott ez idő tájt már igen 
magas a növényzet, és a helyenként tér-
dig érő gazban nehezebb megtalálni 
a szemetet.

Az alsógödi területeket a  városháza 
udvarán gyülekező társaság tisztította 
meg. A  csapat tagjainak többségét ön-
kormányzati dolgozók és családtagjaik 
alkották. A  felsőgödi Duna-part meg-
tisztítását a  Retró Ady Klub önkéntesei 
vállalták magukra, de városszerte több 
helyen – például az Oázis lakópark kör-
nyékén, illetve a Vörösmarty utcában is 
– alakultak lelkes lakosokból álló „hulla-
dékkommandók”.

A várostisztító akcióval sokan rokon-
szenveznek. Szinte mindenki örül, ha 
tisztább, rendezettebb lesz a  környeze-
te. Jó lenne, ha sikerülne elérni, hogy 
a „szimpatizánsok” közül évről évre egy-
re többen kapcsolódjanak be a  mozga-
lomba. S ami szintén fontos lenne: hogy 
a rendezett állapotokat év közben is fenn 
tudjuk tartani. Ehhez mindenki hozzá-
járulhat, például azzal, ha ügyel a  háza 
előtti terület tisztaságára, rendjére.

K. B.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Faipari feldolgozó és 
zöldhulladék-hasznosító 
üzem létesítése és komplex 
technológiai fejlesztése
A Piramis Építőház K�. 72 474 948 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Komplett vállalati technoló-
gia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv kere-
tében. A 144 949 896 Ft összköltségvetésű projektből eszközbeszerzés, piacra jutást segítő, infrastrukturális és 
ingatlanberuházás valósult meg.

A Piramis Építőház K�.-nek a faipari feldolgozó és zöldhulladék-hasznosító üzem létesítésére és komplex techno-
lógiai fejlesztésére nyert támogatás révén lehetősége nyílt megvalósítani közép- és hosszú távú terveit fafeldolgozó 
tevékenysége kapcsán. A több mint 900 nm-es csarnok építésének köszönhetően a fajtánként válogatott tűzifa tá-
rolása száraz körülmények között megoldott. Digitális hídmérleggel pontosan mérlegelt, bükk, tölgy, cser, akác ka-
lodás tűzifatermékek előállítása vált lehetővé. A beruházással vállalati felelősségvállalásunk is újabb mérföldkőhöz 
érkezett, hiszen nemcsak cégünk, de a környező települések zöldhulladék-feldolgozása is megoldható. A beruházás 
részeként korszerű technológiájú gépek és szállítóeszközök állnak rendelkezésre, melyek növelik termelékenysé-
günket, és a munkatársaink hozzáállására is ösztönzőleg hatnak.

INVESTING IN YOUR FUTURE

European Regional
Development Fund

A város köztereinek megtisztításában idén száz felnőtt és több száz gyerek vett részt. 
(Képünkön az Alsógödön gyűjtő csapat néhány tagja: önkormányzati dolgozók és családtagjaik) 
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A legfontosabb az volt, hogy melegen 
tartsuk, majd az, hogy megitassuk. 
A kismadár a nyári melegben elég-

gé eltikkadt: nagyon hálásan fogadta a víz-
cseppeket, amiket egy fecskendővel kínál-
tunk neki. De természetesen meg is kellett 
etetni: az  öcsém elszaladt az  állatkereske-
désbe, és vett lisztkukacot, valamint macs-
kaeledelt is. A  nem rovarevő madarak is 
visznek a �ókáiknak rovarokat, így a liszt-
kukac minden madár�ókának megfelelő 
eleség lehet egy ideig, illetve a tapasztalatok 
szerint a  macskaeledel-konzervekből válo-
gatott kisebb falatokat is elfogadják. Kicsi-
szép valóban fogyasztott is ezekből, bár mi-
vel a szeme még csukva volt, igen nehezen 
sikerült rávenni arra, hogy a csőrét kinyis-
sa, s apró lisztkukac-darabkákat tehessünk 
abba csipesszel. Úgy láttuk, hogy rendben 
van a  bélműködése: időnként fészkelődni 
kezdett meleg rongyfészkében, és a hátsóját 
kitolva ürített egyet. Ezt ugyan öcsém író-
asztalának tisztasága bánta, de igazából ez 
könnyebbség a �ókát megmenteni szándé-
kozó ember számára: nagyon fontos, hogy 
ha összepiszkítja a  fészket, akkor cseréljük 
az „almot”, és tisztogassuk le madarat!

Ez azonban csupán rövid távú elsősegélyt 
jelent a  mentésre szoruló �atal �ókáknak. 
Hosszabb távon annak, aki fészekből kiesett 
�ókát talál, szembe kell néznie azzal, hogy 
óránként meg kell etetnie védencét. Ráadá-
sul, ahogyan nő a  madár, egyre inkább át 
kell térnünk a  „felnőttkori” táplálkozásá-
nak megfelelő étrendre. Ezen kívül ott van 
a  „visszavadítás” problémája: ehhez foko-
zatosan hozzá kell szoktatnunk a madarat. 
A  meleg fészekutánzatból egyre tágasabb 
kalitkába kell áthelyeznünk, amit olyan 
helyre tegyünk, ahol szokja a  természetes 
környezetet, – és esetleg „öreg” madarak 
is megtalálják, akik szerencsés esetben el-
kezdik etetni. A  vadászat és a  gyűjtögetés 
fortélyaira is nevelnünk kell „rejtettebb” 
táplálékkal, no meg a  szárnypróbálgatásra 
is biztosítanunk kell a lehetőséget…

Nagy gondot vesz tehát a  nyakába az, 
aki a  talált �ókát maga akarja felnevelni, 
– a  napi teendők mellett szinte lehetetlen 
vállalkozás. Szerencsére vannak madár-

mentésre specializálódott szervezetek, 
amelyekhez a  „gyorssegély” (azaz mele-
gen és szárazon tartás, megitatás, lisztku-
kaccal, legyengült madár esetében akár 
szőlőcukorba forgatott lisztkukaccal való 
megetetés) után el tudjuk vinni a madarat. 
Ez  történt Kicsiszéppel is: mivel a  Horto-
bágyi Madárkórház messze van Gödtől, 
a  pesti állatkert Madármentő Állomására 
került hamarosan. Itt szakértő kezekbe ju-
tott, ráadásul telefonon is érdeklődhettünk 
a hogyléte felől. Így tudtuk meg, hogy pár 
nappal később a  kismadár sajnos elpusz-
tult… Egy ilyen kis �óka esetében bizony 
nem túl jó az esély a túlélésre, még szakértő 
kezekben sem. Jobbak a madarak esélyei, ha 
nem a  saját jó szándékú, de tapasztalatlan 
kezeink között neveljük fel őket, ezért bát-
ran forduljunk a legközelebbi madármentő 
állomáshoz a megtalált �ókával, ha azt nem 
tudjuk visszatenni a fészkébe.

Azonban nagyon fontos megjegyezni, 
hogy a  legtöbb madár�óka, amivel a  hét-
köznapokban találkozunk, nem szorul 
mentésre! A  fészek, bár biztonságot nyújt, 
veszélyforrás is egyben, hiszen ha egy ra-
gadozó megtalálja, egy teljes fészekaljat 
egyszerre pusztíthat el. Ezért nagyon sok 
madárfaj �ókái fészekhagyók: amint ki-
tollasodnak, kiugrálnak a fészekből, és bár 
repülni még nem tudnak, szanaszét futnak 
és elbújnak az  aljnövényzetben. A  felnőtt 
madarak tovább etetik és tanítgatják őket, 
de már nem a fészekben, – és ez számukra 

így teljesen természetes! Sőt, a tollas �ókák 
a nem fészekrakó fajok esetében is kiugrál-
nak a fészekből, ha veszélyt észlelnek. Ezért 
ezeket sem kell visszatenni, hiszen, mivel 
mi is veszélyt jelentünk számukra, azonnal 
újra elhagyják a fészket.

Ha tehát tollas, fürgén menekülő, látha-
tó sérüléssel nem rendelkező �ókát látunk, 
akkor ne próbáljuk „megmenteni”. Ő  egy 
éppen önállósuló, „kamaszodó” madár, 
akinek a szülei viselik gondját. Csak akkor 
avatkozzunk be, ha még tollatlan vagy be-
teg, legyengült madarat találunk.

Pásztor Balázs

MADÁRVÉDELEM

Fiókák veszélyben?
Találtunk egy madár�ókát. Az  egyik testvérem hozta haza, a  pólójába bugyolálva. 
Az ötéves unokaöcsém nevezte el: Kicsiszép lett a parányi jószág neve. Mivel még telje-
sen tollatlan volt, Kicsiszép leginkább egy kis sárkány�ókára hasonlított, – ám sajnos 
úgy tűnt, kevés az esélye a túlélésre.

Az itatáshoz az injekciós fecskendő, 
az etetéshez a szemöldökcsipesz 
a legmegfelelőbb eszköz

Nem is gondolná az ember, mennyi gonddal 
jár egy fészekből kiesett kismadár otthoni 
körülmények közötti felnevelése... A �ókának szüksége van egy puha és meleg 

anyagdarabból készített alkalmi fészekre

A bajba jutott kismadárnak akkor tesszük 
a legjobbat, ha mielőbb eljuttatjuk 
a madármentő állomásra 
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IRODALMI EST

Németh Magda volt 
a könyvtár vendége
A József Attila Művelődési Ház emeleti kiállítótermében a Göd 
Városi Könyvtár meghívására május 30-án Németh László leg-
idősebb lánya, Németh Magda számos érdeklődő előtt beszélt 
családjuk életéről, felsőgödi emlékeiről, édesapja munkásságá-
ról és persze sok minden egyébről is.

Nagy írónk leányát a  könyvtár vezetője, Szabóné Hegyi 
Valéria köszöntötte, majd Magda asszony mesélni kezdett, 
miközben érdekesebbnél érdekesebb történeteit a kivetítő 
vásznán régi fotók illusztrálták.

Édesapjával kapcsolatos első emlékei három és fél éves 
korából származnak, amikor egy súlyos gyermekbeteg-
ség után szülei Olaszországba vitték pihenni, nyaralni. 
Németh László mind a  négy lányánál hamar fölfedezte, 
hogy melyikük miben tehetséges, s  ennek megfelelően 
foglalkozott velük. Ő írja egy helyütt: „Haszontalan dolog 
a  gyermekek boldogságát ruhával, játékkal, édességgel 
mérni. (...) A gyermek boldogságát csak birodalmakkal lehet 
mérni és szabad idővel. Kérdezd meg, mekkora országa volt 
a csatangolásra; aztán mennyi időt volt önmagára hagyva, 
s körülbelül tudod, milyen volt a gyermekkora.”

Sorjáztak Magda történetei a  harmincas évek elejé-
től kezdve: megtudtuk például, hogy mind a  négy lányt 
a  Duna úti Németh-villa toronyszobájában keresztelték 
meg, de sorra közénk idézte a család barátait is, Schöp�in 
Aladárt, Móricz Zsigmondot, Illyés Gyulát és a többieket. 
Egy, a hallgatóság soraiból érkezett kérdésre Németh Mag-
da a saját, kalandoktól sem mentes életéről is mesélt, Bu-
dapest ostromáról, s arról, hogy 1947-ben hogyan jutott ki 
Angliába, valamint az ötvenhatos disszidálásról, a kana-
dai életéről…

A  már-már családias hangulatú rendezvény végén 
a  helyszínen megvásárolható volt néhány, a  Nap Kiadó 
gondozásában megjelent kötet. Egyebek mellett Né-
meth László Levelek Magdához és Két kultúra között: 
művelődéspolitikai írások I. című könyve, valamint Németh 
Judit Németh László és a  természettudományok című 
munkája, s nem utolsósorban Németh Magda Mélységből 
mélységbe című visszaemlékezése.

(w)

PROGRAMAJÁNLÓ

Kávéalátét
Ősszel újraindul az olvasókör Bodnár Zsuzsával.
Jó könyvekkel és egy csésze kávéval várjuk az érdeklődőket!
Tervezett olvasmányaink:
•  Szeptember 24. (csütörtök) 18.00
 Grecsó Krisztián: Pletykaanyu
•  Október 8. (csütörtök) 18.00
 Máté Angi: Mamó
•  November 12. (csütörtök) 18.00
 Dragomán György: A fehér király
•  December 10. (csütörtök) 18.00
 Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

Édesapjáról először Gödön neveztek el iskolát

Helyreigazítás
A Gödi Körkép 2015 májusi számában Pálfai Géza 
tollából jelent meg egy kis írás Mühlbacher Istvánnak 
a  Nemeskéri-Kiss családdal foglalkozó előadásával 
kapcsolatban, Találkozás a történelemmel címmel. 
Mühlbacher István szerkesztőségünkhöz eljuttatott le-
velében felhívta a �gyelmünket néhány pontatlanságra, 
amelyeket a történeti hitelesség kedvéért fontosnak tar-
tunk helyreigazítani.
A Nemeskériek köznemesek voltak, nem tartoztak 
az arisztokráciához.
Nemeskéri Kiss Margit és a család többi tagja sem viselt 
gró� címet.
Nemeskéri Kiss Miklós nemzetőr parancsnokot Fran-
ciaországba emigrálását követően nem akasztották fel 
jelképesen távollétében, ez csupán a családi legendári-
um része volt.
Olvasóinknak ajánljuk �gyelmébe Mühlbacher István 
A  Nemeskéri-Kissekről című kötetét, amely történeti 
hűségre törekedve foglalkozik a család egyes tagjainak 
történetével. A könyv megtalálható a városi könyvtár-
ban.

KULTÚRA
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VERSENYKIÍRÁS

A Szenzor Fotókör pályázata
A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a  magyar fotográ�a napja és 
szeptember 19-e, a mai Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulója al-
kalmából pályázatot hirdet Göd Fotópályázat – 2015 címmel.

A Szenzor Fotókör arra kéri az  alkotókat, hogy pályázati anyagaik 
mutassák be a  város épített örökségét, történeti helyszíneit, a  gödi-
ek mindennapjait és ünnepeit, a gyönyörű természeti környezetet és 
a várost övező tájak vonzerejét. Gondolataikat és érzéseiket a fotómű-
vészet eszközeivel fejezzék ki.

A pályázatról bővebben is olvashattak lapunk májusi számának 25. 
oldalán, illetve a pályázat feltételeit megtekinthetik, a nevezési lapot 
pedig letölthetik a www.artlett.hu/szenzor/ weboldalról.

A pályázati anyagok beküldési határideje: 2015. szeptember 5. 
A  zsűrizés és a  pályázók értesítése szeptember 12-éig történik meg. 
Az ünnepélyes díjátadásra és a kiállításra beválogatott legjobb 40 ké-
pet bemutató tárlat megnyitójára szeptember 17-én, csütörtökön 18 
órakor kerül sor a József Attila Művelődési Házban.

PROGRAMAJÁNLÓ

Szerb-est Gödön
Zene, tánc és gasztronómiai kalandozás
Szerb ételkülönlegességek: pljeskavica, cevapcica

Időpont: 2015. július 5., vasárnap 17 órátólHelyszín: Búzaszem Ál-
talános Iskola, Göd, Vécsei u. 1.
A családi koncertsorozat keretében fellép a 
Vujicsics együttes: Borbély Mihály (fúvós hangszerek), Brczán 
Miroszláv (tambura), Eredics Áron (tambura), Eredics Gábor 
(tambura), Eredics Kálmán (bőgő), Szendrődi Ferenc (tambura), 
Vizeli Balázs (hegedű)
Söndörgő együttes: Buzás Attila (nagybőgő, tamburabőgő, litár-
ka), Eredics Áron (prímtambura), Eredics Benjámin (brácsatam-
bura), Eredics Dávid (furulya, szaxofon, tambura), Eredics Sala-
mon (harmonika, tambura, furulya)

ÉLETMŰ

Ahol a tudás szab 
rangsort
A József Attila Művelődési Ház nagytermében má-
jus 15-én nyílt meg Vizer József gödi műbútorasz-
talos mester életmű-kiállítása, melynek fővédnö-
kéül dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökét kérték fel.

E kiállítás arra hivatott, hogy idősebb és i�abb 
Vizer József életpályáján keresztül bizonyítsa, hogy 
egy jó szakma felér egy diplomával. A bútorkészítés 
mesterségének varázsa már édesapja műhelyében 
magával ragadta Vizer Józsefet, aki még húszéves 
sem volt, amikor 1960-ban megkapta mesterleve-
lét. Kivételes szakmai tudását azonban nem csupán 
a maga javára fordította, hanem szívén viselte a jövő 
mestereinek képzését is. Megtanította nekik az asz-
talosság csínját-bínját, a  fa tiszteletét és szeretetét. 
Édesapja emlékére díjat alapított a tehetséges �ata-
lok támogatására. S nem véletlen az sem, hogy e ki-
állításon a �atalabb nemzedék képviseletében Detre 
László gödi bútorasztalos is bemutatkozott. Vizer 
mester márciusi nemzeti ünnepünkön átvehette 
a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Dr. Szilágyi János, a  Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara oktatási és képzési igazgatója köszöntő 
beszédében Arisztotelészt idézte: „ahol a világ igé-
nye és az egyén tehetsége találkozik, ott van az em-
ber helye”. A  termet körbeölelő tablókon látható 
oklevelek, hivatalos iratok, újságcikkek és bútorfo-
tók egy hosszú és sikerekben gazdag életpálya do-
kumentumai.

Vizer József a mikrofonhoz lépve elárulta nekünk, 
hogy a  magas állami kitüntetést annak átvételekor 
az  édesapja nevében is megköszönte. A  bensőséges 
hangulatú megnyitóünnepséget követően a művelő-
dési ház emeleti termében az  idős mester vendégül 
látta az egykori újpesti szakiskolás osztálytársait, s 55 
esztendő gazdagságával idézték fel közös emlékeiket. 
Egykori diáktársai az alkalmat megragadva köszön-
tötték Vizer Józsefet 74. születésnapja alkalmából.

Az est folyamán megtudtuk azt is, hogy a tablók 
a nyár végén útra kelnek, ugyanis a kiállítás anyagát 
Sopron városa és Újpest is bemutatja közönségének.

W. B.

Vizer mester (balról) egykori tanárával, Saly Imrével

Gödi Körkép | 2015. 6. szám KULTÚRA
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Meghívó
4. Retró Családi Találkozó  
a felsőgödi Duna-parton

július 19-én, vasárnap

Fókuszban:
Régi társaságok, iskolai osztályok

és az évszázados helytörténet

11 órakor gyülekezés a Duna-parton, 
megemlékezés a néhai társakról.

12 órától bográcsgulyás ebéd a Duna Party büfénél.

Kedvezményes, 500 Ft-os jegyek csak elővételben:
romanjanos@invitel.hu, (06 27) 345-270 vagy

gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491.

13 órakor vetítés a Duna-part Nyaralóházak színháztermében:
az 50 éve végzett évfolyam köszöntése,

archív fotók és �lmrészletek a 100 éves Felsőgödről.

15 órakor szabadtéri Scarabeus-koncert: retró örömzene.

Rendezvényünk nyilvános és díjmentes, minden érdeklődőt 
szívesen látunk!

Retró Ady Klub

A Retró Ady Klub programja
2015. június 20-án, szombaton 17 órakor:
Uhrig Zsigmond, Göd festője
(Tóth Péterné Uhrig Klára visszaemlékezése)

18 óra után:
A Sütő építészek és a Sütő-házak Gödön
(Gallé Gábor vetítése)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Infó: (06 30) 370-2491

KULTÚRA
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JÚNIUS 16. KEDD | 13.00–17.00
Véradás

JÚNIUS 18. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JÚNIUS 20. SZOMBAT | 14.30–16.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele
Program: Uhrig Zsigmond, Göd festője – Tóth Péterné Uhrig Klára visszaemlékezése

18.00
Sütő építészek és Sütő-házak Gödön (Gallé Gábor vetítése)

JÚNIUS 29. – JÚLIUS 3. | HÉTFŐ-PÉNTEK
Aikido tábor
Információ: http://aikido-god.hu

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

JÚNIUS 10. SZERDA | 14.00–18.00
Véradás

JÚNIUS 12. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

JÚNIUS 15–19. | HÉTFŐ-PÉNTEK
Jazzbalett-tábor
Információ: http://www.gdse-tanc.hu

JÚLIUS 27–31. | HÉTFŐ-PÉNTEK
Jazzbalett-tábor
Információ: http://www.gdse-tanc.hu

JÚLIUS 27–31. | HÉTFŐ-PÉNTEK
Kosárfonó tábor
Részvételi díj: 15 000 Ft
A tábort vezeti: Bartha Katalin népi kosárfonó. Jelentkezni 12 éves kortól lehet. Játékok, 
kosarak – élményekben gazdag foglalkozások öt napon át! Nem könnyű munka, de szerethető!

OPTIC WORLD VÁC 2600
SZÉCHENYI ÚT 4-6
Mobil: 06 30 983 8121
www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: június 1. –  augusztus 1-ig.
  Más akcióval nem vonható össze.

Látásvizsgálat:
Dr. Szandányi Judit

Dr. Rácz Zsuzsanna  
gyerek látásvizsgálat

Barta Eszter
diplomás  
optometrista,
kontaktológus
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Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a �gyelmüket arra, hogy könyvtáraink a nyáron felváltva tartanak zárva:

•  Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
 2015. július 1-jétől (szerda) július 31-ig (péntek)
 Nyitás: augusztus 3. (hétfő)

•  Ady Fiókkönyvtár:
  2015. augusztus 1-jétől (szombat) augugusztus 31-ig (hétfő)
 Nyitás: szeptember 1. (kedd)

Bábelőadás kisgyermekes 
családoknak

Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)

2015. augusztus 23., vasárnap 10 óra

A furfangos csudadoktorok 
Huszt várának históriája Jókai Mór novellája nyomán

A Maszk Bábszínház előadása
Az előadás után régi gyermekjátékokat is kipróbálhatnak 

a nézők.
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes!

Gödi Körkép | 2015. 6. szám AJÁNLÓ
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KÉZILABDA

Bajnok a GSE – Tóth Tímea és Kirshner 
Erika aranyos búcsúja
A Gödi SE felnőtt női kézilabdacsapata az NB I/B keleti csoportjában 24 győz-
tes mérkőzéssel végzett az élen, megelőzve a dobogós Kecskemét és a Vasas 
együttesét. A gólkirálynői címet Tóth Tímea szerezte meg 229 góllal. A juni-
orok a 8. helyen zártak a tabellán, a győztes Hajdúnánás csapata lett. A baj-
nokság gólkirálynője a gödi színekben pályára lépő Kemenczik Martina, 199 
góllal. A felnőttek mezőnyében tehát aranyéremmel búcsúzott aktív pályafu-
tásától az esztendők óta GSE-mezben játszó Tóth Tímea és Kirschner Erika.

– A célunk a bajnokságban az volt, hogy az NB I/B-ben egy stabil csapatot 
építsünk fel, mely a középmezőnyben tisztességes játékkal megállja a helyét. 
Menet közben azonban kiderült, hogy ennél több van a lányokban, és akár do-
bogóra is állhatunk. A �nisben pedig már a bajnoki aranyért játszottunk. Né-
meth András szakmai segítsége új oldaláról mutatta meg a kézilabdát, takti-
kailag rendre meg tudtuk lepni ellenfeleinket. Nem volt nyerési kényszerünk, 
nem volt teher a csapaton, hogy mindenképpen nyerni kell, ezért mérkőzésről 
mérkőzésre felszabadultan játszottak, nyomás nélkül tudták hozni az  ered-
ményeket. A rutinos játékosaink, a �atalok lelkesedése, a szakmai munka és 
a görcs nélküli játék együttesen hozta meg a sikert a gödieknek. Annak a gár-
dának, amelyik sokkal kisebb költségvetésből gazdálkodik, mint a bajnokság 
más együttesei, mint például az  Eger, a  Vasas vagy a  Kecskemét – foglalta 
össze az idei bajnokság eseményeit Tősér Tibor edző.

A szakember a jövővel kapcsolatban elmondta, hogy bajnokként lehetősé-
gük lenne a topot jelentő osztályban, az NB I-ben indulni, de nem ez a céljuk.

– A korábbi elhatározásunk mellett továbbra is kiállunk. Kiváló a kapcso-
latunk a  váciakkal és a  dunakesziekkel, akikkel egy dunakanyari kézilab-
datengelyt építünk, melyben valamennyi korosztály mindenféle képességű 
sportolója megtalálhatja a magának megfelelő csapatot. Mi Gödön továbbra 
is az NB I/B-s gárdánkkal képzeljük el a jövőt. Miután meghatározó játékosa-
inkat elbúcsúztattuk, a célunk az, hogy a �atal játékosokkal, akik már rutint 
szereztek, stabil gárdával léphessünk hétről hétre a pályára. Akik ennél többet 
szeretnének, azokat „feljebb” tudjuk adni, és mi is nyitottak vagyunk játéko-
sok fogadására – magyarázta Tősér Tibor.

EREDMÉNYEK:
Eszterházy KFSC – Gödi SE: 27-34 (felnőtt), 30-24 (junior)
DVSC-TVP-Aquatikum2 – Gödi SE: 26-38 (felnőtt), 27-27 (junior)

Vasvári Ferenc

PROGRAMAJÁNLÓ

Íjászversenyt rendeznek 
július 4-én
A gödi íjászok és a  Célpont 2010 K�. újabb 
íjászversenyt hirdet.
Az eseményre július 4-én, szombaton a Gödhöz 
közeli sződligeti erdőben kerül sor, 9 és 15 óra 
között.
Megközelítés: a  2A gödi lehajtójánál Csomád 
felé, majd Sződliget irányába kell fordulni. 
Az útvonal ki lesz táblázva.
A verseny jellemzően 3D vadászverseny, ami azt 
jelenti, hogy az  erdőben vadállatokat ábrázoló 
bábukat helyeznek el. Ezeket karókkal jelzett 
lőhelyekről kell méretlen távolságokról eltalál-
ni. Minden íjászkategóriában lehet versenyezni. 
Megnyitó 8 órakor.
Érdeklődni és jelentkezni Izsóf Lászlónál 
a  váci Kerecsend vadászboltban lehet, illetve 
az  iszo�aszlo@.dunaweb.hu e-mail címen vagy 
a (06 20) 962-1324-es telefonszámon.

KAJAK-KENU

Idén is hozták 
az eredményeket a gödiek 
a maraton ob-ról
Kiválóan szerepeltek a gödi kajakosok a Graboplast 
Maraton Magyar Bajnokságon Győrben, azon a pá-
lyán (5, 10 és 15 km-en), ahol szeptemberben vi-
lágbajnokságot rendeznek. A  Gödi SE részéről két 
egység védte meg elsőségét, így 172-re nőtt a bajno-
ki érmek száma. Az MTK-ba igazolt gödiek is szál-
lították az érmeket.

Az országos bajnokságon Lukács István a korosz-
tályában harmadszor is győzni tudott. Sinkó Panna 
2014-ben ezüstérmet nyert, idén a  legjobbként áll-
hatott a dobogó tetejére. Címvédőként javítja a sta-
tisztikát a Velky Donát, Korompai László páros. Ők 
a tavalyi győzelmük után idén is elsőként értek célba.

EREDMÉNYEK:
Érmesek (GSE):
1. hely: Sinkó Panna K1 IV. korcsoport; Velky Donát – 
Korompai László K1 III. kcs.; Lukács István K1 VI. kcs.
2. hely: Matyus János K1 IV. kcs.
3. hely: Rimár Szonja MK1 II. kcs.
4. hely: Tóth Rebeka MK1 III. kcs.; Sinkó András MK1 
I. kcs.
5. hely: Bíró Zsombor K1 V. kcs.; Bíró Dominik MK1 II. 
kcs.; Manninger Zsigmond MK1 0. kcs.
6. hely: Horváth Csenge – Vasvári Lili K2 VI. kcs.; 
Báthory Dániel MK1 III. kcs.

Érmesek (MTK, gödi versenyzők):
2. hely: Luczó Bence és Velky Domonkos K1 VI. kcs., 
külön futamban
3. hely: Velky Domonkos és Luczó Bence K2 VI. kcs.

A szolnoki i�úsági rangsorolón Rab Ábris és Luczó 
Gergő K2 200 méteren bronzérmes lett.

V. F.

Az  NB I/B keleti csoportjának bajnoka a Gödi SE. A szakosztályt Dankó István 
vezeti, edző Tősér Tibor, a szakmai munkát Németh András segíti
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TOLLASLABDA

Közel 90 mérkőzés a gödi viadalon
Gödön jó évtizedes múltja van a  tollaslabdasportnak, versenyezni 
azonban eddig Budapestre vagy más tollaslabdaközpontba kellett 
járniuk a  versenyzőknek. Májusban a  Huzella Tivadar Általános 
Iskola adott otthont egy viadalnak, ahol két állandó és a négy ideig-
lenes pályán közel 90 mérkőzést játszottak.

– A  Gödi Tollaslabda Viadalon a  házigazda Gödi SE mellett 
a környező települések csapatai is részt vettek. Amint azt Markó Jó-
zsef polgármester a megnyitón elmondta, hagyományteremtő ren-
dezvényről van szó, amelyre jövőre is visszavárják az érdeklődőket. 
A mezőnyt főként Göd és Verőce utánpótláscsapatai alkották, a fel-
nőtt kategóriában külön értékeltek. A szervezést a Gödi Polgárőrség 
vállalta, a lebonyolításról pedig a Gödi SE Tollaslabda Szakosztálya 
gondoskodott. A küzdelmeket Sipos Richárd sportbizottsági elnök is 
�gyelemmel kísérte. Már a legkisebbeknél is szoros csatákban ala-
kult ki a mérkőzések eredménye, ami biztató a jövő szempontjából 
– nyilatkozta Szűcs Zoltán, a GSE szakosztályvezetője.

ASZTALITENISZ

Bajnok az NB III-as csapat!
A Gödi SE asztaliteniszezői három csapattal vettek részt a bajnokságokban. 
A játékosok az NB III. közép-magyarországi, valamint a Pest megye A (I. 
osztály) és B (II. osztály) csoportjában léptek pályára. Az eredményeket Gu-
lyás Miklós ismertette.

– Az NB III-as 12 csapatos bajnokságban aranyérmesek lettünk. A tavasszal 
elért nyolc győzelem, két döntetlen és egy vereség birtokában lehetőségünk 
van az  NB II-ben indulni. A  győzelmet Oroszki Viktor, Nagy Bence, Felker 
Zoltán és Veszely Dániel érte el Járdi Tibor és Rovó Péter segítségével. Oroszki 
a teljes mezőny második legeredményesebb játékosa volt.

– A  Pest megye A-osztály alsó- és felsőházában is lezajlott már a  tavaszi 
hajrá, mi a nyolccsapatos mezőnyben hetedik helyen végeztünk két győzelem-
mel és egy döntetlennel. A gyengébb szereplés oka két játékos hosszan tartó 
betegsége volt. Az együttest legeredményesebbként Rovó Péter, Nagy László, 
Járdi Tibor és Szigeti Béla alkotta.

– A „megye B”-ben a tavaszi szezont kilenc győzelemmel és két döntetlen-
nel, veretlen sorozattal zártuk, s végül ezüstérmet szereztünk. A csapat tagjai: 
i�. Gulyás Miklós – ő volt a legeredményesebb –, dr. Várnagy Ákos, Bea Csaba 
és Fojt Attila. Hozzájárult a sikerhez Cserny Péter, Fogarasi Ottó, Hajdu Zoltán 
és Gulyás Miklós.

– Az utánpótláskorúak edzésében Gulyás Miklós munkáját két felnőtt já-
tékos is segíti, Cserny Péter és Hajdu Zoltán. A Rekord K�. bérleti díj nélkül 
biztosít termet a plusz edzésekhez. A legtehetségesebb öt �atalt, Boros Mátét, 
Hollós Balázst, Lizák Zsoltot, Mészáros Gergőt és Szmok Pétert meghívásos 
tornákon versenyeztetjük. Tervezzük az NB II-es részvételt, igaz, ez többlet-
terheket jelent, erről ezért később döntünk. A „megye B”-ben győzni szeret-
nénk. Az  utánpótlást a  létszámnövelés mellett folyamatosan versenyeztetni 
kívánjuk, emellett a teremproblémák megoldására is törekszünk – tette hozzá 
az előzőekhez Fojt Attila szakosztályvezető.

V. F.

Oroszki Viktor és Nagy Bence az NB III-as csapat két meghatározó játékosa. 
Játékuk győzelemhez segítette a gödi együttest

A Gödön készülő szakosztály i�ú tehetsége: Karakó 
Roland

A hagyományteremtő versenyen pályára lépő gödi csapat
 Fotó | Szerecz Ferenc

KARATE

Eb-bronzérem és bajnoki 
címek a gödieknek
A Huzella Tivadar Általános Iskolában készülő 
Gödi Életforrás Do karatésai halmozták a sikere-
ket az elmúlt hetekben. Az eredményekről a 4 da-
nos mester, Karakó Sándor számolt be.

– A németországi korosztályos karate Eb-n Szilágyi 
Botond vezérletével a magyar válogatott kumitéban 
(küzdelem) bronzérmet nyert.
Shotokan karate országos verseny zajlott Törökbá-
linton, ahol Karakó Roland a  10-11 évesek között 
kumitében országos bajnok lett. Ebben a  korosz-
tályban ő volt a leg�atalabb, de mégis nyerni tudott. 
Nagyon elszántan és tudatosan küzdött valameny-
nyi mérkőzésén. A viadalon Bauer Gergő juniorban 
harmadik lett katában (formagyakorlat).

Mogyoródon zajlott a diákolimpia, ahol 51 egye-
sület 357 �atalja adta le nevezését. A  kadetkorú 
válogatott színeiben Szilágyi Botond kumitéban 
győzött, katában – sérüléssel – 4. lett. Bauer Gergő 
a juniorok között katában szintén a 4. helyen zárt. 
E  korosztályban Bartha Bendegúz, a  14-15 évesek 
között pedig Viola Kristóf kumitéban egyaránt 
bronzéremmel zárt.
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A korábbi távol- és hármasugró-vá-
logatott atléta részt vett az atlantai 
olimpián, a ’97-es párizsi világbaj-

nokságon 8. lett, magyar bajnokként 29 
alkalommal állhatott a  dobogó tetejére. 
Sportolói pályafutását követően Gödön és 
Dunakeszin is a sport szeretetére tanította 
a �atalokat, többek közt teniszt is oktatott. 
A  44 éves sportember ma agydaganattal 
küzd, családja nehéz időszakot él át. Az at-
létikai szövetség, az olimpiai család, a kü-
lönböző sportszervezetek, a sajtó, a barátok 
közös ügyként segítik Tibor gyógyulását.

– 2004 végén diagnosztizáltak agyda-
ganatot az  orvosok, 2011-ben műtöttek 
először. Idén romlott az állapotom, és má-
jusban újra sebészi beavatkozást kellett 

végrehajtani. Most sem sikerült teljes egé-
szében eltávolítani a  daganatot, júniustól 
kemoterápiás kezelésre is járok, ami éve-
kig elhúzódhat. Dolgozni nem tudok, igen 
nehéz időszak vár a  családomra. Nagyon 
jólesik, hogy ennyien próbálnak segíteni! – 
mondta el lapunknak Ordina Tibor.

– Tibor múltjára való tekintettel össze-
fogott a magyar sporttársadalom és június 
27-én „Sportoljunk Tibiért” elnevezéssel 
híres sportolók, olimpikonok jelenlétében 
a Dunakeszi Tenisz Klub jótékonysági csa-
ládi sportnapot rendez, amelynek teljes 
bevételét a  családnak ajánlják fel. Az  ese-
ményen részt vevők híres sportolókkal, 
olimpiai bajnokokkal sportolhatnak, és 
ezért annyit ajánlanak fel, amennyit tud-
nak vagy szeretnének. A  híres sportolók-
kal fotókat is készítünk, melyeket majd 
az  erre a  célra létrehozott www.facebook.
com/sportoljunktibiert oldalra fogunk fel-
tölteni. A  rendezvényre mindenkit szere-
tettel várunk, aki pedig nem tud eljönni, 

de szívesen támogatná a  sportolót és csa-
ládját, megteheti ezt a 11773157-08992574-
00000000 Ordina Tibor bankszámlaszá-
mon – tájékoztatott bennünket Penyák 
Erika, a rendezvény egyik szervezője, Tibor 
sógornője.

Az esemény helyszíne: Dunakeszi Ma-
gyarság Sporttelep, Dunakeszi, Fő út 145.

Vasvári Ferenc

– Jól indult a  viadal, a  Halter Amateur 
Ages Gelding versenyen az első lettem. Ez 
egy olyan versenyszám, amely során kézen 
vezetik fel a lovat. Itt minden apró részletre 
�gyelnek a bírók, a ló mozgására, állására, 
küllemére, kinézetére. A  versenyzőknek 
kötelező az  ing, a  kalap és a  fekete nad-
rág, sarkantyút azonban nem viselhetünk. 
Természetesen a  lovakat is igyekszünk 
minél jobban „kicsinosítani” – mondta 
Cintia, aki a Western HorsemanshipYouth 
kategóriában második lett.

– A  szabályzat szerint ez tulajdon-
képpen egy lovas vizsga, ahol a  lovas ké-
pességét, tudását, ülését és testtartását 
pontozzák a  bírók. A  lovasnak a  kijelölt 
feladatokat apró segítségadásokkal, pon-
tosan és precízen kell végrehajtania. Eköz-
ben magabiztosan, korrekt egyensúlyban 
lévő testtartásban kell ülnie. Ideális eset-

ben lovaglásában tükröznie kell a  ló és 
a lovas összhangját. 

A Reining Youth versenyszámban 69 
pontos pályát lovagoltam. A reining igazá-
ból díjlovaglás western stílusban, vágtában 
bemutatva. A  program elemeinek alapját 
az  igazi „ranch-munka” során adódó fel-
adatok szolgáltatták. A reining bemutatási 
módja emlékeztet ennek a sportnak az ere-
detére, például a legtöbb versenyen kötele-
ző az egykezes szárhasználat.

Cintia már külföldön is versenyzett, 
többek közt 2013-ban a  Western-Reining 
Európa-bajnokságon ő képviselte Magyar-
országot. A jövőjét is a sportágban képzeli 
el, 2016 nyarán szeretne lovas edzői képe-
sítést szerezni, s gyerekeket, illetve felnőt-
teket tanítani. (Titkon egy olimpiai rész-
vétel is foglalkoztatja.)

V. F.

Torna- és kézműves 
tábor általános 
iskolás lányoknak
2015. június 16-tól 19-ig,
2015. június 29-től július 3-ig és
2015. július 13-tól 17-ig
Gödön, a  Huzella Tivadar Általá-
nos Iskolában (Pető� Sándor utca) 
naponta 8-tól 16 óráig.

Program:
•  Talajtornaelemek elsajátítása,
•  koreográ�a zenére, torna �tnesz-

labdával
•  Kézműves foglalkozások
•  Háromszori étkezés, fagyizás, já-

ték

Várunk téged is, jelentkezz minél 
előbb!
(Testvér- és turnuskedvezmény.)

Józsáné Sipos Ildikó
testnevelő

(06 30) 236-9692

LOVASSPORT

Bencze Cintia a western-szakág országos 
bajnokságáról szállította az eredményeket
Május közepén sikerrel teljesítette a Magyar Lovas Szövetség western-reining szak-
ágának székesfehérvári országos bajnokságát Bencze Cintia Lenajac Lynx nevű hét-
éves Quarter Horse lovával. A versenyről a �atal gödi lovas számolt be.

ÖSSZEFOGÁS

Segítsünk a bajnokon – sportoljunk Tibiért!
A közelmúltban bejárta a hazai sajtót egy korábbi élsportoló betegségének híre. A gödi 
Ordina Tibort nemcsak a Duna-parti városban ismerik sokan, a sportember országosan 
is népszerű. Gyógyulásához a Gödi Körkép e felhívással kíván hozzájárulni.

Tibort májusban ismét műtötték, ma egyik 
legnagyobb szurkolója a kis�a...

Ordina Tibor a kilencvenes évek egyik 
nemzetközileg is kiemelkedő magyar atlétája
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Az akció június 1-től július 31-ig tart.
A részletekről érdeklődjön az üzleteinkben.

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

JUDIT OPTIKA

2131 GÖD, BÉKE U. 29.
TEL.: 27/345-354    /    70/291-7857
2120 DUNAKESZI, FŐ U. 75-81 (SZTK)

Hasonlítsa össze és válassza ki azt
a Transitions szemüveglencsét, amely
a legjobban illik életstílusához.

Optimális egyensúly
a beltéri átlátszóság és
a kültéri sötétség között

- Ugyanolyan átlátszóak 
beltérben mint a hagyományos 
lencsék.

- Gyorsan reagálnak a szabadban, 
azonnal elsötétednek ha napfény 
éri őket.

- Erős napsütésben 
napszemüveg sötétségűek.

- Gyorsan visszavilágosodnak.

Extra védelem
az erős napfénytől

- Extra sötétek erős napfényben,
ezért kényelmesek meleg 
időben.

- Kellemesen besötétednek az 
autóban, így vezetéshez 
biztonságos árnyalatúak.

- Beltérben kellemes 
komfort-árnyalatot vesznek fel.

Signature

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesztő-
ségünknek akár postai, akár elektroni-
kus 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. május havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése: 
„Kelepke cikket írt a bébibummról.”

A nyertes ezúttal: Kamarás-Miskei 
Boglárka.

Szerencsés megfejtőnk a Narancs-
liget Szépségszalon (Göd, Pesti út 
234.) szolgáltatását veheti igénybe.
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E-mail: szemper@szemper.hu
Telefon: +36 20/555-2111
A hirdetésre való hivatkozás esetén
5% árengedményt biztosítunk.

Térburkolatok: 
• járdák, kocsibeállók
• utak-, parkolók kivitelezése

Vízelvezetés:
• árkok-, szikkasztók építése

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

Autócsere-programban

3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó
beszámítása esetén.

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
60m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2470 Ft/m2

      10 cm-es 2790 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz,
1,5 mm-es alapszín, ajándék alapozó.
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

• 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

•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 
olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám, 
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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Kedves hölgyeim!
Három éve gyógyítom önöket Dunakeszin az Árnika 
magánorvosi rendelőben, a szülészet-nőgyógyászat 
területén. Köszönöm a bizalmukat! Továbbra is tar-
tom a magas fokú, modern német színvonalat, ame-
lyet düsseldor� betegeim is értékelnek.
Szeretettel várom Önöket.
Bejelentkezés a (06 70) 613-9881-es telefonszámon, de 
elérhető vagyok a (06 30) 952-7004-es mobilszámon is.

                                                                Tisztelettel: 
Dr. Pecsenyi Gyula főorvos

már 3.299.000 Ft-tól

Hyundai-Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Mobil: (30) 820-2369 • E-mail: info@hyundaivac.hu

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

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

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!
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Fáj a lába, dereka, háta?
Nem kell együtt élnie a bántalmaival!

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

A hatékony masszírozás hatására
izom- és izületi fájdalmai megszünhetnek,

sokkal jobban fogja magát érezni!

Temesvári Ádám gyógymasszőr

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

Gyógymasszázsház 
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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!

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

+36 30/678-3166
info@kontaktsystem.hu

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.
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Bajai (Alvég) 2 szobás családi ház, 650 
négyzetméteres kerttel eladó, vagy 
Göd, esetleg Dunakeszi területén 
lakásra/házra cserélhető. Érdeklődni 
lehet: Turzai család (06-30) 3348-771.

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

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

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

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.

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

Bel- és kültéri festést, mázolást, 
nyaralók és faházak karbantartását 
vállalom Vác és Dunakeszi 
térségében is. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt adok!  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: (06-70) 576-8925.

Házhoz megy! Fodrász – Pedikűrös!
06-70-269-8446, Ildikó

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

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302

www.helmestemetkezes.hu

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonk�.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

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. 

• 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

www.xteringatlan.hu 
KERESÜNK – KÍNÁLUNK 
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT 

 Budapest–Vác vonalon 
Ingatlanközvetítés 
Értékbecslés 
Energiatanúsítvány-készítés 
Hitelügyintézés 

Telefon +36 70/703-6145 
E-mail: xteringatlan@xteringatlan.hu 
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Renault 
FLUENCE Limited

KERESSE FEL MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET, 
AHOL KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK 
VÁRJÁK CÉGES ÜGYFELEINKET!
Az ajánlat 2015. május 1-től június 30-ig, a készlet erejéig, kizárólag Euro 5 kibocsátási normájú motorokkal szerelt autókra 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.hu

TAMÁS AUTÓ KFT. 
Vác, Rádi út 1-3., tel.: 06/20-539-8379 

www.tamasauto.hu, e-mail: ertekesites@tamasauto.hu

REN Fluence Limited Flotta_210x148_2015 APR.indd   1 29/04/2015   11:09

Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít
a Barabás Gasztronómia

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

Akció: ha ketten jelentkeznek, 10-10 százalék 
kedvezményt adunk. A 16. életévét betöltött fiatalok 

2015. január 1-jétől részt vehetnek a felnőtt képzésben..

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu



ÓRIÁS       KALANDOS       BIZTONSÁGOS

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

Nyári szünidei akció 
NAGYSZÜLŐKNEK!NAGYSZÜLŐKNEK!

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

Hűsítő kaland 

Nyári szünidei akció 
a legforróbb napokon is!

Nyári szünidei akció 
a legforróbb napokon is!

NAGYSZÜLŐKNEK!
Nyári szünidei akció 
NAGYSZÜLŐKNEK!
Nyári szünidei akció 

www.tarzanpark.hu
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

Felhasználható: 2015. augusztus 31-ig.

Ha a kivágott kupont a belépőjegy megváltásakor leadja a 

pénztárnál, 70% kedvezményt biztosítunk kísérőjegye árából! 

Egy kupon leadása egy kísérőjegyre biztosít kedvezményt, az akció 

más kedvezménnyel nem összevonható! Gödi
Körk

ép
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