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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. június 24.

Döntés a Kastély Óvoda vezetőjének személyéről
Döntés született a Kastély Központi Óvoda vezetői álláshelyének 
betöltéséről. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság a két 
beérkezett érvényes pályázatot elbírálta, és a jelenlegi óvodave-
zető, Karaszek Ernőné kinevezését javasolta. A képviselő-testü-
let a bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta. Az újraválasz-
tott intézményvezető kinevezése öt évre szól.

Rendelet született a köztisztviselők jogállásának 
szabályozására
Törvényi változások miatt szükségessé vált a  köztisztviselők 
jogállásának szabályozásáról szóló helyi rendelet megalkotása. 
A rendelet szabályozza a köztisztviselők munkaidejét, illetmé-
nyeit és juttatásait.

Lakossági javaslat alapján módosultak a felsőgödi 
fogorvosi körzethatárok
A 2015. május 28-ai közmeghallgatáson lakossági javaslat hang-
zott el azzal kapcsolatban, hogy a Duna útnak a Kisfaludy utcai 
orvosi rendelőhöz közel eső része a felsőgödi fogorvosi körzet-
hez tartozhasson. Az  önkormányzat a  rendelet módosításával 
ennek a kérésnek igyekezett eleget tenni. Az egészségügyi alap-
ellátás körzeteinek kijelöléséről szóló rendelet a házi- és a gyer-
mekorvosi körzethatárokat is meghatározza.

Házszámozással kapcsolatos rendeletmódosítás
Technikai jellegű változtatások, pontosítások történtek a közterü-
letek elnevezésével és a házszámozással kapcsolatos rendelet szö-
vegében. A változások a szabályozás egésze szempontjából fonto-
sak, de nem vonatkoznak konkrét ingatlanok átszámozására.

Területi hatásvizsgálat elfogadása
Összhangigazolási eljárás kérelmezésére tett javaslatot Bertáné 
Tarjányi Judit főépítész a Göd város településszerkezeti terve és 
a  budapesti agglomeráció területrendezési terve közötti össz-
hang megállapítására. A képviselő-testület támogatta az eljárás 
mielőbbi megkezdésére vonatkozó javaslatot.

Tájékoztatás az „Élő bolygónk” kezdeményezésről
Áder János köztársasági elnök arra kérte az önkormányzatokat, 
hogy tájékoztassák a lakosságot egy világméretű éghajlatvédel-
mi megmozduláshoz való csatlakozás lehetőségéről. A felhívás 
célja, hogy egymilliárd ember aláírásának összegyűjtésével 
egységre és cselekvésre ösztönözze a  világ vezetőit a  globális 
klímaváltozást okozó környezetszennyezés ellen. A mozgalom-
hoz a www.elobolygonk.hu oldalon lehet csatlakozni. A témával 
lapunk 11. oldalán bővebben is foglalkozunk.

Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét mozgalomhoz
A Neveleki Szomszédok Egyesület idén is közlekedéskultúra- 
fejlesztő és közösségépítő programokkal kíván részt venni 
az Európai Mobilitási Hét programjában, s a városi szintű ren-
dezvényhez az önkormányzat elvi és anyagi támogatását kérte. 
Az anyagi támogatásról a képviselő-testület már akkor határo-
zott, amikor megszavazta a  2015. évi költségvetést, amelyben 
forrást különített el a  rendezvényre. A  testület tagjai most fel-
hatalmazásukat adták ahhoz, hogy Markó József polgármester 
aláírja a csatlakozás tényét rögzítő hivatalos kartát. A kezdemé-
nyezés részleteiről a 21. oldalon olvashatnak.

Elvi hozzájárulás jégcsarnok építéséhez
A képviselő-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy ameny-
nyiben a  társaságiadó-felajánlásokból összegyűlik a  szükséges 
összeg, akkor jégcsarnok épülhessen a felsőgödi sportpálya egy 
részén. A városi költségvetés számára a beruházás nem jelentene 
megterhelést, mert önrész befizetésére a projekt megvalósulásá-
hoz nincs szükség.

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt az óvodai kapacitásbő-
vítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat módosítá-
sáról, illetve a „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adomá-
nyozásáról.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 143 487

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + 
pénztár): 10 023

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 48 943
A lekötött betétek összesen: 335 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek 
+ a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 537 453

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: 0
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek 
összege: 508 036

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

A lakossági adótartozások összege 2015. június 24-én: 140 993
A fenti táblázat a 2015. június 24-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

ELISMERÉS

Átadták Az Év Köztisztviselője 
Díjat

Idén Bodnár Mihályné, 
az  önkormányzat pénzügyi 
osztályának vezetőhelyette-
se vehette át Az Év Köztiszt-
viselője Díjat. A  kitüntetést 
a  köztisztviselők napja al-
kalmából rendezett ünnep-
ség keretében június 30-án 
Markó József polgármester, 
dr. Pintér György alpolgár-
mester és dr. Szinay József 
címzetes főjegyző adta át 
az  ünnepeltnek. A  köztiszt-
viselők napját 1997 óta min-
den év július elsején ünnep-
lik Magyarországon.

Az idei díjazott, Bodnár 
Mihályné Fotó | Csősz Anita

KÖZÉLET
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VÁROSIMÁZS

Három gödi értékkel bővült a Pest 
Megyei Értéktár
A közelmúltban Gödön, 
a Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság ülésén létre-
hozták a  települési értéktá-
rat. A  felvett értékek közül 
hármat továbbított a  bizott-
ság Pest Megye Önkormány-
zatának, kezdeményezve 
azok felvételét a Pest Megyei 
Értéktárba is.
Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a  Pest Megyei Értéktár 
Bizottság mindhárom gödi vonatkozású javaslatunkat egyhan-
gúlag támogatta, így a Kincsem csodakanca pályafutása, a Kin-
csem-telep, valamint a Gödi-sziget, a gödi Duna-mellékág és Du-
na-part együttese immáron a megyei értéktár része lehet.

A mai napig felvett 99 Pest megyei érték közül Kincsem volt 
az  első, melyet a  szakbizottság javasolt még magasabb szintre, 
a Magyar Értéktárba történő felvételre is. Az interneten történő 
bemutatás mellett gödi értékeink egy, az ősz folyamán megjelenő 
megyei szintű kiadványban is helyet kapnak.

Értékeink bemutatásával és népszerűsítésével célunk a  turiz-
mus fellendítése (Gödi-sziget, Duna-mellékág és Duna-part), va-
lamint a jövőben esetleges pályázati lehetőségek megragadásával 
mindezek rekonstrukciója (Kincsem-telep), illetve még szebbé 
tétele a városunk lakói és az idelátogatók számára.

Ezúton köszönöm meg minden javaslattevőnek, valamint képi 
és szöveges dokumentációval közreműködőnek az értéktár létre-
hozása kapcsán nyújtott segítségét!

Sipos Richárd
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

HELYTÖRTÉNET

Felújították a bócsai emléktáblát
Májusban felújították azt az  emléktáblát, amelyet a  göd-
bócsai településrész lakossága 2012-ben társadalmi mun-
kában készített a Bács-Kiskun megyei Bócsáról 1942-ben 
ide telepített első lakosok emlékére. A bócsai buszforduló-
ban álló Emlékezés Táblája újrafestésének költségeit az ön-
kormányzat finanszírozta. 

Az emléktábla felállítása óta Kiss József egyéni helytör-
téneti kutatásainak köszönhetően kiderült, hogy a táblára 
felvésett névsor hiányos, a nevek írásmódja néhol pontat-
lan. Az első Ilka-majori (bócsai) telepesek teljes névsora, 
illetve a házak egykori elhelyezkedését bemutató rajz meg-
tekinthető a város hivatalos honlapján (www.god.hu).

K. B.

Lenkei György képviselő az első bócsai lakosok előtt tisztelgő 
emléktábla előtt 

Sipos Richárd

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2015. évi 
SZENT ISTVÁN-NAPI
nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett programjaira

2015. AUGUSZTUS 19.
Helyszín: a Feneketlen-tó melletti sportpálya
(2131 Göd, Bartók Béla u.)

16 órától  Az Iszkiri zenekar koncertje
17 órakor  Városi ünnepség
  Köszöntőt mond Markó József polgármester
  A Búzaszem Általános Iskola műsora
  Ünnepi beszéd
  A Huzella Tivadar Általános Iskola műsora
  Vers
18 órától  Hórihorgas Hujákolók – Betyárvilág óriásbábos előadás

18.45-től  A Scarabeus együttes koncertje
20 órakor  DJ Sviri – A 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink legna-

gyobb slágerei
21 órától  Fenyő Miklós-koncert

22.30-tól 1 óráig DJ Sviri

2015. AUGUSZTUS 20.
20 órakor  Tűzijáték

A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, kézműves foglalkozás és 
büfé várja. A belépés díjtalan!

Esőhelyszín: Balázsovits János Sportcsarnok (2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.)
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖZÉLET

5



Felszólalásában G. Gyula a  Játék 
utcából arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a  felsőgödi Duna-parton 

jó lenne pótolni a  vandalizmus áldo-
zatává vált, összetört padokat. Kérte, 
hogy az önkormányzat intézze el, hogy 
a  Kék Duna üdülő előtti szakaszon 
a kerékpár út ne térjen le a gátról, hanem 
folyamatosan haladjon tovább a  Duna 
mentén. Markó József polgármester vá-
laszában elmondta, hogy a gátra kőlábas 
padokat tervez az önkormányzat, elhe-
lyezésükhöz azonban a vízügyi hatóság 
engedélyére van szükség – az eljárás már 
folyamatban van. A  Kék Duna üdülő 
a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van, 
és – helytelenül – telekkönyvileg a Du-
na-parti rész, a gát is az ingatlanhoz tar-
tozik. Az önkormányzat korábban kérte 
már a Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy nyissa 
meg a gátszakaszt, s tegye lehetővé a ke-
rékpárforgalom áthaladását a területén, 
de a cég jogászai úgy nyilatkoztak, hogy 
ehhez vagyonvédelmi okokból a  tulaj-
donos nem járul hozzá. Az önkormány-
zat a  nyárra – három hónapra – hasz-
nálatba kapta a Kék Duna üdülőt, s ha 
úgy határoz, akár megnyithatja a  gátat 
a kerékpárforgalom előtt, ám ha emiatt 
bármi kár éri a  tulajdonost, az  az ön-
kormányzat felelőssége lesz, ezért meg-
gondolandó, hogyan döntünk ebben 
a  kérdésben. Az  önkormányzat a  terü-
letnek azokat a  részeit kívánja meg-
nyitni, amelyek működtetése nem jár 
nagyobb költséggel. Az udvar, a kaland-
park, a  sportpálya használható lesz, de 
például a  szauna vagy az étterem nem. 
Ha a  terület esetleg valamikor a  város 
tulajdonába kerülne, akkor a gáton ha-

ladhatna a  kerékpárforgalom, de erről 
egyelőre nincs szó.

G. Gyula arról is érdeklődött, hogy 
miért nem az  önkormányzat biztosítja 
a  helyi autóbuszforgalmat, illetve miért 
olyan céget bíz meg ezzel a  feladattal, 
amelynek a telephelye más városban van. 
A polgármester válaszában elmondta: ha 
az  önkormányzat üzemeltetné a  buszo-
kat, akkor a  szolgáltatás ráfizetéses len-
ne, és sokkal többe kerülne a városnak, 
mint jelenleg. A  költségek minimalizá-
lására egy magánvállalkozásban jobbak 
a lehetőségek, mint az önkormányzatok-
nál, ezért ebben a formában kisebb ráfor-
dítással biztosítható a  helyi közlekedés. 
A gödi helyi járat immár 25 éve műkö-
dik a városban, és eddig mindig találtak 
megoldást a  helyi tömegközlekedés biz-
tosítására, amely az  Oázis lakóparkban 
élők és a bócsaiak számára elengedhetet-
len, továbbá a temetői járatokra is szük-
ség van.

E. Mária Ady Endre úti lakos hozzá-
szólásában a  felsőgödi posta környéké-
nek parkolási viszonyairól beszélt. Mint 
elmondta, lányával mindketten vállal-
kozók, női szabóként dolgoznak. Gyako-
ri problémát jelent nekik, hogy a  házuk 
udvaráról nem tudnak kiállni a kocsival, 
mert a posta és a környező üzletek nagy 
forgalma miatt szinte mindig autó áll 
a kapujuk előtt. Kötelezni lehetne-e a pos-
tát arra, hogy az udvarán alakítson ki par-
kolót az ügyfelei számára? – tette fel a kér-
dést. Markó József úgy válaszolt, hogy 
az  Ady Endre út vonatkozásában napi-
renden van a  parkolás kérdésének meg-
oldása, igyekeznek megtalálni a  legjobb 
megoldást. Látható, hogy ezen az  úton 

a magánházakat lassanként egyre inkább 
felváltják az üzletek. Ez egy nagy forgal-
mú, központi hely, amely a  közlekedés 
zaja miatt lakáscélra kevésbé alkalmas. 
Az  önkormányzat biztosítani szeretné 
az üzletek előtti szabályos parkolás lehe-
tőségét, ami a  vállalkozók és a  vásárlók 
közös érdeke. A Vasút és a Kálmán utca 
közötti szakaszon a közeljövőben várható 
a járda rendezése és a parkolás kérdésének 
megoldása. A  postának pedig idővel új, 
jobban megközelíthető helyet kell találni, 
amely alkalmas arra, hogy az  ügyeiket 
intézők letehessék az autójukat az épület 
közelében. Napirenden van ez a kérdés – 
mondta a polgármester.

G. Ferenc a Maros utcából három kér-
dést tett fel képviselő-testületnek: Lesz-e 
Gödön a vasútállomások környékén P+R 
parkoló? Hogyan áll a házi a  szennyvíz-
átemelők kérdése, kihez lehet fordulni 
meghibásodás esetén? Várható-e a közel-
jövőben további járdaszakaszok építése 
a  Rómaiak útján? Markó József válaszá-
ban elmondta: a  P+R parkolók többsége 
más városokban is állami forrásokból, 
pályázatok útján épült. Göd is pályázott, 
de nem nyert pénzt erre a  célra. – Ilyen 
parkolók létesítésére valóban szükség len-
ne, s amint mód nyílik rá, meg is tesszük 
– válaszolta a polgármester. A házi szeny-
nyvízátemelőket 2006 körül helyezték 
üzembe a városban, szükségtelenül nagy, 
ezer fölötti számban. Ezek a  készülékek 
idővel elhasználódnak, javításra szorul-
nak. Ilyen esetben nem az  önkormány-
zat az illetékes, hanem a DMRV-nek kell 
jelezni a problémát, az ő feladatuk, hogy 
szerelőt küldjenek, és elhárítsák a  hibát. 
A Rómaiak útján útépítés akkor várható, 
amikor a  magántulajdonban lévő teme-
tőtáblán elkezdődik majd valamilyen be-
ruházás, építkezés. Egyelőre nem tudni, 
mikorra várható ez, ám az  út állapotán 
addig is igyekszik javítani az önkormány-
zat – tájékoztatott a polgármester.

B. Ferencné a  Mihácsi utcából arról 
beszélt, hogy az utca lakói több mint egy 
évvel ezelőtt írásban kérték az utca egy-
irányúsítását. A beruházási osztályon azt 
a választ kapták, hogy ehhez felsőbb ha-
tósági engedély szükséges, mivel a kettes 
főutat is érinti a forgalmi rend változása. 
Popele Júlia, a beruházási osztály vezető-
je válaszolt a kérdésre, és elmondta, hogy 
az  önkormányzat megkérte a  hozzájá-
rulást a  közlekedési hatóságtól, illetve 
a Magyar Közútkezelő Zrt.-től. A válasz 
lényege az volt, hogy az egyirányúsítást 
a  szilárd burkolatú út megépülésével 

A közmeghallgatás nyilvános testületi ülés, amelyen a város lakói kéréseikkel, javaslataikkal 
közvetlenül fordulhatnak a képviselő-testület tagjaihoz

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatás a városházán – 2. rész
Idén május 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartották meg az éves 
közmeghallgatást, amely nyilvános testületi ülésnek számít. A felmerülő lakossá-
gi kérdések egy részéről lapunk júniusi számában adtunk összefoglalót, az aláb-
biakban pedig az esemény második részében felmerült témákat vesszük sorra.
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egyidejűleg engedélyezi. A polgármester 
szorgalmazta, hogy a beruházási osztály 
járjon utána, lehetséges-e az egyirányú-
sítás már az út megépülése előtt is.

B. Ferencné jelezte továbbá, hogy 
a  Kincsem és a  Bajcsy-Zsilinszky utcá-
ban megnövekedett a kerékpárforgalom, 
s miután ezekben az utcákban kétirányú 
a  gépkocsiforgalom, nagy a  balesetve-
szély. Kérte, hogy az önkormányzat biz-
tosítsa a  beláthatóságot a  Kincsem utca 
és folytatása, a Bajcsy és a Mihácsi utcák 
sarkán. Erre ígéretet is kapott.

B. Ferencné a Kincsem-park sorsának 
alakulásáról is érdeklődött. Azt a választ 
kapta, hogy a  pályázat elbírása késik, 
így egyelőre nem tudni, milyen forrás 
áll majd rendelkezésre az  épület rend-
be hozatalára. A  készülő szobor terveit 
nemrég mutatta be a szobrász az önkor-
mányzatnak.

S. József Rába utcai lakos a  kiserdő 
állapotára panaszkodott: szemetes és 
átláthatatlan, tele van lenyesett ágakkal. 
A  polgármester ígéretet tett arra, hogy 
megvizsgálják az erdő állapotát, és rend-
be hozzák, amit kell.

Gy. Györgyné a Duna útról a fogorvosi 
körzethatárok módosítására tett javasla-
tot. Kérte, hogy a Duna útnak a Kisfalu-
dy utcai rendelőhöz közel eső szakaszát 
csatolják a 3. számú fogorvosi körzethez, 
hiszen a környező utcák is mind oda tar-
toznak. Kérte továbbá, hogy a  körzetek 
utcajegyzékét ne csak a  rendelő ajtajára 
tegyék ki, hanem jelenjen meg a  Gödi 
Körképben is. (A fogorvosi körzethatár 
módosításáról a június 24-i testületi ülé-
sen döntés született, az utcanévjegyzéket 
pedig lapunk aktuális számában közöl-
jük – a szerk.)

Gy. Györgyné kérte továbbá, hogy a Já-
cint utcai temetőben az  idősek számára 
is tegyék járhatóvá a  halottasházhoz és 
a  sírokhoz vezető utakat. Markó József 
polgármester ígéretet tett arra, hogy 
megvizsgálják, mit lehet tenni a temetői 
utak állapotának rendezése érdekében.

G. Gábor Kálmán utcai lakos arra 
hívta fel a  figyelmet, hogy a  felsőgödi 
Duna-part rendezettségének érdekében 
szükség volna arra, hogy a  Duna csár-
da nagyobb rendet tartson a  saját kör-
nyezetében, és szedje össze a  saját parti 
sávjában a szemetet, ahogyan ezt például 
a  Duna-parti büfé, illetve a  csónakház 
üzemeltetője is teszi. A kommuni kációs 
kft. és néhány telektulajdonos idén ön-
szorgalomból nyírja a füvet (bár ez a víz-
ügyi hatóság feladata lenne), így a koráb-

biakhoz képest most rendezettebbnek 
hat a  part képe. G. Gábor azt kérte, 
hogy ha mód van rá, a polgárőrség vagy 
a  rend őrség a  hétvégéken az  esti órák-
ban ellen őrizze ezt a  nagy forgalmú te-
rületet, mert a rongálások, a tűzrakás és 
a szemetelés általában ilyenkor történik. 
A  Kálmán utcai útszélesítés kérdését is 
felvetette, és kérte, hogy az önkormány-
zat helyezzen el a városban tájékozódást 
könnyítő táblákat, amelyek eligazítást 
adnak a főbb úti célok felé haladó, hely-
ben nem ismerős embereknek. A polgár-
mester megerősítette, hogy a  Kálmán 
utca szélesítése valóban várható, és 
az  Ady Klub környezetében a  parkolók 
kialakításának kérdését is megoldják 
majd valamilyen formában.

Végül S. László alsógödi lakos javasol-
ta, hogy a  József Attila Művelődési Ház 
északi oldalán alakítsanak ki még né-
hány parkolóhelyet, illetve kérte, hogy 
a Kiss János és az Arany János utca sar-
kán pótolják a  korábban vandalizmus 
áldozatául esett köztéri szeméttároló 
edényt. Ígéretet kapott arra, hogy ez 
a közeljövőben megtörténik.

Markó József polgármester a közmeg-
hallgatás végén megköszönte a  lakosok 
jelenlétét és javaslatait, majd elmond-
ta: mindenkit arra kér, hogy ha ügyé-
ben esetleg nem tapasztalna változást, 
e-mail ben is küldjön néhány emlékez-
tető sort. A  húszezres városban renge-
teg az  intéznivaló, de az  önkormányzat 
törekszik arra, hogy minden felmerülő 
problémát orvosoljon.

(A közmeghallgatáson készült filmfel-
vétel megtekinthető a www.goditemak.hu 
weboldalon.)

Koditek Bernadett

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 filmrészletek 
a 100 éves Felsőgödről.

15 órakor
szabadtéri Scarabeus-koncert: 
retró örömzene.

Rendezvényünk nyilvános és 
díjmentes, minden érdeklődőt 
szívesen látunk!

Retró Ady Klub

Köszönet 
Lenkei György képviselő, a Szociá-
lis Bizottság elnöke, aki maga is 
bócsai lakos, a  közmeghallgatáson 
személyesen mondott köszönetet 
a  jelen lévő Nagy Gábornak, hogy 
önkéntes felajánlásként elvégez-
te a  bócsai emléktábla felújítási 
munkáit. Nagy Gábor éveken át 
gondozta a kiserdőt, és számos al-
kalommal készített a városnak pa-
dokat, emléktáblákat, illetve más 
fatárgyakat. Önzetlensége és fia-
talokat megszégyenítő aktivitása 
minden tiszteletet megérdemel – 
hangsúlyozta a képviselő. 
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1. számú fogorvosi körzet
Alagút utca – vasúttól
Ambrus László utca
Arany J. utca
Babits M. utca
Baitz József utca
Balassi Bálint utca
Báthory utca
Béke út – vasúttól
Bócsa utca
Csalogány utca
Cserfa utca
Csörsz utca
Damjanich utca
Diófa utca
Dobó István utca
Dr. Gönczy Gyula utca
Erdész köz
Erdész utca
Erkel F. utca
Erzsébet Liget köz
Erzsébet Liget utca
Eszter utca
Fácán utca
Fenyves köz
Fenyves utca
Fóti út

Fürdő utca
Gerle utca
Gizella utca
Hernád köz
Hesp Róbert utca
Huzella Tivadar utca
Ilona utca
Ipoly utca
Jancsi Hegy utca
Jókai Mór utca
Kádár utca
Karolina utca
Kasznár utca
Kazinczy F. utca
Kerekerdő köz
Kerekerdő utca
Kinizsi utca – Terv utcáig
Kiss János utca
Klára utca
Kóczán Mór utca
Komlókert utca
Kosztolányi Dezső utca
Kölcsey F. utca
Kőrös utca
Kraszna utca
Lázár V. utca

Maros utca
Mayerffy köz
Mayerffy utca
Mikszáth K. utca
Móricz Zs. utca
Munkácsi Mihály utca
Nemeskéri út
Németh László utca
Nyár utca
Ojtványos utca
Öregfutó utca
Öregkastély utca
Ősz utca
Pálya utca
Petőfi tér
Piros Mihály utca
Pöltenberg I. utca
Pulykaház utca
Rába utca
Radnóti M. utca
Rómaiak útja
Sajó utca
Sárgarigó utca
Szamos köz
Schöffer Ferenc utca
Sió utca

Streba J. utca
Szabó E. utca
Szálender Tanya (külterület)
Szamos utca
Szilvás utca
Tavasz utca
Tél utca
Teleki Pál utca – Terv utcáig
Termálfürdő krt.
Termálfürdő út
Terv utca
Tisza utca
Toboz utca
Tóth Á. utca
Turista utca – Terv utcáig
Vadőr utca
Vasút utca – Terv utcáig
Villamos utca
Wigner Jenő utca
Zala utca
Zimpel Károly utca
Zrínyi utca
Zúgóárok köz
Zúgóárok utca
Zsuzsanna utca

2. számú fogorvosi körzet
Alagút utca – vasútig
Alkotás utca
Alkotmány utca
Árvácska utca
Attila utca
Aulich utca
Bajcsy Zs. utca
Bartók B. utca
Batthyány utca
Beck Ö. Fülöp tér
Béke út – vasútig
Bem J. utca
Berzsenyi D. utca
Bimbó utca
Bischof Házaspár utca
Bocskay utca
Bodza utca
Budai Nagy Antal utca
Csokonai utca
Dália utca
Dózsa Gy. utca
Duna köz
Előd utca
Evezős utca
Fűzfa utca
Gárdonyi G. utca
Tolsztoj köz (Gorkij köz)
Tamási Áron utca (Gorkij u.)
Gutenberg utca

Gyopár utca
Halász utca
Harang utca
Harangvirág utca
Hársfa utca
Határ utca
Hét Vezér utca
Hóvirág utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Iván Kovács L. utca
Jávorka S. utca
Jázmin utca
Jegenye utca
Jósika utca
József A. utca
Katona J. utca
Kereszt utca
Kincsem utca
Kiss E. utca
Klapka utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth köz
Kossuth L. utca
Kossuth tér
köztársaság út
Kusché Ernő. utca
Lánchíd köz
Lánchíd utca

Latabár K. utca
Leiningen utca
Lomb utca
Luther Márton utca
Martinovics utca
Mészáros L. utca
Mihácsi Gy. utca
Mikes K. utca
Muskátli utca
Nagy Imre utca
Nagy László tér (Iskola köz)
Nefelejcs utca
Nyírfa utca
Orgona utca
Paksi János tér
Palczer J. utca
Pannónia utca
Pázmány Péter utca
Pesti Ferenc tér
Pesti út – Duna útig
Petőfi S. utca
Pipacs utca
Puskin köz
Rákóczi F. utca
Regős utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Ságvári köz

Schweidel J. utca
Sellő utca
Sport utca
Szabadságharcosok utca
Szeder utca
Szegfű utca
Szeszgyár-lejtő
Szt. István utca
Szt. Lászlóutca
Városház köz (Tanács köz)
Táncsics M. utca
Templom utca
Tenkes köz
Thököly utca
Tó köz
Tompa Mihály utca
Török I. utca
Tulipán utca
Új Élet utca
Új utca
V. Körforgalmi utca
Vadvirág utca
Vasvári P. utca
Vécsey K. utca
Viola utca
Vörösmarty utca

TÁJÉKOZTATÁS

Göd Város Önkormányzat fogorvosi körzeteinek utcajegyzéke
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3. számú fogorvosi körzet
Ady E. utca
Akácfa utca
Áldás utca
Árokparti fasor
Árpád utca
Botond utca
Bozóky Gy. tér
Csaba utca
Család utca
Csendes köz
Deák F. utca
Délibáb utca
Duna utca
Erzsébet utca
Ezerjó utca
Fülemüle utca
Fűzike utca
Hajnal utca
Honvéd sor

Huba utca
I. Körforgalmi utca
Ifjúság köz
II. Körforgalmi utca
III. Körforgalmi utca
Ilka köz
István utca
IV. Béla király utca
IV. Körforgalmi utca
Jácint utca
János utca
Jászai M. utca
Jégmadár utca
József utca
Kacsóh P. utca
Kálmán utca
Kék-Duna utca
Kikelet utca
Kinizsi utca – Terv utcától

Kisfaludy utca
Kolozsvári köz
Kolozsvári utca
Könyök utca
Lajos utca
Latabár Kálmán tér
Lehel utca
Lenkey utca
Liget utca
Madách utca
Margit utca
Mária utca
Mátyás utca
Ménesi köz
Ménesi utca
Nádirigó utca
Napsugár utca
Otthon utca
Őszapó utca

Pacsirta utca
Pálma utca
Patak utca
Pesti út – Duna úttól
Pozsonyi utca
Révay utca
Széchenyi utca
Sződi utca
Szőlőkert utca
Szt. Imre herceg utca
Teleki P. utca – Terv utcától
Toldi utca
Turista utca – Terv utcától
Vasút utca – Terv utcától
Verseny utca
Virágos utca
Vörösbegy utca

A beruházás megvalósulását megtekintő delegáció úgy ítélte meg: a pályázati forrás jó 
helyre került

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Kompátkelés 
Felsőgödről
Lapunk júniusi számának 18. 
oldalán – a  kompok üzemelte-
tőjének tájékoztatása alapján 
– közzétettük az Alsógöd és Szi-
getmonostor, illetve a  Felsőgöd 
és Surány közötti kompjáratok 
nyári hónapokra érvényes me-
netrendjét. (A részletes menet-
rendek Göd város hivatalos 
honlapján, a  www.god.hu-n is 
megtalálhatók.)

Azóta több olvasónk is meg-
keresett bennünket azzal, hogy 
a  hét első három napján Felső-
gödről nem indulnak a menet-
rend szerinti kompjáratok.

Kérdésünkre a felsőgödi komp-
járat üzemeltetője elmondta, hogy 
a  kompátkelés egy-két utassal 
a  fedélzeten oly mértékben vesz-
teséges, hogy a menetrend szerin-
ti járatok indítását valóban nem 
tudják folyamatosan biztosítani. 
Ezért a  nyári szezon végéig hét-
főn, kedden és szerdán minimum 
öt fő előzetes bejelentkezése ese-
tén indítják – a menetrendben fel-
tüntetett időpontokban – a kom-
pot. Az ez irányú igényeket a (06 
30) 599-8705-ös telefonszámon 
jelezhetik az utasok.

(w)

A korábbi évek európai uniós támo-
gatásból megvalósult projektjei kö-
zül a Kastély Központi Óvoda Fácán 
óvodaegységét is megtekintésre vá-
lasztotta ki a  Közép-magyarországi 
Régió Operatív Programja Monito-
ring Bizottsága.

Az óvoda tavaly augusztus végén áta-
dott 100 férőhelyes új szárnyát június 
16-án látogatta meg egy többtagú de-
legáció, melyben Tas Máté, az Európai 
Bizottság programmenedzsere társa-
ságában jelen voltak a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium, a Regionális Fejlesz-
tési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Irányító Hatósága és 
a  ProRégió Ügynökség szakemberei, 

valamint kormányzati képviselők és 
több civilszervezet tagjai is.

Markó József polgármester rövid 
köszöntőjében ismertette a  beruházás 
megvalósulásának történetét és az  új 
épületszárny főbb sajátosságait, majd 
Karaszek Ernőné óvodavezető kísérte 
végig a  látogatókat az  intézmény he-
lyiségein. A  bejárást követő kis foga-
dáson a vendégek részéről elhangzott, 
hogy a  projekt megvalósítására szánt 
pályázati forrás jó helye került, és fel-
használása valóban példaértékű volt. 
A delegáció tagjai elismeréssel szóltak 
a szépen felépített intézmény falai kö-
zött zajló színvonalas szakmai munká-
ról is. 

K. B.

BERUHÁZÁS

Sikeresen felhasznált támogatás
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Július 3-án bensőséges ünnepségre és egy közösen elfogyasz-
tott ebédre hívta meg az önkormányzat az egészségügyi szféra 
dolgozóit a Duna-part Nyaralóházak éttermébe. Az orvosok, 

az asszisztensek, a védőnők és a gyógyszerészek mintegy hatvanan 
lehettek jelen az ünnepségen, amelynek keretében idén először ad-
ták át az újonnan alapított szakmai díjat.

Markó József polgármester köszöntőjében így fogalmazott: 
„Az egészségügy a város életében egy olyan terület, amely mini-
mális hibával működik: lényegében nem érkeznek ilyen jellegű 
panaszok a lakosság köréből. Gödön az emberek általában szeretik 
az orvosukat, és ez nagyon pozitív jelenség.” Példaként említette, 
milyen megható volt látni a  március végén nyugdíjba vonult dr. 
Kamarás Attila utolsó rendelésén azt a sok-sok embert, akik azért 
mentek el a rendelőbe, hogy tiszteletüket és köszönetüket fejezzék 
ki az orvosuknak. A polgármester elismerően szólt a védőnők és 
az asszisztensek munkájáról, és dicsérte a gyógyszertári dolgozók 

figyelmességét, felkészültségét, 
illetve a  patikák és a  rendelők 
igényes, színvonalas kialakítá-
sát is.

A Göd Város Polgárainak 
Egészségéért díjat idén elsőként 
Frey Lászlóné és dr. Kamarás 
Attila vehette át Markó József 
polgármestertől. Az  ünnepé-
lyes pillanatokat követően a  meghívottak terített asztal mellett 
beszélgettek a szakma, a város és személyes életük különböző kér-
déseiről.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke a díjátadó ünnepség 
összegzéseként elmondta: „A  díjalapítással idén új hagyományt 
indítottunk útjára. Ezentúl minden évben kitüntetést vehet át 
az  egészségügyi szféra azon két dolgozója, akiknek személyére 

A kitüntetettek
(Részletek a díjátadón elhangzott laudációkból)

Frey Lászlóné

„(…) 1964-ben költözött a családjával Gödre, s az azóta eltelt 
évtizedek alatt – nyugodtan mondhatjuk – a  fél város meg-
ismerte és megszerette őt. Kezdetben a  gödi gyermekrendelő 
asszisztenseként dolgozott, majd a  Cserfa utcai rendelőben 
volt körzeti nővér. Éveken át részt vett a  gödi orvosi ügyeleti 
ellátásban is. (…) A  másik ember gondjaiban való osztozás, 
a  megértés, az  együttérzés, a  megoldások keresése, a  segíteni 
akarás olyan alaptulajdonságai, amelyek különösen is alkal-
massá teszik arra a segítő hivatásra, melyet választott magának. 
A tenni akarás viszi előre az útján, életformája a másokkal való 
törődés. (…) Az 1970-es évek elején bekapcsolódott a Magyar 
Vöröskereszt munkájába. Megszámolni sem lehetne, hogy a ve-
zetése alatt álló gödi alapszervezet hány rászoruló embernek, 
családnak segített élelmiszer-, ruha- vagy pénzadományokkal. 
Ha bármilyen katasztrófahelyzet adódott – legyen az  árvíz, 
földrengés, vörösiszap-katasztrófa –, a  gödi szervezet mindig 
kimagasló színvonalon teljesített: több autónyi vagy teherau-
tónyi adományt gyűjtött a bajbajutottak megsegítésére. A gödi 
alapszervezet munkáját a mai napig is Gizike irányítja: szervezi 
a véradásokat, a rászorulók anyagi és természetbeni megsegí-
tését, a különböző jótékonysági programokat, s emellett részt 
vesz az önkormányzat szociális bizottságának munkájában is.

»A végsőkig áldozatkész, a saját problémáit mindig a háttérbe 
szorítja, és inkább mások gondjaival törődik. Rendkívül 
jóhiszemű, és mindig meglátja, ha valahol segítségre van szükség. 
Nincs az az egészségügyi, szociális, emberi vagy lelki probléma, 
amin ne akarna azonnal segíteni, nem pusztán a hivatása okán, 
hanem igazi emberségből, szívből jövő szeretetből. Ő az emberség 
mintapéldája« – mondják róla azok, akik közelebbről ismerik.”

Dr. Kamarás Attila

„(…) Negyven évvel ezelőtt pályázott Gödre a III. számú kör-
zet orvosi ellátására, és egészen nyugdíjba vonulásáig körzeti, 
illetve háziorvosként működött. 1993-ig főorvosként, ügyve-
zető igazgatóként fogta össze a gödi orvosokat, és a felmerülő 
problémák megoldásával mindig azon fáradozott, hogy javítsa 
az egészségügyi ellátás színvonalát. (…) Munkáját különösen 
lelkiismeretesen, nagy precizitással végezte, magas szakmai 
színvonalon. A  betegek lehető legjobb ellátása volt számá-
ra a  legfontosabb szempont. Soha nem sajnálta az  időt arra, 
hogy alaposan utánajárjon a  páciensei egészségi problémái-
nak, mindig a maximumot igyekezett nyújtani mindenkinek. 
Kamarás doktor mindenkivel egyformán emberségesen bánt, 
de a nehéz élethelyzetbe került betegeit a szokásosnál is na-
gyobb figyelemmel tüntette ki. Nemcsak gyógyította, hanem 
ismerte is a hozzá fordulókat, pácienseit mindig meghallgat-
ta, elbeszélgetett velük. (…) A közvetlenség, a meleg, emberi 
viszony kialakítása és ápolása egész pályafutása során fontos 
volt a  doktor úr számára, ezért betegei nagyon szerették és 
ragaszkodtak hozzá. Sok család esetében már a harmadik-ne-
gyedik generáció orvosa volt, sokan szinte barátnak, család-
tagnak tekintették őt, és így van ez ma is.

Betegei így fogalmaztak vele kapcsolatban: »Több 
évtizedes lelkiismeretes, áldozatkész hozzáállása betegeihez 
– példaértékű. Mindig naprakész szaktudása állhatatos 
türelemmel párosult, és őszinte figyelme soha nem tett 
különbséget idős vagy fiatal, beteg és egészséges ember között. 
A doktor úr azon kevesek egyike, aki sohasem feledte esküjét, 
és életét a  gyógyításnak szentelte, a  maga végtelenül szerény 
módján.«”

EGÉSZSÉGÜGY

Elismerések a magyar egészségügy napján
A közkeletűbb nevén Semmelweis-napként ismert ünnepen először adták át a Göd Város Polgárai-
nak Egészségéért díjakat. A Szociális Bizottság javaslatára idén alapított kitüntetést olyan egész-
ségügyi dolgozók kaphatják, akik kiváló színvonalú szakmai munkájuk és emberi helytállásuk 
révén kiérdemlik a közösség elismerését és nagyrabecsülését.
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a  szakma, a  munkatársi közösség tesz javaslatot. 
Az idei kitüntetettek rangot adtak a díjnak, hiszen 
mindketten olyan szakemberek, akiknek szakmai 
tudása és emberi helytállása valóban példaként áll 
a munkatársak és a páciensek előtt. Büszkék lehe-
tünk rájuk, valamint a város egészségügyi és szociá-
lis ellátásának magas színvonalára, amelyért mind-
ketten rendkívül sokat tettek pályafutásuk során.”

Koditek Bernadett

Az ünnepeltek: (balról) dr. Kamarás Attila és Frey 
Lászlóné a Szociális Bizottság elnöke, Lenkei György 
társaságában

Világméretű kampány a Föld védelméért
A gödiek csatlakozását is várják
„A Föld klímájának védelme a  21. század legfontosabb kérdésévé lépett 
elő. Az üvegházhatású gázok ma már olyan koncentrációban vannak jelen 
a mindössze néhány tíz kilométer vastagságú légkörünkben, ami drámaian 
befolyásolja Földünk éghajlatát. A globális felmelegedés negatív hatásai mind 
szélsőségesebb időjárási viszonyokat, egyre több és egyre súlyosabb természe-
ti katasztrófát idéznek elő (…) Szembe kell néznünk azzal, hogy közel a pil-
lanat, amikor a folyamatok végleg visszafordíthatatlanná válnak. Ha mi nem 
változtatunk, unokáinknak már nem lesz módjuk a beavatkozásra.”

Egyebek mellett ezek a sorok olvashatók a www.elobolygonk.hu webol-
dal nyitóoldalán, amelyet Áder János köztársasági elnök hozott létre annak 
érdekében, hogy tájékoztassa Magyarország polgárait egy világméretű ég-
hajlatvédelmi megmozduláshoz való csatlakozás lehetőségéről. A felhívás 
célja, hogy haladéktalan cselekvésre ösztönözze a világ vezetőit a globális 
klímaváltozást okozó környezetszennyezés ellen. 

A magyar nyelvű honlap a www.liveearth.org weboldal hazai adaptáció-
ja. A kezdeményezés eredetileg Al Gore-tól, az Amerikai Egyesült Államok 
Nobel-békedíjas volt alelnökétől származik, aki elhatározta, hogy egymilli-
árd ember szavazatát gyűjti össze annak érdekében, hogy az év végi párizsi 
klímacsúcson a világ vezető politikusai végre valóban felelős döntést hozza-
nak az egész bolygó jövőjét meghatározó kérdésekben. Áder János, miután 
értesült a környezetvédelmi kampányról, telefonon beszélt Al Gore-ral, és 
felajánlotta a segítségét. A volt alelnök nagyra értékelte a gesztust, Magyar-
ország ugyanis elsőként csatlakozott a világméretű összefogáshoz. 

2014 decemberében 194 ország több mint tizenkétezer szakértője és po-
litikusa ült tárgyalóasztalhoz a Limában megtartott ENSZ-klímacsúcson, 
hogy döntést hozzanak a globális felmelegedés elleni küzdelem konkrét lé-
péseiről. Megállapodásnak kellett volna születnie a károsanyag-kibocsátás 
csökkentéséről, a környezetszennyező energiahordozókat kiváltó új tech-
nológiák elterjedését segítő lépésekről, a  természeti erőforrások pazarló 
felhasználásának gátat szabó intézkedésekről. A tanácskozás azonban kéz-
zelfogható eredmény nélkül zárult, holott technológiai értelemben a meg-
oldás már hosszú ideje a  rendelkezésünkre áll. Ám az átalakulás anyagi 
áldozatokat kíván a megállapodó felektől, ez hátráltatja a tovább már nem 
halogatható megegyezést. 

Al Gore akciója – és az azt népszerűsítő magyar kezdeményezés – azzal 
a céllal indult útjára, hogy az idén november végén Párizsban megtartandó 
klímacsúcson a világ vezető politikusai meghozzák végre azt a felelős dön-
tést, amely megállíthatja a katasztrófa felé tartó folyamatot.

A Föld klímájának védelme közös ügyünk. Aki a weboldalon regisztrál, 
ennek a mindannyiunkat érintő kezdeményezésnek a sikerét segíti elő.

Kérjük, csatlakozzon a kezdeményezéshez ön is! 
www.elobolygonk.hu

Kedvező változások 
az ügyeleti ellátásban
Lenkei György, a  Szociális Bizottság elnöke 
a magyar egészség napján örömmel adott tájé-
koztatást arról, hogy 2015 májusától – a gödiek 
előnyére – a  következőképpen változott meg 
a sürgősségi orvosi ügyelet rendje.
Gödön hétköznap 18 és 22 óra között: egy or-
vos, egy ápoló és egy sofőr látja el az ügyeletet.
Ebben az  időszakban az  orvos sürgős, indo-
kolt esetben hívásra házhoz megy. Távollétében 
az ápoló fogadja a rendelőben a betegeket, aki-
ket a visszatérő orvos ellát.
Gödön hétköznap 22 óra után: egy orvos és egy 
sofőr látja el az ügyelet.
Az orvos sürgős esetben hívásra házhoz megy. 
Távollétében a  rendelő zárva van, de amint 
az  orvos visszaér, ellátja az  esetleg időközben 
érkezett beteget is.
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 8 és 16 
óra között van ügyelet.

A rendelő címe 
2131 Göd, Pesti út 81.
Ügyeleti telefonszám
a fent jelzett, kiemelt időszakban: (06 27) 345-235 
a fent jelzettektől eltérő időben: (06 27) 341-902
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Célba ért a kárpátaljai 
testvérvárosnak szánt támogatás

Május végi ülésén a  képviselő-testület úgy döntött, 
hogy négymillió forint összegű pénztámogatást 
küld Göd kárpátaljai testvérvárosának, Makkos-

jánosinak. A  háború és gazdasági válság sújtotta Ukrajná-
ban minden segítségre nagy szükségük van az embereknek, 
– ezt tapasztalták útjuk során a gödi önkormányzat képvi-
seletében Kárpátaljára utazó küldöttség tagjai, Markó József 
polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző és Simon 
Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke.

Jánosiban nem dúlnak harcok, mégis küzdelmesen telnek 
a napok. A faluban élők felének, mintegy négyszáz családnak 
gondot jelent a mindennapi megélhetés. Az ő megsegítésük-
re ajánlotta fel Göd városa azt a négymillió forintnyi támo-
gatást, amelyből minden rászoruló család nagyjából 10 ezer 
forintnak megfelelő összeget kapott. Kárpátalján egy nyugdíj 
körülbelül 13 ezer forintnak, egy átlagos munkabér 20-26 fo-
rintnak felel meg. A gödi támogatás így jelentős segítségnek 
számított az ottani viszonyok között. 

– Előzetes tájékozódásunk során nagyon hamar kiderült, 
hogy egyedül a pénzbeli támogatás jöhet szóba, mert a jelen-
legi háborús helyzetben a  tartósélelmiszer-, ruha- és egyéb 
segélyszállítmányok célba jutása hosszadalmas és teljesen bi-
zonytalan – mondta Markó József polgármester. – A kárpát-
aljai önkormányzat jogi és adózási okokból nem foglalkozhat 
pénzadományok osztásával, ezért találnunk kellett egy olyan, 
önálló jogi személynek minősülő szervezetet, amely jogosult 
erre a  tevékenységre, és rendelkezik magyarországi bank-
számlával is. A  beregszászi Máltai Szeretetszolgálatot kér-
tük meg, hogy segítsen, rajtuk keresztül juttattuk el a pénzt 
a családokhoz. Kiutazásunkkor egy kis ünnepséggel vártak 
bennünket a jánosiak, ötven ember ennek a rendezvénynek 
a keretében vette át az adományt. A többi közel háromszáz-
ötven családnak pedig házhoz viszik a segélyt. A pénz célba 
juttatásával kapcsolatos adminisztrációt és az  elszámolást 
az ilyen téren nagy tapasztalattal rendelkező Máltai Szeretet-
szolgálat végzi – tájékoztatta lapunkat a polgármester. 

A gödi delegáció érkezésének tiszteletére rendezett ben-
sőséges fogadáson jelen volt a  segélyakció lebonyolításának 
valamennyi szereplője: Barta Márta polgármester asszony és 
a  jánosi önkormányzat számos dolgozója, a görögkatolikus 

és a római katolikus plébános, a Máltai Szeretetszolgálat be-
regszászi csoportjának alapítója és fő szponzora, Schumiczky 
András; a  csoport vezetője, Makuk János és egyik munka-
társa, Kovács Katalin. Eljött Szalipszki Endre, a  beregszászi 
főkonzul is, aki megilletődötten mondott köszönetet a gödi-
ek támogatásáért. Úgy fogalmazott: „A kárpátaljai magyar-
ság hősiesen helytáll az  itteni körülmények között. Otthon 
az emberek el sem tudják képzelni, milyen túlélési techniká-
kat kellett megtanulniuk az itt élőknek ahhoz, hogy átvészel-
jék ezeket a nehéz időket. Minden tiszteletet és főhajtást meg-
érdemelnek ezért. Kiváltképp a  férfiak vannak veszélyben. 
Vasárnaponként bármely felekezet templomában jól látható, 
mennyire foghíjasak a  padsorok: üresek a  helyek, ahol egy 
éve még férfiak ültek. Bárcsak adná az Isten, hogy ez a most 
már több mint egy éve tartó helyzet valamilyen kedvező 
végkifejlethez közeledjen, de sajnos erre igen kevés az esély. 
(…) A mostani keservek idején a Kárpátalján élőknek nagy 
szükségük van a segítségre, és ezeket a gesztusokat igen-igen 
nagyra kell értékelni. Az emberek ezekből látják, hogy nin-
csenek egyedül. Szívből köszönöm, hogy önök itt vannak, és 
hogy gondoltak az itt élő emberekre!” 

A főkonzul kitartást kért a jánosiaktól, az otthoniaktól pe-
dig azt, hogy ők is tartsanak ki segítő szándékukban, mert 
a  keserves idők még sokáig eltarthatnak, és a  neheze csak 
ősszel, illetve a téli hidegek beköszöntével következik majd. 

A gödi küldöttség Egressy Miklós görögkatolikus plébános 
és felesége kíséretében ajándékokat is vitt a legnehezebb kö-
rülmények között élő családoknak. Meglátogatta a település 
iskoláját, és ismerkedett a helyi viszonyokkal, hogy világossá 
váljon, a segítségnek mely formáira lenne leginkább szükség. 

Simon Tamás, a  pénzügyi bizottság elnöke, akit Markó 
József polgármester kért fel a  segélyakció megszervezésére, 

A gödi delegáció fogadására rendezett ünnepségen Szalipszki 
Endre beregszászi főkonzul (jobbra) köszönetét fejezte ki Markó 
József polgármesternek 

A gödi küldöttség bejárta a települést, és ismerkedett a helyi 
viszonyokkal. (Képünkön jobbról Egressy Miklós görögkatolikus 
plébános, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Simon Tamás 
képviselő, két jánosi kisgyerek és az édesanyjuk)
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úgy látja, a célravezető meg-
oldás az lenne, ha a támoga-
tás egyszerre több szinten, 
többféle módon és folyama-
tosan működne. A beregszá-
szi máltai szervezet jelenleg 
egy szociális kártyarendszer 
bevezetésén dolgozik. Sze-
retnék elérni, hogy a  „Csa-
ládok a  családokért” elne-
vezésű mozgalom keretében 
magyarországi családok 
támogassanak havi néhány 
ezer forinttal egy-egy ne-
héz körülmények között élő 
kárpátaljai családot. Ehhez 
a  kezdeményezéshez a  gö-
diek is csatlakozhatnának. 
Markó József polgármester 
például több éven keresztül 
havi rendszerességgel kül-
dött néhány ezer forintot 
egy tehetséges jánosi fiú ta-
nulmányainak finanszíro-
zására. A  mostani látogatás 

alkalmával kiderült, a  fiatalember jelenleg orvosi egyetem-
re jár. Jó példája ez annak, hogy az ottani viszonyok között 
sorsfordító lehet minden segítség – mondta Simon Tamás, és 
hozzátette:  – Őszre szeretnénk megszervezni a  két telepü-
lés intézményvezetőinek találkozóját, hogy a segítségnyújtás 
intézményi szinten is működjön. A téli tüzelő megvásárlásá-
hoz is igyekszünk majd pénzadományokat gyűjteni a Jáno-
siban élőknek, és szeretnénk elérni, hogy a  támogatás más 
formái is kialakuljanak. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
kidolgozzuk a folytatás lehetséges kereteit. És aki bármilyen 
módon bekapcsolódik a  jánosiak támogatásába, az maga is 
megtapasztalhatja majd, milyen jó érzés, ha az ember segíte-
ni tud a nélkülözőknek. 

A Makkosjánosiban élők megsegítésének lehetőségeiről, 
a támogatás különböző formáiról a Gödi Körkép rendszeres 
tájékoztatást ad majd lapszámaiban.

K. B.

Helybeliek az adomány átadásán. Az étvételi elismervényt a Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársa, Kovács Katalin mindenkivel 
gondosan aláíratta

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖZÉLET
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Monthey önkormányzata 2007-
ben újsághirdetést adott fel az-
zal, hogy lélekszámát tekintve 

hasonló méretű testvérvárost keres magá-
nak, és a  felhívásra Göd volt az  egyetlen 
jelentkező. Még abban az  évben „létrejött 
a frigy”: májusban Monthey látta vendégül 
a  gödieket, augusztusban pedig a  mont-
hey-i delegáció tett hivatalos látogatást Gö-
dön. A  két város közötti együttműködés 
az  évek során főként a  kultúra és a  sport 
terén volt szorosabb, de tavaly például pá-
lyázati forrásból szakmai tanulmányút, 
konferencia és üzemlátogatások keretében 
cseréltek tapasztalatokat egymással a  két 
város hulladékgazdálkodási szakemberei. 

A tanévzárás utáni első hétvége Svájc-
ban a nyár és a zene ünnepe. Monthey-ben 
június 19. és 21. között a város különböző 
pontjain felállított tíz színpadon 350 ze-
nész kápráztatta el a közönséget változatos 
produkcióival. Erre a fergeteges hangulatú 
rendezvényre és az  azt megelőző napokra 
kapott meghívást a  svájci testvérvárostól 
a  gödi önkormányzat, valamint tizenhat 
gödi néptáncos fiatal, nyolc fiú és nyolc 
lány, akik a  Németh László Általános Is-
kola Naphívó, Fellegűző és Szökellő cso-
portjából kerültek ki. Tanáraik, Hertel 
Szilvia és Gregus Gergő nemcsak kísérték 

a gyerekeket, de maguk is szerepeltek a fel-
lépéseken. „A tavaszi próbáinkat többnyire 
készüléssel töltöttük, rendhagyó alkalma-
kon gyakoroltunk, hogy később a  maxi-
mumot nyújthassuk” – mondták a  szö-
kellős lányok. A kitartó munkának meg is 
lett az eredménye. Az út során háromszor 
szerepeltek a  fiatalok, és mindhárom be-
mutatkozás „nagyon jól sikerült, sok lelkes 
és kíváncsi svájci gyerek és felnőtt kezdett 
érdeklődni a magyar néptánc iránt” – ösz-
szegezték teljesítményüket a  fellegűzős és 
a  naphívós lányok. Stéphane Coppey pol-
gármester, aki a  monthey-i városvezetés 
számos más tagjával együtt nézte végig 
a  gödiek produkcióját, szívből gratulált 
a  gyerekek sikeréhez, és megígérte nekik: 
ha legközelebb Gödön jár, ellátogat hoz-
zájuk, mert szeretné látni az  iskolát, ahol 
ilyen magas szintű táncoktatás folyik.

A szereplések mellett persze bőven ju-
tott idő arra is, hogy a  gyerekek élvezzék 
a hegyi túrákat, a városi sétákat, a kaland-
parkot, a kisvasutat, a sífelvonót, a táj szép-
ségét, a cserkészszállás melletti játszótér és 
a sportpályák kínálta lehetőségeket. „Ven-
déglátóink nagy odaadással gondoskodtak 
rólunk.  Finomabbnál finomabb  ételekkel 
kínáltak bennünket, és úgy alakították 
a  programunkat, hogy tartalmasan tölt-

hessük el a szabadidőnket, és jobban meg-
ismerhessük Monthey környékét. Köszö-
net ezért a  csodálatos élményekben és 
tapasztalatokban gazdag utazásért Mont-
hey és Göd önkormányzatának – mondta 
az  út végén Hertel Szilvia, és hozzátette:  
– Ez a külföldön eltöltött néhány nap kitar-
tásból, egymásra figyelésből, fegyelemből 
és önuralomból is vizsgáztatta a részt vevő 
gyerekeket.”

A gödi önkormányzat képviseletében 
Monthey-be utazó dr. Pintér György alpol-
gármester, valamint az  utazás előkészíté-
séért és lebonyolításáért felelős Vaczula 
Krisztina polgármesteri referens részint 
a  táncosok szerepléseit és programjának 
alakulását kísérték figyelemmel, részint 
pedig Stéphane Coppey polgármesterrel és 
Fabien Girard-ral, az önkormányzat kultu-
rális kapcsolatokért felelős munkatársával 
tárgyaltak a két város közötti együttműkö-
dés további lehetőségeiről, újabb felnőtt- és 
diákcsoportok cseréjéről. 

A mostani találkozó megszervezésében 
és lebonyolításában is oroszlánrészt vál-
lalt magára a  testvérvárosi kapcsolatokért 
felelős monthey-i bizottság két magyar 
származású tagja, Bornemissza Lajos és 
Stéphane Ulrich, akik az  1956-os esemé-
nyek után kerültek Svájcba. 

Egyikük, Bornemissza Lajos így össze-
gezte a találkozó eredményét:

„A legfőbb célunk az  volt, hogy a  gödi 
gyerekek jól érezzék magukat nálunk, és 
egy életre szóló élménnyel térjenek haza. 
Az egyik kislány valamelyik nap azt mond-
ta nekem: »Lajos bácsi, olyan szép itt, hogy 
ha majd hazaérek, legszívesebben azonnal 
visszaindulnék ide a családommal.« Ennél 
nagyobb bizonyosságot nem is szerezhet-
tem volna afelől, hogy volt és van értelme 
a munkánknak.”

Koditek Bernadett

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

A zene ünnepén 
Monthey-ben
Göd svájci testvérvárosa, a 16 ezer lakosú Monthey a Rhône folyó magas hegyektől kö-
rülzárt völgyében fekszik, a francia nyelvű Valais kantonban. A két város közötti kap-
csolat közel tíz évvel ezelőtt egészen különös módon jött létre.

A gödi néptáncos fiatalok a nagy sikerű gálafellépésük után. (Az álló sor bal szélén Hertel 
Szilvia, jobb szélén Gregus Gergő néptáncpedagógus. A hátsó sorban középen Stéphane 
Coppey, Monthey polgármestere, jobbra dr. Pintér György alpolgármester)

Ünnepélyes koccintás az újbóli találkozás 
örömére. A testvérvárosi kapcsolatot mind-
két város vezetősége gyümölcsözőnek tartja
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NEVELEK HÍREI

Nyári közösségi 
események Neveleken

Az iskolai vakáció idején sem szűnik meg az élet Neveleken. 
Június 30-án útnak indítottuk az Európai Fenntarthatósá-
gi Héthez kapcsolódó környezetbarát gyereknapon készült 
közösségi alkotást. Nevelek elképzelt Közösségi Központ-
jának újrahasznosított anyagokból összeállított makettjét 
beneveztük a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi és 
csoportos pályázatára. Ezenkívül természetesen folytató-
dik a Kapcsolat-park rendbetétele és fejlesztése. Reméljük, 
a nyár végére pétanque pályával is bővülhet ez a közössé-
gi tér. Július 25-én, szombaton a háziasszonyok munkájá-
ba szeretnénk besegíteni: hagyományos módon, rézüstben 
együtt készítünk baracklekvárt a MamaKamra segítségével.

A közösségi programokról bővebb információk és be-
számolók találhatók a www.nevelek.hu oldalon.

Guinness-rekordkísérlet a II. Gödi Mobilitási Héten
A képviselő-testület június 24-én egyhangúlag megszavazta, hogy Göd idén is csatlakozik az Európai 
Mobilitási Hét és Autómentes Nap programsorozathoz, a Neveleki Szomszédok Egyesület szervezésé-
ben. Az idei „Válassz, válts, variálj!” mottó jegyében szeptember 22-én, az Autómentes Napon különleges 
módon mutatjuk be, hogy egy fenntartható úton hogyan lehet kombinálni a környezetbarát közlekedé-
si módokat. Göd városa a leghosszabb, csuklófogással összekapcsolódó emberi lánc Guinness-rekord-
ját és a leghosszabb egy vonalból kirajzolt élő alakzat magyar rekordját kívánja beállítani. Az emberi 
lánc a Kincsem Óvoda ajtajától a Lenkey utcán, a vasúti aluljárón és a József utcán át a Németh László 
Iskola kapujáig tartana, jelképezve a gyerekek útját az óvodából az iskolába. A láncot alkotó emberek 
sétáló embert és környezetbarát közlekedési eszközöket (kerékpárt, rollert, vonatot, buszt) formáznak 
meg, amit felülnézetből, légi felvételen örökítünk meg. A jelenlegi rekord 1811 ember. Hiszünk abban, 
hogy ezt városi összefogással meg lehet dönteni. Találkozzunk szeptemberben!

A mobilitas@nevelekiszomszedok.hu e-mail címen várjuk olyan csoportok és közösségek jelentkezését, melyek 
szeretnének részt venni a rekordkísérletben. Az esemény színvonalának emelésére szívesen fogadjuk céges tá-
mogatók, szponzorok felajánlásait a jakabjulia@god.hu e-mail címen.

Szennyvízkérdés Neveleken
Az önkéntesek lelkesedése júniusban sem lankadt, újabb 80 
nyilatkozat érkezett be, június 30-ig az  összes tulajdonos 
54 százaléka válaszolt. Az önkormányzat megkezdte a  sze-
mélyesen nem elérhető tulajdonosok postai kiértesítését 
és a  nyilatkozatok feldolgozását. Az  aktuális részeredmé-
nyek alapján a  tulajdonosok többsége csatornát szeretne, 
de a szükséges abszolút kétharmados támogatáshoz további 
nyilatkozatokat kell begyűjteni. Nevelek 25 utcaszakaszából 
ötben 70% feletti a visszajuttatott nyilatkozatok száma. Ebből 
az Őszapó, Vadgerle és Füzike utca egy-egy szakaszán meg-
van a kétharmados támogatás, a lakosságszám pedig alulról 
súrolja a támogathatósági küszöböt. A www.nevelek.hu web-
oldalon közzéteszünk egy listát, így mindenki ellenőrizhe-
ti, hogy az ő nyilatkozata beérkezett-e. Ha valaki kimaradt, 
a weboldalon keresztül lehet igényelni új nyilatkozatot.

Neveleki Szomszédok Egyesület

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖZÉLET
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GYERMEKELLÁTÁS

Nyári gyermekétkeztetés 
központi támogatásból
Az önkormányzat a  gyermekszegénység elle-
ni program keretében idén is központi támo-
gatást igényelt a  rászoruló gyermekek nyári 
étkeztetésének biztosítására. A  június 22-én 
indult program keretében a nyári szünidőben 
augusztus 28-áig 49 munkanapon át 150 gye-
rek jut mindennap meleg ebédhez.

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

Az elmúlt hetekben két gödi családnál 
is 90. születésnapot ünnepeltek. A kerek 
évfordulón virágcsokorral és emléklap-
pal köszöntötte az ünnepelteket dr. Pintér 
György alpolgármester és Füle Jánosné, 
az Alapszolgáltatási Központ vezetője.

Az immár 90 éves Géczi Lajosné több 
mint harminc évvel ezelőtt Szentesről 
költözött Gödre a  férjével. Julika néni 
boldognak vallja magát: „Soha nem 
voltunk nagyigényűek, és mindig bi-
zakodóak voltunk. A  megelégedettség 
a boldogság” – mondja bölcsen. Sok örö-
me volt a kertben, és még ma is nagyon 
szeret kézimunkázni. Betegek a  lábai, 
így ő már nem tud vendégségbe járni, de 
gyakran meglátogatja a családja. A ház-
hoz kulcsuk van a  szomszédoknak is: 
összejárnak, közösen ünneplik a  szü-
letés- és névnapokat, hétfőnként pedig 
„kisvasárnapot” tartanak – nála gyűl-
nek össze, és megbeszélik, ki hogyan 
töltötte a hétvégét.

Fejős Istvánné, Katalin néni szintén 
a 90. születésnapját ünnepelte. Két lánya, 
három unokája, négy dédunokája és egy 
kétéves ükunokája is van már. Aktív éle-
tet él: naponta tornázik, minden reggel 
elolvassa az újságot, reggelit készít, elpa-
kolja a tiszta edényeket, kitereget – igyek-

szik tevékenyen élni a  napjait. Nagyon 
szeret Gödön lakni, és gyakran mond-
ja: mindenkinek olyan szép időskort és 
olyan szerető családot kíván, amilyen 
neki adatott.

Isten éltesse az ünnepelteket!
K. B.

CIVIL ÉLET

Hentestokány és 
házi rétes száz 
személyre

Jövőre lesz tizenöt éves a 2001-
ben alapított Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub. Tavaly ki-

lencvenhárman voltak, idén már 
százöt tagot számlál a  szervezet, 
ahol barátokra, közösségi él-
ményekre és tartalmas, válto-
zatos programokra találhatnak 
a nyugdíjasok. Június 16-án „ker-
ti partira” – hagyományos Szent 
Iván-napi nyárköszöntő rendez-
vényükre – gyűltek össze a klub-
tagok a  Duna-part Nyaralóházak területén. A  vendégeket 10 órára 
várták, így a szervezők már jókor reggel nekiláttak a munkának, hogy 
egy órára megfőjön a saját készítésű bográcsebéd, időben kikerüljenek 
a fák alá az asztalok és a székek, és minden készen álljon a kellemesnek 
ígérkező rendezvényre, amelyre közel százan jelentkeztek.

– Az iskolai szünet alatt a legtöbben az unokákra vigyáznak, a csa-
láddal töltik az időt, így őszig nem lesz több rendezvényünk. Szoká-
sunkká vált azonban, hogy nyaranta megbeszélünk egy napot, amikor 
találkozunk a termálstrandon. Ide ki-ki magával hozhatja a gyereke-
ket is, ha úgy adódik – mesélte Schläfferné Takács Veronika, a klub 
vezetője, miközben a hatalmas kondérban rotyogott a hentestokány. 
A levegőben a finom illatok harmonikaszóval keveredtek, és az aszta-
lok körül lassan valamennyi szék gazdára talált. Ebéd után kiderült, 

Az ingyenes ebédet a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyerekek vehetik igénybe

Géczi Lajosné, Julika néni dr. Pintér György 
és Füle Jánosné társaságában

Fejős Istvánné, Katalin néni a 90. 
születésnapján

A kellemes „kerthelyiségben” közel 
száz klubtag élvezte a finom ebédet 
és a színes programot

KÖSZÖNTÉS 

Emlékezetes évfordulók

KÖZÉLET

16



Gödön elhunytak

Bőthi Józsefné (sz.: Friedman Mária) 85 éves
Ruff János László 54 éves
Borsics Sándor 70 éves
Balázs Imréné (sz.: Rakovszky Márta) 60 éves
Ilyés Imre József 64 éves
Nagy Zoltán 37 éves
Simon József Béla 56 éves

2015. június 1. és június 30. között
Gödön házasságot kötöttek

Szentesi István és Szendrei Andrea
Parti Gábor és Szakács Vivien
Puzsár Péter István és Kovács Tünde
Fuszkó Ferenc és Gellér Krisztina
Zomborka Balázs és Farkas Csilla
Bleszák Tibor és Csáki Tímea
Pór Miklós Zoltán és Pázsitka Tímea
Talátka Péter és Kiss Szilvia
Decsei Iosif és Nánási Rita

ÜNNEP

Juniális – nem csak 
húszéveseknek
Június 18-án, csütörtökön tartotta meg az  Alap-
szolgáltatási Központ Idősek Klubja hagyományos 
juniális ünnepségét. 
A meghívott vendégek között tudhattuk – váro-
sunk vezetői mellett – a helyi civilszervezetek közül 
a  Napos Oldal Nyugdíjas Klub és a  Vöröskereszt 
helyi képviselőit, de a vendégek között volt a verő-
cei idősek klubjának néhány tagja is. A  mulatság-
hoz a  zenét Pozsonyi Ferenc szolgáltatta, aki két 
tangóharmonikás tanítványával együtt lépett fel. 
Nagyon tetszett a  résztvevőknek az  Idősek Klubja 
egyik legaktívabb tagjának, Kányási Sándornénak, 
Anikónak és a  Napos Oldal Nyugdíjas Klubból 
Schiller Lászlónak közös produkciója, amely a Gyá-
va legény című székely népköltés adaptációja volt.

(Forrás: Alapszolgáltatási Központ)

Ízelítő a klub életéből
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub havonta egyszer klubnapot, egy 
másik időpontban pedig kötetlen, beszélgetős szabad programot 
tart. Az  öttagú vezetőség arra törekszik, hogy bőséges program-
kínálatot biztosítson a nyugdíjasoknak. A saját szervezésű rendez-
vényeken felül a klubtagok bekapcsolódhatnak a Nyugdíjasok Or-
szágos Szövetsége, illetve az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok 
Országos Szövetsége programjaiba is. A Napos Oldal nyugdíjasai 
havonta több kirándulás, kulturális és szabadidős programlehe-
tőség közül választhatnak. A közelmúltban éjszakai buszos város-
nézésre mentek Budapestre, illetve Besztercebányára kirándultak. 
Augusz tus elején Bakony-túrára indulnak, ősszel pedig Csillebérc-
re, Ozorára, Dégre és Simontornyára látogatnak el, illetve hű-
vös-völgyi és hárs-hegyi „bakancstúrára” mehetnek a kirándulni 
vágyók. Különleges élménynek ígérkezik az Operaház és a Zene-
akadémia épületének megtekintése is. A klubtagok rendezvényei-
ken közösen ünneplik nemcsak a névnapokat és a születésnapokat, 
de a karácsonyt, a szilvesztert és más jeles alkalmakat is.

A szép időben a rendezvényt a Vasvári utcai épület 
kertjében tartották meg

A klubtagok egy csoportja verses-zenés műsorral kedveskedett a többieknek

az egyik klubtag, Sándor Istvánné 
saját készítésű meggyes-mákos 
rétessel szerette volna meglepni 
a többieket. Nem sajnálta az időt 
és a  fáradságot, kereken száz 
süteménnyel érkezett… Tavaly 
pedig a  klub gazdasági vezetője, 
Marinkás Árpádné hozott arany-
galuskát borsodóval, de annyit, 
hogy még haza is vittek belőle 
a vendégek.

A kora délután a  születés- és 
a  névnaposok köszöntésével, no 
meg egy vidám kis műsorral telt, 
amelyet a klub énekkarának tag-

jai adtak elő. Versek, prózai szövegrészletek, dalok szóltak a nyárról, 
s aztán késő délutánig tartott még az asztaloknál a baráti beszélgetés.

A rendezvényre ellátogatott Markó József polgármester, Lenkei 
György, a Szociális Bizottság elnöke és Füle Jánosné, az Alapszolgálta-
tási Központ vezetője is.

Koditek Bernadett

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖZÉLET
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szénaboglya
Gondolta volna, kedves olvasó, hogy a fenti szó végtelenül kel-
lemesen hangzik egy amerikai fülnek? A  18 éves wisconsini 
Haley Smiley szerint ez az egyik legszebb magyar szó, ha kizá-
rólag a hangzását vesszük figyelembe. Hogy ki ez a lány?

Haley tíz hónapot, egy teljes tanévet töltött Gödön, a helyi Ro-
tary Club vendégeként. Azért érkezett városunkba, mert sze-
rette volna megismerni az  európai kultúrát, és szüleivel úgy 
döntöttek, hogy Magyarország erre kiváló hely lesz a  számára. 
Egyedül vágott neki a világnak, és 2014 augusztusában érkezett 
Gödre. A Rotary Club Göd szervezésében három család látta őt 
vendégül itt tartózkodása alatt. Egy ilyen program önállóságra, 
a kultúrák iránti nyitottságra neveli a fiatalokat, és természetesen 
a vendéglátó gödi családokat is izgalmas, érdekes tapasztalatok-
kal gazdagítja

A Rotary cserediákprogram keretében Gödön vendégeskedett 
már egy japán fiatal, míg három helyi diák egy teljes tanévet töl-
tött Japánban és Brazíliában.

– Tíz hónapos ittlétemnek az eleje volt a legnehezebb. Megér-
keztem, és nem ismertem senkit sem. Új volt az  iskola, az osz-
tálytársak, a vendéglátó család, a környezet. Ám mivel mindenki 
nagy szeretettel fogadott, gyorsan megszoktam az  új életemet. 
Nagyon megszerettem Magyarországot – meséli Haley.

– Megtanultam, hogy mennyire fontos nyitottnak lennem 
az új dolgok iránt. Azért, mert valami másként működik, mint 
odahaza, még nem feltétlenül rossz, csak egyszerűen más. Ha va-
lakiben megvan ez a fajta elfogadás, annak sokkal könnyebb egy 
ilyen programban részt vennie.

Magyarország csodálatosan szép, Budapest mesés, de nagyon 
tetszett Balatonfüred, Tihany, Pécs és persze Göd is. Én mégis 
leginkább az itt élő embereket szerettem meg – mondja az ame-
rikai lány, aki érti a magyar szót, és megszerette a húslevest. Azt 
mondja, hogy jövőre visszajön a bátyjával, mert ezt az országot 
meg kell mutatnia neki is.

A tanév végén Haley hazautazott, szeptembertől odahaza kez-
di az egyetemet. Néha talán nekünk is szükségünk volna arra, 
hogy elutazzunk egy kis időre, majd hazaérve felismerjük orszá-
gunk és városunk szépségeit, értékeit.

Németh Györgyi

Haley meghívott vendége volt a Rotary Club báljának is. (A képen 
balról Varga Izabella, Haley és Érdi-Krausz Gábor klubelnök) Így készült a nagyszalontai gyerekeknek szánt ajándék 

meggylekvár

GYMJAM

Spanyol–magyar ifjúsági tábort 
tartottak Gödön

Az észak-spanyolországi Kantábriából, Santander váro-
sából érkeztek Gödre azok a spanyol fiatalok, akik ki-
lenc napot töltöttek együtt magyar társaikkal a Duna-

kanyar több településén és Budapesten. A Fiatalok a Vidékért 
Egyesület (FIVE) szervezésében meghirdetett és az  Erasmus 
+ program támogatásával megvalósult ifjúsági csereprogram 
a sport, az egészséges életmód, a nyelvgyakorlás, a kultúra és 
a társadalmi felelősségvállalás jegyében telt. Szervezője magyar 
részről Mokos Béla, az egyesület elnöke, spanyol részről pedig 
Gabriel Fernandez volt, aki tavaly önkéntesként töltött el egy 
évet a Búzaszem Iskolában. Az első két nap jórészt a város és 
a társak megismerésével telt – erre jó alkalmat kínáltak a Búza-
szem Iskola jelenlegi török önkéntese, Çağdaş Çıldır irányítá-
sával zajló kapcsolatépítő feladatok, csapatjátékok. A  további 
napok programjában szerepelt kerékpártúra Vácra, kempin-
gezéssel egybekötött kétnapos izgalmas kenutúra Szentendré-
re, budapesti városnézés, közös főzések, grillezések, tábortűz 
körüli gitáros éneklések, játékok és nagy beszélgetések. Ismét 
bebizonyosodott: néhány együtt eltöltött nap és közösen átélt 
élmény elegendő ahhoz, hogy utat találjanak egymáshoz a kü-
lönböző kultúrákban élő, más-más nyelvet beszélő fiatalok, és 
akár életre szóló barátságok szövődjenek köztük. 

A GymJam elnevezésű program kiemelt céljai közé tartozott 
az is, hogy a magyar és a spanyol fiatalok a táborozás ideje alatt 
olyan értékteremtő tevékenységet is végezzenek, amelyből egy 
nagyobb közösség tagjai is részesülnek. Nyaralásuk egy napját 
így arra szánták, hogy lekvárt főzzenek egy mélyszegénységben 
élő gyermekeket felkaroló nagyszalontai misszió számára. Há-
rom gödi család ajánlotta fel meggyfájának gyümölcsét, amit 
a fiatalok maguk szedtek le, magoztak ki és főztek meg reggel-
től késő délutánig tartó munkával. Az 50 kilónyi gyümölcsből 
99 üveg lekvár és 10 üveg szörp készült. A „szárazdunszthoz” 
a Karitász gödi csoportja biztosított gyerekruhákat, amelyek-
nek később jó hasznukat vehetik a rászoruló gyerekek. 

A nagyszalontai gyerekklubról
Az adományokért személyesen jött el a misszió vezetője, Séra 
Hajnalka, aki a  fiatalok táborhelyén, a  Duna-part Nyaraló-
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KISGYERMEKNEVELÉS

Családi játszónap a Szivárvány Bölcsődében
A kedves hagyományt folytatva június utolsó szombatján idén is megrendezték 
a Szivárvány Bölcsődében a családi játszónapot, amely nem csupán a legkisebbek-
nek, hanem szüleiknek is számos vidám és izgalmas programot kínált.

A bölcsisek mókás vetélkedőkön és ügyességi játékokban vehettek részt, s ami a legfon-
tosabb: valamennyi résztvevő lurkó ajándékot kapott! De volt kreatív kézműves foglal-
kozás, arcfestés és csillámtetoválás, valamint lufiállat-ké szítés. Az örökmozgó csöpp-
ségeket a bölcsőde játszókertjében trambu lin, ugrálóvár és hempergő szőnyeg várta. 
Aki fülbevalót szeretett volna, az sem maradt hoppon: dr. Domán Csilla gyermekorvos 
Blomdahl fájdalom- és gyulladásmentesen belőhető ékszerrel tett eleget az ifjú hölgyek 
kéréseinek.

A teraszon hangszeres zene szólt, közös énekléssel és tánccal. Az önfeledt hangulat-
ról Korhecz Imola és Baraczka Gergely gondoskodott.

Persze a  szülők sem tétlenkedtek. Kedvükre válogathattak a  kézműves termékek 
vásárán és a babaruhabörzén. Az előadóteremben pedig Egészségnap a bölcsődében 
címmel ismeretterjesztő filmet vetítettek a  számukra, majd a kérdéseikre meghívott 
szakemberektől kaptak válaszokat és jó tanácsokat. S ha arra voltak kíváncsiak, hogy 
miképpen készítsenek odahaza milito burgert titkos mártással, akkor Fodor Máté séf 
a bölcsőde konyhájában megosztotta velük ennek a mesterfogásait.

Volt tombola értékes nyereményekkel, a büfében pedig szendvicsek, gofrik, palacsin-
ták és egyéb finomságok várták a kisgyermekes családokat. (A tudósító jegyzetfüzeté-
nek külön lapjára jegyzete fel, hogy a bölcsőde a nyugdíjas dolgozóit is terített asztallal 
várta.)

Ráczki Marianna bölcsődevezetőtől megtudtuk, hogy a kisgyermekes családokkal 
való jó kapcsolat kialakításának nagy hagyománya van a Szivárvány Bölcsődében.

A családi játszónap megrendezéséhez a bölcsőde sok segítséget kapott magánsze-
mélyektől, a városi intézményektől és vállalkozóktól. Köszönet érte mindannyiuknak!

(w)

(Íme, a  támogatók listája: Gödi Termálfürdő, Tücsök papír- és írószer, Tóth Zsolt 
húsboltja, Vega-Impex játék- és webáruház, Rétesház, Maszatka bababolt, J.A.M. Trans 
98 Kft., Csibedili Babaruha, RST Sütőipari Kft., WoLAV Kft., Használt Játékok Boltja, 
Gyűszűnyi kézimunkabolt, Papírház, Borostyán ABC, Kuckó fagyizó, Kincsem pékség, 
Császi gyógyszertár, Márton Olga Papír-Írószer, Varga és Társa Trafik, Dunakanyar 
Takarékszövetkezet, Arietis ruhaszalon, Kínai Ruházat, Adok-veszek Használtcikk.)

Balról: Mokos Béla, a tábor magyarországi 
szervezője, Séra Hajnalka, a nagyszalontai 
gyerekklub vezetője és dr. Pintér György 
alpolgármester a lekvárok átadásán

Az ilyen alkalmak tovább erősítik a picikben a szeretetteljes érzelmi biztonságot

házakban vetítéssel egybekötött előadást 
tartott a  baptista Bárka gyülekezet által 
felkarolt gyerekek életéről és a  misszió 
céljáról. Öt hónapon át tartó munkával 
június végére készült el az a klubhelyiség, 
ahol délután egy és hét óra között fogadják 
az egyébként utcán csellengő, rendkívüli 
szegénységben és elhanyagoltságban élő 
gyerekeket, akik náluk élelmet, figyelmet, 
szeretetet és törődést kapnak. Az adomá-
nyokból felújított klubban a  nyitás utáni 
negyedik napon már 42 gyerek keresett 
nyugalmat, biztonságot, az önfeledt játék 
lehetőségét… A misszió célja, hogy hitet 
adjanak a  gyerekeknek, és megmutassák 
nekik, hogy van kiút a  nyomorból, van 
esélyük egy másfajta életre – mondta Séra 
Hajnalka, és szívből köszönte a közel száz 
üveg lekvárt, ahogyan a táborozó fiatalok 
egész napi munkáját is. 

K. B.

Gyűjtés a rászoruló 
gyerekeknek
A mélyszegénységben élő gyerekekről 
gondoskodó nagyszalontai gyermek-
klub örömmel fogad tartós élelmi-
szereket, jó állapotú gyerekruhákat, 
mesekönyveket, tankönyveket és já-
tékokat. Az adományokat munkana-
pokon 9 és 15 óra között lehet leadni 
a Duna-part Nyaralóházak recepció-
ján (2132 Göd, Jósika utca 14.). Köszö-
net minden segítségért!
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Az idén sem volt ez másképp: 
az  iskola dísztermében június 
4-e és 11-e között tekinthették 

meg az érdeklődők a közel kétszáz ki-
állító „kismester” munkáit. A tanulók 
és szüleik körében évről évre rendkí-
vül népszerű tárlatot dr. Géczi-Laskai 
Judit, az  ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karán működő Vizuális Nevelési Tan-
szék adjunktusa nyitotta meg. Aki, 

mint ezt Kovács Gabriellától, az iskola 
művészetoktatási igazgatóhelyettesétől 
megtudtuk, korábban is járt már náluk 
szaktanácsadói látogatáson, s  igen jó 
véleménnyel volt mind tanárkollégái, 
mind a képző- és iparművészeti tago-
zatos gyerekek munkájáról.

Nos, az utóbbiról valamennyi tárlat-
látogató meggyőződhetett: a  kiállított 
grafikák és akvarellek, kézműves és 

tűzzománc munkák ékesen bizonyí-
tották a művészeti tevékenységek sze-
mélyiség- és képességfejlesztő hatását, 
– ezek a gyerekek eddigi tanulmányaik 
során nem csupán megszerették a mű-
vészi alkotómunkát, de már megfogal-
mazni is képesek a művészet üzenetét.

S végezetül, de korántsem utolsó-
sorban tisztünk megemlíteni, hogy 
az  iskola dísztermében megrendezett 
kiállítás anyagát Báron Laura, Tóth 
Tamás és Varasdy Iván szaktanárok 
válogatták.

(w)

Ugye mennyi mindent elmesél nekünk ez 
a kép a megálmodójáról?

TEHETSÉGFEJLESZTÉS 

Ügyes kezek dicsérete
A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szép ha-
gyománya, hogy a tanév végéhez közeledve megrendezi a képző- és iparművé-
szeti tagozatos diákok kiállítását.

www.telepulesellato.hu

V. Közbiztonsági és sportnap!
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

•  vízi rendészeti bemutató

•  katasztrófavédelmi bemutató

•  elsősegélynyújtási bemutató

•  KRESZ-pálya gyerekeknek

•  KRESZ-teszt felnőtteknek

•  arcfestés, gyöngyfűzés, kézműves játszóház

•  változatos sportprogramok

•  vérnyomás- és vércukorszintmérés

Augusztus 9-én színes programokkal várják 

a gyerekeket és a felnőtteket:

A fürdő nyári nyitva tartása (május 1-jétől szeptember 30-ig): naponta 6-tól 20 óráig. 
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.
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V. Közbiztonsági és sportnap!

Aki ezen a  napon ellátogatott az  is-
kolánkba, kellőképpen elbizony-
talanodhatott, hogy valóban isko-

lában jár-e, vagy inkább egy állatkertbe 
érkezett, hiszen a  diákok és a  tanárok 
többsége állatos jelmezbe bújt, vagy éppen 
cicának, kutyának, tigrisnek, pillangónak 
álcázta az arcát.

A szokásos zsetongyűjtő játékban több 
mint 30 helyszínen szerezhettek macis 
zsetont a  gyerekek. Állati jó mulatság volt 
például a  kutya-kvíz, a  „macskaland”, 
a gepárdfutás, a nyomkeresés, a majom- és 
a  kengurupróba, a  zsiráfkosár, az  állatos 

puzzle, az  állati színező, a  kézműves fog-
lalkozás, a  kapura rúgás, a  gólyalábazás, 
a  zsákban futás, a  homokvárépítés, a  csa-
logány dalverseny, az  aszfaltrajz és a  biva-
lyerőt igénylő kötélhúzás.

A megszerzett macikat pedig beválthat-
ták Cicamica Cukrászdájában sütire (kö-
szönet érte a  szülőknek) vagy Panda Plá-
zájában, illetve Balu Boltjában bármilyen 
játékra, ajándékra.

Zsetonjaikért állatsimogatóba is mehet-
tek, lovagolhattak (köszönet a  Kincsem és 
a Szálender lovardának) vagy esetleg arcfes-
tést is kérhettek az „állati ügyes” gyerekek.

Az „állati okos” osztályok egyike – 
Gusztos Gábor jóvoltából – lovas hintón 
közlekedhetett ezen a napon, és minden osz-
tály részese lehetett egy kutya agility show-
nak (köszönet a Kutyadumának), valamint 
egy solymász bemutatónak is, Glavanovits 
Tamás „előadásában”.

S hogy melyik osztály mennyit tanult 
ezen a napon, azt egy állati totón bizonyít-
hatta, amelynek nyerteseit Cicamica Cuk-
rászdája látta vendégül.

A délután sem telt „állatkodás” nélkül. 
A  negyedikes osztályok kihívták a  tanári 
csapatot egy váltóversenyre, ahol baromira 
elfáradt a  tanári csapat, s  bár szereplésük 
nem volt kutyaütő, de elmacskásodott test-
részeiknek köszönhetően mégis kikaptak 
a gyerekektől.

Az az  osztály, amelyik gyors volt, mint 
a  nyúl, tanulás helyett egy napot a  gödi 
strandon tölthet és kifeküdhet napozni, 
mint a gyík, valamint ingyen fagyit nyalhat 
a Józsi cukrászdában.

Igazán vidám, tartalmas nap volt, ami va-
lóban állati jól sikerült!

Arany-Tóth Ágnes

A gyerekek hasonló érzéseket éltek át 
a ballagáson, akár  a Búzaszem, ...

... akár a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, ...

... akár a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanulói voltak
 Fotó | Kollarik Ágnes

Az állatokat minden gyerek szereti, így a programban nagy lelkesedéssel vettek részt 
az iskola tanulói

Elballagtak, és a virágok, lufik tengeré-
ben, diáktársaik, barátaik, családtagjaik 
gyűrűjében boldog és szívszorongató 
ünnep volt a búcsúzás. Nemcsak az  is-
kolától és tanáraiktól köszöntek el, de 
életük egy meghatározó időszakától, 
lényegében a gyerekkoruktól is. Hiszen 
nem gyerekek többé, hanem a  felnőtt-

kor felé útnak induló fiatalok, akik ősz-
től – kevés kivétellel – más városokban, 
középiskolákban, gimnáziumokban 
tanulnak majd tovább. Nyelvvizsgáik, 
kiváló tanulmányi, művészeti és spor-
teredményeik igazolják, hogy mindany-
nyian tehetségesek valamiben, s  hogy 
az  őket útnak indító iskolákból a  leg-

jobb útravalót vihetik magukkal. Kö-
szönet illeti őket és tanáraikat az elvég-
zett munkáért. Kívánjuk nekik, hogy 
a  tanulás mindig örömforrás legyen 
számukra, és hogy az  új iskolájukban 
is találjanak igaz barátokra, tudásból és 
emberségből is példát adó tanárokra.

K. B. 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

„Állati jó” gyereknap a Huzellában
Ebben az évben „állati jó” volt a gyereknap a Huzella Tivadar Általános Iskolá-
ban május 29-én, hiszen minden játék, móka és feladat az állatok körül forgott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
az „állati jó gyereknap” támogatásáért a huzellás 
szülőknek (báli bevétel + sütemények készítése), 
a  Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványnak, 
a  Kutyaduma Kutyaiskolának, a  Kincsem 
Lovardának (a Galba családnak), a  Szálender 
Lovardának (a Pető családnak), Gusztos 
Gábornak, Vági Józefnek, a  gödi strandnak, 
Glavanovits Tamásnak, a  Gödi Spinracingnek, 
Balázsovits Péternek, valamint a Huzella minden 
nyugdíjas és jelenlegi dolgozójának.

BALLAGÁS

Elbúcsúztak iskolájuktól a nyolcadikosok
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A búzaszemes gyerekek Imre 
Béla néptáncpedagógussal ké-
szültek. Az  akadémista fiata-

lokból álló Mészáros testvérek zenekar 
muzsikájára minden osztály megmu-
tatta, hogy mivel foglalkozott az  el-
múlt tanévben: a kicsik játékfűzésétől 
kezdve kalocsai, bukovinai, dél-alföldi 
és mezőföldi táncokat ismerhetett meg 
a  közönség. A  legügyesebbek – éves 
munkájuk elismeréseképpen – páva-
tollat vagy pántlikát kaptak. Közben 
duda-, tekerő- és furulyamuzsika sza-
kította meg a táncrendet, illetve Havay 
Viktória tanítványai énekeltek. A cso-
da azonban nem csupán a  jókedvű, 
huncutszemű, pergőlábú gyermekek 
látványát jelentette. Hanem azt, aho-
gyan Bese Botond Aprája Dudazeneka-
ra után megalakult az  Apája együttes 
is. A  felnőttekből álló Gödi Dúdolók 

pedig Navratil Andreától tanulnak 
népdalokat, és énekelnek – immár 
akár városi eseményeken, ünnepeken 
is. Czinóber Klára és Imre Béla szabad-
idős kategóriában is oktat néptáncot 
felnőtteknek – és az  édesanyákból, 
édesapákból álló csoport, amely csü-
törtök esténként tanulja a  táncokat 
a Búzaszemben, szintén színpadra állt, 
követve a  játszi könnyedséggel tánco-
ló gyermekeket. No, ez tényleg csoda, 
– csoda jó! S miközben egymást vál-

tották a fellépők a színpadon, szomját 
olthatta, éhét csillapíthatta minden 
látogató. Volt vásárfiának alkalmas 
rengeteg szép, okos és hasznos holmi – 
helyi és környékbéli kézművesek, ter-
melők illatos, izgalmas portékái. Aki-
nek pedig a produkciók láttán ütemre 
járt keze, feje, lába, az igazi fergeteges 
táncházban táncolhatta ki magából 
az addig őrizgetett féktelen jókedvét.

V. Pálfai Kinga

HAGYOMÁNYŐRZÉS

Pávatollak és pántlikák
Júniusban hagyományőrző délutánnal csatlakozott a Búzaszem Iskola a gödi 
Családi Fesztivál 2015 eseményeihez. A  népművészeti vásárral és népzenei, 
néptáncos produkciókkal tarkított alkalom a  Fétis Crossfutás kísérőrendez-
vényeként indult, és néhány éve talált otthonra a hagyományőrző, keresztény 
iskolában. E délutánok létrejöttét a BeCsal Mozgalom is támogatja.

A másodikos Eke osztály néptáncbemutatója. A háttérben tanáruk, Imre Béla Ketten a hagyományőrzők közül: Czinóber 
Klára néptáncpedagógus és Keszey Tivadar 
igazgató

Színes programokkal, fellépők-
kel, táncházzal, ugrálóvárral vártuk 
a  gyermekeket és szüleiket. Óvodánk 
minden dolgozója igyekezett ezt a na-
pot élménytelivé varázsolni. A  szülők 
lelkesedése, összefogása, feladatválla-
lása példaértékű volt. Városunk szá-

mos vállalkozója is támogatta ren-
dezvényünket, adományaikat ezúton 
szeretnénk megköszönni.

A Kastély Központi Óvoda minden 
óvodása és alkalmazottai nevében

Karaszek Ernőné
óvodavezető

Támogatóink voltak:
A szülők, akik támogatójeggyel, 
süteményekkel, üdítőitalokkal és 
tombolatárgyakkal járultak hozzá 
a rendezvényhez, illetve a csoportok 
eszköz- és játékállományának bővítéséhez.

További támogatóink:
Széchenyi csárda, Borostyán Csemege, 
Öreg Morgó étterem (Kismaros), Rétesház, 
Józsi fagyizó, Vega Impex Kft., Mobil Autó 
Varázs, Duna-parti Kisvendéglő, Don Papa 
Pizzéria, Tücsök papír-írószer, Gyűszűnyi 
kézimunkabolt, Melcsi Tortászda

KASTÉLY ÓVODA

Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy 
támogattak!
Hagyományunkhoz híven idén is megrendeztük az óvodaegységenkénti Jóté-
konysági Gyermeknapokat a gödi Kastély Központi Óvodában.

KÖZÉLET
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ZAJRENDELET

Mikor tilos a zajkeltés?
A lakosok nyugalmának, pihenési lehetőségének biztosítása 
érdekében Gödön helyi rendelet szabályozza, hogy mikor 
nem végezhető zajjal járó tevékenység. A rendelet betartását 
fokozottan ellenőrzi a Közterület-felügyelet.

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET HÍREI

Szabálytalan parkolások 
a termálstrand környékén
A termálstrand bejárata mellett mindkét oldalon táb-
la tiltja az  úton, illetve az  útpadkán történő parkolást, 
ennek ellenére nagyon sokan figyelmen kívül hagyják 
a  KRESZ-táblát, és szabálytalanul teszik le az  autójukat. 
Ez  balesetveszélyes, ráadásul a  kerékpárúton közlekedők 
akár kárt is tehetnek az autókban. Az Oázis lakópark fe-
lől újabban megnyitott parkolóhelyen általában bőven van 
szabad hely, kérjük az autósokat, hogy használják ezeket. 
A parkolás rendjét a termálfürdő környezetében a strand-
szezon idején különös figyelemmel kíséri a közterület-fel-
ügyelet.

VÁROSKÉP

Újra használható a hídhoz vezető 
járda
Felsőgödön, a Kisfaludy utcában júniusban megrongálták 
a patak hídjához vezető járdát, felszedték és a vízmederbe 
dobálták a betonból készült térköveket. Az önkormányzat 
azóta helyreállította, és egy balesetveszélyes szakaszon le 
is betonozta a járdát, így az ismét használható. Újrafestet-
ték a kis híd korlátját is. Kérjük, hogy aki a város bármely 
pontján rongálás nyomait látja, vagy információja van 
arról, kik a rongálások elkövetői, az hívja a közterület-fel-
ügyelet, illetve a rendőrség telefonszámát.

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

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

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, 
hobbitevékenység végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan 
elektromos és motoros gépek használata (különösen gépi 
földmunkavégzés, betonkeverés, anyagvágás, köszörü-
lés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, gépi fűrészelés stb.) 
TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznap és szombaton: 7 óráig és 19 óra után,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különö-
sen: kapálógép, fűnyíró gép, láncfűrész, kerti traktor stb.) 
használata TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznap: 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.

Közterület-felügyelet

A közterület-felügyelet nyáron a stand környékén kiemelt 
figyelmet fordít a parkolás rendjének ellenőrzésére 

Megszépült a kis híd, és újra használható a járda

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖZÉLET
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A közhiedelemmel ellentétben a  csi- 
ganyálka nem mérgező, nem kell 
félni tőle, – ugyanakkor, ha csi-

gákat fogdosunk, érdemes utána alaposan 
kezet mosni, mert a csigák számos fertőző 
betegség és féreg köztes gazdái, és ürü-
lékükben, nyálkás nyomvonalukban bi-
zony ott lehetnek ezek petéi. Éppen emiatt 
a  csigamászta gyümölcsöket is alaposan 
meg kell mosni, de ezt amúgy is mindig ér-
demes megtenni.

A csigafélék általában növényi eredetű 
táplálékot fogyasztanak (bár akadnak köz-
tük mindenevők és kifejezetten ragadozók 

is). Szájukban erőteljes reszelőnyelv talál-
ható, amivel bármit képesek „megrágni”, 
ha pedig sokan vannak, akár a  föld szí-
nével is egyenlővé tehetik – tarrágással – 
kedvenc veteményeink ágyásait. Ráadásul 
elég szaporák: hímnősek, így párzás után 
mindkét állat képes petét rakni. Ahogy 
azonban az  a természetben lenni szokott, 
a szaporodásuk és a pusztulásuk általában 
egyensúlyban van egymással: a nedves idő-
szakokat, amelyben elszaporodnak, száraz 
követi, és ha sok van belőlük, akkor termé-
szetes ellenségeik is alaposan meg tudják 
tizedelni az állományt.

Van azonban egy faj, ami csak néhány 
évtizede került hozzánk, erőteljesen in-
vazív, nagy tömegben, gyorsan terjed, és 
sok gondot képes okozni. A  vörösesbarna 
spanyol csupaszcsigákkal 1999-ben talál-
koztak először Magyarországon, Sopron-
nál, de ma már Gödön is rágják a  kerte-
ket ezek a  narancssárgás-vörösesbarnás 
meztelen csigák. A  nevével sugalltakkal 
ellentétben nem Spanyolországból, hanem 
valószínűleg Franciaország délnyugati vi-
dékeiről származnak, de ma már Skandi-
náviában is gondot okoznak, és gyakorlati-
lag egész Európában elterjedtek.

Kártevésük (és általában a csigák) ellen 
sokféle védekezési mód van, ám sajnos 
mindegyiknek megvan a  maga hátránya, 
és egyik sem százszázalékosan hatékony. 
Természetesen kaphatók az  üzletekben 
mérgek ellenük, – ezeket azonban nagyon 

VETEMÉNYES

Házasok és házatlanok
Csigák a kertben
A spirális csigaházak változatos formáinak, színezésének szépségét mindenki 
gyerekkorától ismeri és elismeri, – de sokak számára mégis „undorítóak” ezek 
az állatkák, mert nyálkás a testük. Pedig ez a nyálka igen hasznos számukra: 
védi őket a kiszáradástól és a sérülésektől, nemritkán a ragadozóktól is, illet-
ve ezen csúszva közlekednek. Ezt az ezüstös, beszáradt csiganyálat otthagyják 
mindenen, amire rámásznak – sokszor bizony épp azokon a gyümölcsökön, 
növényeken, amelyeket meg szeretnénk enni…

 A csigák hímnősek: a párosodás után mindkét fél rakhat petéket

A meztelen csigák sokfélék, és vannak 
közöttük kifejezetten szépek is

Az invazív spanyolcsiga nagyon falánk: még a kannibalizmus sem áll távol tőle

Ha a kertünkben elszaporodtak a csigák, 
akkor a sünök a legjobb szövetségeseink

KÖRNYEZET
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óvatosan kell használni: nem kerülhetnek 
olyan növényekre, amelyeket aztán mi is 
megeszünk! A  „biomódszerek” közé tar-
tozik az  ágyások körbekerítése hamuval 
vagy mészsávval. Ezeket ugyan valóban 
kerülik a csigák, de egy harmatosabb reg-
gel vagy egy eső átnedvesíti a  védősávot, 
és a  csigák már simán átmászhatnak raj-
ta. Szokták javasolni törött tojáshéj, vagy 
egyéb éles dolgok alkalmazását is – ez 
azonban egyáltalán nem árt a csigáknak, 
a  nyálkájuknak és a  testfelépítésüknek 
köszönhetően könnyedén átmásznak egy 
zsilettpenge élén is!

Léteznek speciális kerítések, amelyekkel 
körbevehetjük féltett ágyásainkat: van, ame-
lyiknek visszahajló a pereme, és akad olyan, 
amelyik villanypásztorként működik. Ezek 
azonban drágák, és nagyobb területen nyil-
vánvaló korlátai vannak az  alkalmazásuk-
nak. Megfigyelték, hogy egyes növények 
elkerülik a  károsítást: például a  begóniát 
és a  fekete ribizlit láthatólag nem szeretik 
a puhatestűek. Ezeket azonban a kertvéde-
lemben nehézkes felhasználni: egyrészt nem 
ültethetünk mindenhova belőlük, ki tudják 
kerülni őket a csigák, másrészt pedig min-
den fajnak más a „kedvence”. Így, bár lehet, 
hogy az egyik fajt elriasztjuk, attól a másik 
még megrághatja a veteményt.

Egy másik lehetőség a  kellemetlen álla-
tok összegyűjtése és elpusztítása. Ha sót 
szórunk a  megtalált csigákra, az  ugyan 
elpusztítja őket, de a talajnak nem tesz jót 
a  kiszórt só, ezért az  összegyűjtött csigák 
leforrázását szokták ajánlani. Begyűjté-
sükre a kora reggeli órákban vannak a leg-

jobb esélyeink – napközben pedig a naptól 
védett, nyirkos helyeken: például a  földre 
fektetett deszka alatt. Érdemes ilyeneket 
nekünk is lefektetni: a csigák hamar felfe-
dezik a búvóhelyet, és napi rendszeresség-
gel összegyűjthetjük őket alóla. Egy másik 
módszer a csalogatásukra a sörcsapda: a fé-
lig földbe ásott pohárba vagy félbevágott 
sörösdobozba belemásznak a  sör illatát 
kereső csigák, aztán nagy valószínűséggel 
belefulladnak.

Természetesen ezek a  gyűjtő-ritkító 
módszerek csak akkor működnek, ha rend-
szeresen, minden reggel végezzük, és nincs 
a szomszédban elhanyagolt kert vagy ned-
ves terület, ahonnan korlátlanul érkezhet 
utánpótlás.

A csigaszaporulat kordában tartásának 
az  is egy jó módja, ha nem mi magunk 
pusztítjuk őket, hanem kiadjuk a feladatot 
„alvállalkozóknak”: a  velünk élő állatok-
nak. A szárnyas jószágok (tyúkok, pulykák, 
kacsák) megeszik a  csigákat – igaz, nem 
a  kedvencük, de ha eléjük kerül, bizony 
bekapják őket. Van azonban egy szárnyas, 
amelyet kifejezetten csigavadásznak tarta-
nak: az indiai futókacsák annyira hatékony 

csigapusztítók, hogy sokszor bérbe adják 
őket csigamentesítési célokra.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy 
Magyarországon 42 védett csigafaj ho-
nos! Például a  közismert éti csiga is az: 
bár vannak megjelölt időszakok, amikor 
lehet gyűjteni, de amúgy elpusztítása tör-
vénybe ütközik! Hogy ne legyünk túlzott 
csigairtók, de a veteményünket se károsít-
sák a puhatestűek, érdemes egy megfelelő 
ökológiai egyensúlyt kialakítani a  ker-
tünkben. Megeszik a  csigákat a  sünök, 
a  varangyok és a  futrinkák is, – van, 
amelyik a petéket, van, amelyik a kifejlett 
példányokat pusztítja. Az  idei év rovará-
nak választott nagy szentjánosbogarak is 
csigákon élnek: a  lárváik harapással fe-
hérjebontó enzimeket juttatnak az áldozat 
testébe, amely megbénítja a puhatestűt és 
elfolyósítja a szöveteit. Ezt szívja fel aztán 
a  szentjánosbogár lárva. Sünök, varan-
gyok és szentjánosbogarak is gyakran for-
dulnak elő Gödön: érdemes olyan kertet 
kialakítani, amelyben ők is otthon érzik 
magukat, így kevesebbet kell bosszankod-
nunk a csigák miatt.

Pásztor Balázs

EGÉSZSÉGVÉDELEM

A kertek rendben tartásával védekezhetünk 
az allergia ellen
A családi házakhoz tartozó kertekben és a  földeken nem csupán a  parlagfüvet kell 
irtani egész nyáron át. Sok más gyomnövény pollenjei is allergiát okoznak, ezért az in-
gatlantulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy kertjük, földjük 
ne gazosodjon el. Az önkormányzat környezetvédelmi ügyintézője és a közterület-fel-
ügyelet munkatársai ellenőrzéseket végeznek a városban. Az elhanyagolt, gazos kertek 
tulajdonosai először felszólításra, majd önkormányzati hatáskörben kiszabott pénz-
büntetésre számíthatnak, ha nem rendezik ingatlanuk állapotát. A  kertek, a  földek 
és a házak előtti területek rendben tartása városképi szempontból is fontos, valamint 
azért is, mert a nyári időszakban sokak életét megkeserítő allergiák első számú oka, 
hogy környezetünkben sok a parlagon hagyott, elhanyagolt földterület, ahol szabadon 
nőhetnek a gyomnövények.

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KÖRNYEZET
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Tájékoztató az éves lomtalanításról
Tisztelt Ügyfelünk!
A lakosság minden évben igénybe veheti a  kft. éves meghatá-
rozott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási 
szolgáltatását. Ennek keretében lehetőség nyílik megválni a ház-
tartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Szállítási igényüket 2015. 07. 01. és 2015. 08. 14. között ügy-
félszolgálatunkon, a (27) 530-611 telefonszámon, illetve az info@
godihulladek.hu e-mail címen jelezhetik. A szállítást a bejelen-
tést követően egyszer 2015. 08. 31. és 2015. 10. 30. között társasá-
gunk által megadott időpontban lehet igénybe venni.

Az elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 3 m³ lehet. 
3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás ellenében tör-
ténik. A  kisebb darabos hulladékot zsákban kérjük elhelyezni. 
A lomtalanítás keretein belül nem áll módunkban elszállítani ve-
szélyes hulladékot (például festéket, vegyszert, növényvédő szert 
és ezek göngyölegeit). Ezek gyűjtéséről egy későbbi időpontban 
értesítjük önöket.

A lomtalanítás során térítési díj ellenében szállítjuk el az aláb-
bi hulladékfajtákat, melyek év közben ügyfélfogadási időben 
ugyancsak térítési díj ellenében leadhatók a kft. udvarán (a Kis-
faludy utca felőli bejáratnál):
-  építési törmelék 450 Ft/zsák (1 zsák maximum 30 kg lehet)
-  személygépkocsi gumiabroncs 300 Ft/darab, kerékpár gumiab-

roncs 100 Ft/darab.
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

A KÖZTERÜLETEK RENDJÉÉRT

Akciócsoport alakul az illegális 
hulladéklerakás megfékezésére
A város külterületein és félreesőbb belterületi részein egyaránt 
gyakori jelenség az illegális szemétlerakás. A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság most megszavazta a szükséges for-
rást egy olyan akciócsoport felállítására és fenntartására, amely-
ben a közterület-felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség közösen 
vesz majd részt az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érde-
kében. A csapat július elején megkezdte működését. Munkájuk-
ról és az első tapasztalatokról a következő lapszámunkban adunk 
tájékoztatást.

K. B.

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!

KÖRNYEZET
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Könnyű a  dolga a  tudósítónak ak-
kor, ha a  Gödi Jazz Napok (GJN) 
lelkével–motorjával–főszervező-

jével, Wagner Lászlóval félszavakból is ér-
tik egymást. Ő azt mondja: hatvanas évek 
vége, budai Bem rockpart, és már sorolom 
is: a Sakk Matt Radics Bélával, a Kex Baksa 
Soóssal és persze a Mini Török Ádámmal. 
Nehezítek a dolgon: Dália? Laci mosolyog-
va: Pesten a „Bajcsy” és az Alkotmány utca 
sarkán. Pege Aladár, Deseő Csaba, később 
Szakcsi Lakatos, sőt, életében először ott lé-
pett pódiumra – szünetzenészként! – a ti-
nédzser Szörényi Levente.

A  legendás ifipark! Ahol eleinte anda-
lító szalonzene szólt, majd „betámadott” 
a Scampolo Faragó „Judyval” és a Syconor 
Fenyő Miklóssal, és persze jött a  három 
nagy, az Illés, a Metró és az Omega. Ó, és 
a Cseh Tamás megénekelte Rajnák klubve-
zető! (Bocsánat, de a fiatalabb olvasóknak 
muszáj idéznem három mondatot a Budai 
Ifjúsági Park szabályzatából: „Belépés csak 

18 éven felüli fiúk és 16 éven felüli lányok 
részére, nyakkendőben, világos ingben, 
zakóban. Vászonnadrágban a  belépés ti-
los! Kitiltást eredményeznek a  következő 
kihágások: ízléstelen táncolás, nem twist 
számra történő twistelés.”)

Frank Zappa mondta a  hetvenes évek-
ben, hogy a dzsessz nem halott, csak fura 
szaga van. Nos, ebben talán tévedett. Pon-
tosabban: a  szaglásával nincs baj, de mi 
hozzátennénk: a dzsesszt akkoriban fedez-
te fel magának a rock, a klasszikus zene pe-
dig már korábban is szívesen kacérkodott 
a  frigyre lépés gondolatával. A  Gödi Jazz 
Napok ékes példákat hoz mindkettőre.

Május végén a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében a  kellemes Göod Times 
Bluest követve a  Syrius Legacy fiatal ze-
nészei a  névadó zenekar evergreen nótáit 
nyomták. Nem is akárhogy, bólintott rá 
a  nézőtéren a  legendás jazz-rock banda 
szaxofonosa, Ráduly Mihály. A  „hagyo-
mányőrző” srácoknak egyénként a  GJN 

volt országos turnéjuk első állomása. Az el-
nyűhetetlen Török Ádám idén az „ifi” Mi-
nivel jött. Jól szólt a rhythm and blues, igaz, 
a Dunán nem álltak meg fülelni a gőzhajók.

Június első péntekjén a  Szent Ist-
ván-templomban Klasszikus és jazz című 
koncertjükkel Rohmann Ditta, Karosi 
Júlia, Fassang László és Váczi Dániel vas-
tapssal honorált bizonyítékát adta annak, 
hogy megfér egymás mellett egy Bach-kan-
táta, mondjuk, a  Mild September Sunnal. 
(Talán még a vájt fülűek sem vették észre, 
hogy a  koncert első részében „kiakadt” 
a pianínó egyik pedálja, melyet persze az-
tán a  szünetben Fassang László megjaví-
tott.)

Június 26-án a  Belga Sörház teraszára 
pótszékeket kellett hozni: elsőnek a  Hal-
per-Hendrix Experiment Jimi Hendrix-
klasszikusokkal hangolta fel a  nagyér-
deműt, méghozzá a  tudósító számára is 
meglepően jó gitár-, szaxofon- és zongora-
szólókkal. Őket a GJN-hez hűséges Dresch 
Quartet követte: négy érzékeny zenész, 
az  experimentális kortárs dzsessz kiemel-
kedő személyiségei. Nincs más dolgunk, 
mint behunyni a szemünket, és elképzelni 
a zenét.

Summa summarum, itt az  ideje annak, 
hogy a  dzsesszben és a  dzsesszre utazók 
bédekkerében piros betűkkel szerepeljen: 
Gödi Jazz Napok!

Walter Béla

GÖDI JAZZ NAPOK

Képzeld el a zenét!
Mint 2008 óta minden esztendőben, idén is kiemelkedő kulturális eseménye volt vá-
rosunknak a háromestés Gödi Jazz Napok. Rétegzene, és különben is, a dzsessz halott 
– legyintenek sokan, de nincs igazuk. Következzenek az érveink.

Halper Lászlóék igazi woodstocki hangulatot teremtettek

A GJN leghűségesebb fellépője Dresch 
Mihály

Ők négyen immár a GJN igazi „klasszikusai”.
(Balról jobbra: Fassang László, Karosi Júlia, Rohmann Ditta és Váczi Dániel)

A rendezvények kiemelt támogatói 
voltak: 
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Göd Város 
Önkormányzata, Szent Jakab Zarándok 
Egyesület, Váci Egyházmegye.

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KULTÚRA
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A Göd Város Önkormányzata 
által támogatott vegyes kar 
élénk kapcsolatot ápol több 

külföldi zenei együttessel, így öröm-
mel fogadta azt az újabb fellépési lehe-
tőséget, amire Nagypál Sándor, Kecs-
kemét volt alpolgármestere hívta fel 
a kórus figyelmét.

Egy zenei közösség életében fontos 
esemény a  külföldi utazás. Ilyenkor 
nem csupán a  különböző országok 
kultúrájának, illetve új zenei közös-
ségek megismerésére nyílik lehetőség, 
hanem zenei élménygyűjtésre is, ahol 
az  együtt megélt kórushangzás har-
móniája tovább erősíti a  kapcsolatot 
a Gaude tagjai között.

A szíves német vendéglátás szép pél-
dájában volt része a  gödi kórusnak. 
A  grossenhaini és reinersdorfi lako-
sokból álló férfikar tagjainak családjai 
szeretettel fogadták be házaikba a gödi 
dalos társakat, s  bepillantani enged-
tek a családok ünnepi alkalmaiba is – 
az elfogadás és a bizalom, illetve a kö-

zös szenvedély, a  kóruséneklés öröme 
jegyében.

A gondos programszervezésnek 
köszönhetően a  Gaude kórus először 
a  meisseni dóm hangversenyén lépett 
fel. A koncert után a dóm kántora, Jörg 
Bräunig mutatta meg a kórustagoknak 
a  templom szakrális értékeit. A  szen-
tély csodálatos akusztikáját egy-egy 
kórusmű halk éneklésével tapasztal-
hatta meg a kórus.

A dóm nemcsak építészeti szem-
pontból különleges, hanem azért is 
emlékezetes helyszín, mivel – ahogyan 
ott emlegetik – a  ,,kerítésbontás” ide-
jén ez a  templom adott otthont egy 
nagyszabású beatmisének – mesél-
te az  akkori esemény főszervezője, 
a férfikar elnöke, Siegfried Behla, aki-
nek borospincéjében a  két kórus még 
aznap este „összepróbálta” a  német, 
illetve a magyar nyelvű közös műveket 
– mindenki nagy elégedettségére.

A következő nap délutánján a városi 
park nagyszínpadán lépett fel a Gaude 

kórus, énekével előcsalogatva a  na-
pot, s nagy sikert aratott az európai és 
a  magyar folklór műveiből válogatott 
műsorával.

Háromnapos látogatásunk utolsó 
reggelén a  reinersdorfi evangélikus 
templomban rögtönzött kis koncerttel 
búcsúzott egymástól a két zeneszerető 
közösség a gödi viszontlátás reményé-
ben.

Hűséges kísérőnk, felkészült idegen-
vezetőnk, a kórus programjainak inté-
zője, Berta Tibor Drezdába is elkísért 
bennünket, ahonnan aztán Prága érin-
tésével indultunk haza. Az  útról Bea 
István, a Gödi Körkép fotósa készített 
nagyszerű felvételeket.

És hogy miért jó egy kisváros amatőr 
kórusában hétről hétre zenei élmény-
hez jutni? Többek között az  olyan 
pillanatokért is, amikor a  Gaude kar-
nagya, Utassy Ferenc Brahms egy cso-
dálatos műve, a  Waldesnacht próbája 
közben így biztatja a kórust a tiszta in-
tonáció elérésére érdekében: ,,Hagyd, 
hogy a  hangok maguktól előjöjjenek 
az erdőből.”

Tóthné Barcs Ágnes, Fülöp Károly
kórustagok

A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a magyar fotográfia napja 
és szeptember 19-e, a mai Felsőgöd létrejöttének 100. évfor-
dulója alkalmából pályázatot hirdet Göd Fotópályázat – 2015 
címmel.
A pályázatról bővebben is olvashattak lapunk májusi számának 
25. oldalán, illetve a pályázat feltételeit megtekinthetik, a ne-
vezési lapot pedig letölthetik a www.artlett.hu/szenzor/ webol-
dalról.
A pályázati anyagok beküldési határideje: 2015. szeptember 5.

VERSENYKIÍRÁS

A Szenzor Fotókör pályázata

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szászországban járt a Gaude kórus
Az idén 15 éves Gaude kórus a  130 éves Männerchor meghívására utazott 
a Drezda környéki Grossenhainbe, június második felében.

Az idén 15 éves Gaude kórus kivételesen nem szólamonként, hanem a fotózás kedvéért „állt fel”

Ihletett pillanatok a reinersdorfi evangélikus 
templom főhajójának boltívei alatt

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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Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket 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!

Könyvbarátok figyelmébe ajánljuk…
A Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi 
professzora és felesége egy évvel ezelőtt költözött Gödre. A Bognár 
házaspár szívesen látja otthonában azokat, akik örömmel kölcsö-
nöznének egy-egy kötetet angol nyelvű könyvtárukból. Azt re-
mélik, hogy felajánlásukkal mások segítségére lehetnek, és hogy 
a könyveken keresztül emberi kapcsolatok, akár barátságok is szö-
vődhetnek a hasonló érdeklődésű emberek között.

Angol nyelvű könyvtár Gödön!
Angolul olvasni vágyó érdeklődők számára megnyitja könyvtárát 

egy gödi házaspár.
Dr. Bognár József, a nyelvtudományok kandidátusa, dr Habil

a Pécsi Tudományegyetem angol tanszékének nyugalmazott vezetője, 
számos szakmai kiadvány szerzője 

(Guidelines I.-II.-III., az angol ige útvesztői; 
Contrastive  study of Hungarian and English languages stb.) 

és felesége, Bognár Betty
szeretettel várják az érdeklődőket!

bognarbetty@yahoo.co.uk

Gödi Körkép | 2015. 7. szám KULTÚRA
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Fétis Crossfutás másfél évtizede – 
idén rekord számú futóval
Tizenötödik alkalommal rendezték meg június 6-án a  GSE al-
sógödi labdarúgópálya és a „kiserdő” környékén a Fétis Cross-
futást, melyhez délután a Búzaszem Iskolában hagyományőrző 
programok kapcsolódtak. (Az utóbbiról részletes beszámoló a 20. 
oldalon olvasható.)

– A  saját szervezésű Gödi Fétis Crossfutás kiemelten fontos 
számunkra, egész Fétiscsapatunkat érintő vállalásunk, amellyel 
minél több családdal, fiatallal szeretnénk megszerettetni a moz-
gást, a sportot, a hagyományőrzés keretében pedig a magyar népi 
kultúránkat. Programjaink, versenyszámaink választásánál fon-
tos szempont, hogy minden korosztály találjon megfelelő futó-
távot vagy érdekes elfoglaltságot – mondta Süle József, a névadó 
Fétis Kft. ügyvezetője.

A crossfutást több kiegészítő program kísérte: labdarúgótorna 
több korosztálynak, Belépés Családostul – Családi CSAVARgás, 
Gödi Könyvhét, kézműves-foglalkozás, élőbábok, légvár, arcfes-
tés, Tónió-karikatúrák, lufifújás. Fellépett többek közt a GDSE 
táncszakosztálya, a Grease TSE, a Vektors Kötélugró Klub és ke-
rékpáros bemutatójukkal a Gravity Academy világbajnok extrém 
sportcsapat. A felnőtteket az egészséges életmóddal és táplálko-
zással kapcsolatos termékbemutatók, valamint állapotfelméré-
sek várták.

A nagy meleg ellenére a futók – az ovisok mellett – idén száz 
fővel meghaladták a tavalyi nevezők számát: 2, 5 és 14 kilométe-
ren összesen 421-en regisztráltak, míg az óvodások 54-en nevez-
tek. A Családi CSAVARgás ügyességi versenyen 13 család telje-
sítette a tíz állomásból álló versenyt. A Fétis labdarúgótornákon 
– ovis, kölyök és kispályás kategóriában – kétszázan léptek pá-
lyára. A délelőtti sportprogramokon a családokkal és fellépőkkel 
együtt mintegy kétezren sportoltak-mozogtak.

A futóverseny győztesei (korosztályonként és távonként): 
Paulovics Nárcisz, Párkányi Mirkó, Kis Kitti, Párkányi Botond 
(óvodások), McBrayer Anna Lee, Squor Bálint, McBrayer Lilly, 
Szakács Márk (2 km), Elek Izabella, Pintér Gergő, Durugy Anna, 
Csáki Ákos Péter (5 km), Szmok Péter, dr. Elor Judit, Bajári Gábor 
(14 km), míg a szeniorok között Kenyér Imre (5 km) és Puszinkó 
Ibolya (2 km) lett a győztes.

Az eredménylisták a http://crossfutas.fetis.hu/ oldalon megte-
kinthetők.

V. F.

LABDARÚGÁS

Női labdarúgókat vár a Gödi SE 
szakosztálya
A Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya toborzót hirdet alakuló női 
futballcsapatába. Az edzések helyszíne a Gödi SE alsógödi sport-
telepe.

„Várjuk azon lányok és asszonyok jelentkezését, akik szeret-
nének egy vidám társaság tagjai lenni, szívesen kipróbálnák ezt 
az izgalmas sportágat, rendszeresen mozognának, vagy akár ko-
rábban már fociztak és most újra kezdenék.”

A GSE-pályán július 12-én, reggel fél tíztől kispályás női lab-
darúgótornára kerül sor, a szervezők ekkor is várják az érdeklő-
dőket.

Információ és jelentkezés Sáreczné Deák Andreánál (dedandi@
gmail.com).

A futóprogram mindig a legfiatalabbak versenyeivel kezdődik, és 
a nap során mindenki megtalálja a neki megfelelő távot

LABDARÚGÁS

Véget értek a bajnokságok
A Gödi SE labdarúgói számára véget ért a bajnokság. A külön-
böző bajnoki osztályokban, csoportokban és korosztályokban 
több érmes helyezés is született.

A  felnőttek Megye II. nyugati csoportjában résztvevő együtte-
sünk a hatodik lett (28 mérkőzés: 12 győzelem, 9 döntetlen, 7 ve-
reség; 45 pont, 50 lőtt és 47 kapott gól). Edző Nagy Tibor. Legjobb 
játékos Oláh Dániel, legjobb kapus Jakus Zsolt.

A felnőttek Megye III. északi csoportban játszó csapat 4. helye-
zéssel zárt (26 mérkőzés: 17 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség; 52 
pont; 118 lőtt és 41 kapott gól). Edző Pató Gábor. Legjobb játékos 
Biczó Kovács Ákos.

A Gödi SE utánpótláscsapatai a Megye I-III. osztályban me-
neteltek.

Az U18-asok az északi csoportban a tabella 2. helyén finiseltek 
(18 mérkőzés: 15 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség; 46 pont; 96 
lőtt és 24 kapott gól). Edző Csánki Attila. Legjobb játékos Gergely 
Máté.

Az U16-osok az északi csoportban megnyerték a bajnokságot 
(12 mérkőzés: 9 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség; 28 pont; 70 lőtt 
és 24 kapott gól). Edző Csánki Attila. A megyei gólkirályi címet 
20 góllal Lugosi Tamás érdemelte ki, míg a legjobb játékos Lugosi 
András lett.

Az  U14-es korosztály az  északi csoportban szintén dobogón 
végzett, Gyenes Zsolt tanítványai bronzérmet nyertek (12 mér-
kőzés: 6 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 19 pont, 19 lőtt és 30 
kapott gól). Legjobb játékos Tulkán Benjamin, legeredményesebb 
Vasvári Magor.

Az U7, U9, U11 és U13-as együttesek a Bozsik-programban ját-
szanak, ahol nincs bajnokság, nem hirdetnek sorrendet. Edzők: 
Wagner Bálint, Gyenes Zsolt, Klein Dániel valamint ifj. és id. Sápi 
Zoltán. Az U11-ben a legtöbbet cselező játékos Vasvári Zalán.

Az öregfiúk bajnokságában, a Megye I-III. középcsoportjában 
az első helyen végzett a GSE gárdája (20 mérkőzés: 18 győzelem, 
1 döntetlen, 1 vereség, 55 pont; 86 lőtt és 13 kapott gól). Edző 
Varnyaczky Attila.

Az év felfedezettje: László Márton (18 éves).
A Bajnokok Tornáján az U16-osok második, az öregfiúk pedig 

harmadik helyezést értek el.
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FEJLESZTÉS

Átadták a gödi kajakosok kibővített 
és felújított sportházát

Jelentős állami támogatással, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség kiemelt sportágfejlesztési programjában megvalósu-
ló fejlesztésekre szánt források felhasználásával bővítette 

a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya az  alsógödi vízitelepén 
működő sportházat, melyet július 4-én adtak át.

Az ünnepségen részt vett Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöke, Schmidt Gábor főtitkár, Markó József polgár-
mester, dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke, Nagy Árpád szak-
osztályvezető és Dalnoki Tibor, a Dunai Vízisport Alapítvány 
elnöke.

Nagy Árpád köszönetet mondott a  kormánynak, a  szövet-
ségnek és az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 19 millió 
forintos állami támogatásért és a további 14 milliós finanszíro-
zásnak, melyet a Dunai Vízisport Alapítvány és szülők adtak 
össze.

– Három szinten összesen 180 négyzetméter áll a sportoló-
ink rendelkezésére. A  bővítés mellett felújítottuk a  szigetelő-
rendszert, a tető egy részét, árvízvédelemmel láttuk el az épü-
letet és a  gépészet terén is előreléptünk – mondta a  32 éves 
szakosztály első embere.

Baráth Etele kiemelte, a  Dunakanyar százával „termeli” 
a  kajak-kenusokat, az  egészséges, vízszerető gyermekeket, 
sportolókat; olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportolók tucat-
jait, és ebben Göd élen jár. – A kajak-kenut a magyar kormány 
kiemelten támogatja, s  ennek egyik lényeges eleme a  létesít-
ményfejlesztés. Ennek példáját látjuk most Gödön is – emelte 
ki az MKKSZ elnöke.

Markó József azt hangsúlyozta, hogy a  városi vagyont is 
gyarapítja az új, kibővített épület, mely Göd javát szolgálja. – 
Göd vagyona a  Dunához is kapcsolódik, ennek pedig a  GSE 
kajakos sportháza is szerves része. A Gödi SE a város kiemelt 
sport egyesülete, mely a település sportját ellátja, ami fontos ne-
künk – mondta a városvezető, aki hozzátette, látva a fejlesztést, 
a szakosztály példamutató közösségépítő szerepét és összefogá-
sát, a jövőben keresni fogják a további támogatás lehetőségét.

– Gödnek a  legnagyobb értékét azok az  emberek jelentik, 
akik így össze tudnak fogni, mint a kajakosok – húzta alá dr. 
Horváth László.

Kammerer Zoltán a szakosztály első bajnoki aranyát szállí-
totta Gödnek – a 172 közül.

– Büszke vagyok arra, hogy harminc éve Gödről indult a pá-
lyafutásom. Sinkó László edzővel az elmúlt bő húsz évben ko-
moly fejlődésen ment át a szakosztály. Példaértékűnek tartom, 
ami Gödön működik, akár a létszámot, akár az eredményeket 
nézzük. Vagy akár azt, hogy ezzel a  legújabb létesítményfej-
lesztéssel milyen jó felkészülési körülmények teremtődnek 
az  utánpótlásnak – üzente Szolnokról a  háromszor olimpiai 
bajnok.

A szakosztályvezetés nevében Horváth Szilárd kiemelte 
a szövetség által is elismert, legkisebbeknek szervezett Kajak-
Start programot, a szakosztály városi társadalmi szerepvállalá-
sait, az  iskolai kenu-oktatóprogramot, a diákolimpiai szerep-
léseket és a társadalmi kapcsolatokat. Hozzátette: az alsógödi 
csónakház felújítása aligha halasztható sokáig, s a legkisebbek-
nek Felsőgödön is ki kell építeni egy kajakos bázist.

Vasvári Ferenc

A szalagot (balról) dr. Horváth László GSE-elnök, Baráth Etele 
MKKSZ-elnök, Nagy Árpád szakosztályvezető és Markó József 
polgármester vágta át

Sárgában a gyermekcsapat Mihály Gyula vezetésével, feketében 
a kengurusok, edzőjük Nyíri Csaba

LABDARÚGÁS

Napközis tábort hirdet a GSE
Nyári labdarúgó napközis tábort hirdet 2001 és 2005 kö-
zött született kisdiákok részére a Gödi SE szakosztálya. 
A tábort augusztus 17. és 21. (20-án is!) között, a GSE al-
sógödi pályáján rendezik.

Érdeklődni és jelentkezni Gyenes Zsolt edzőnél lehet 
(gyenizsolt@gmail.com).

KOSÁRLABDA

Előrelépés a GSE csapatánál
A Gödi SE utánpótláscsapatai az  országos bajnokság 
budapesti régiójában 40-40 csapat között szerepelnek. 
A gyermekcsapat edzője Mihály Gyula, ők a 13. helyen 
állnak. A  Kengurucsapatot Nyíri Csaba vezényli, ők 
a 15.-ek a tabellán.

– Tavalyhoz képest mindkét csapat nagy fejlődésen 
ment keresztül, 2014-ben a 30. hely környékén zártunk. 
A két korosztályban létszámban is rendkívül nagy gyara-
podás történt, ennek is köszönhetőek az elért jobb ered-
mények – mondta Nyíri Csaba.

Gödi Körkép | 2015 1. szám SPORT

31



SAKK

Új vezető a szakosztály élén, 
bronzérem a bajnokságban
A Gödi SE sakkozóinak június 7-ei évzáróján lemondott szak-
osztályvezetői tisztségéről a pozíciót hosszú ideje betöltő Antal 
György Bálint. A jelenlévők egységesen Dávid Bélát választották 
új vezetőnek, Antal helyettes, Dávid Róbert pedig technikai ve-
zető lett.

– Döntés született arról, hogy a Gödi SE a 2015–16-os évadban 
is a Pest megyei 10 fős csapatbajnokságban indul 14-15 játékossal. 
Az új vezetés a versenyeken és edzéseken való aktívabb részvételt 
kérte minden tagjától. A szakosztályt szeretnénk a gyerekek ne-
velésével erősíteni, önerőből – nyilatkozta Dávid Béla.

A 2014–15-ös Pest megyei I. osztályú csapatbajnokságban 
a  Gödi SE sakkcsapata a  harmadik alkalommal szerezte meg 
a 3. helyet, ezúttal 47,5 ponttal. Az évzárón dr. Horváth László, 
a Gödi SE elnöke az érintetteknek érmet adott át. Mindhárom 
dobogós csapatnak 6 győzelme, 1 döntetlene és egy veresége volt. 
A „gólarány” volt a döntő, vagyis, hogy milyen arányban nyertek 
a csapatok. A gödiek úgy szerezték meg a 3. helyet, hogy az első 
helyezett Dunaharasztival 5:5-ös döntetlent játszottak, a máso-
dik Dunakeszit pedig 6,5:3,5-re legyőzték.

A 2015-ÖS TAVASZI FORDULÓKBAN ELÉRT EREDMÉNYEK:
5. forduló, Szigetbecse – Göd 4:6
6. forduló, Göd – Galgavidék 5,5:4
7. forduló, Szob – Göd 6:4
8. forduló, szabad volt a csapat.
9. forduló, Göd – Galgamácsa–Vác 6:4
Játékosok: Cselőtey Iván, Cselóczki Gábor, Mázló Attila, Dávid 
Róbert, Lukács János, Pataji György, Dávid Béla és Guzsik István.

Egyéni eredményként Boros Zalán (2008) a karácsonyi verse-
nyen 2 pontot, a Pest megyei korcsoportos verseny 4. fordulójá-
ban 3 ponttal, az 5. fordulóban pedig 5 ponttal bronzérmet szer-
zett, a 7. Nógrádi Attila emlékversenyen pedig 2 pontot gyűjtött. 
Az utóbbin Lipcsei Dániel a 6. helyen végzett 4,5 ponttal. Kolok 
Keve a Pest megyei korcsoportos diákolimpián 2 pontot szerzett, 
a Pest megyei rapid versenyen Belovai Gergő pedig 3 ponttal gaz-
dagodott.

A serdülők évzáró versenyét Ribényi Soma százszázalékos tel-
jesítménnyel nyerte, őt Tóbiás Ambrus és Kolok Keve követte 5-5 
ponttal. A felnőtteknél Lukács János nyert 6,5 ponttal, Cselőtey 
Iván 6 ponttal második, Mohácsi Lajos 4,5 ponttal harmadik lett.

Jó idő, 150 versenyző és sok szurkoló az első városi 
sárkányhajókupán

SÁRKÁNYHAJÓ

Kilenc csapattal debütált a városi 
verseny
Július 4-én elkezdődött az  I. Göd Városi Sárkányhajó Kupaso-
rozat az alsógödi Duna-parti szabad strandon. Az új regatta si-
kerrel debütált, hiszen kilenc csapat több mint 150 versenyzője 
ült hajóba, és a parton is rengetegen szurkoltak a település csa-
patainak. 

A Gödi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bi-
zottsága (KOSB), valamint a  Gödi SE közös finanszírozásában 
és szervezésében idén először megrendezett versenysorozatot 
Markó József polgármester nyitotta meg, miután Sipos Richárd 
KOSB-elnök és dr. Horváth László GSE-elnök ismertette a kupa-
sorozat célját, mely szerint gödi intézmények dolgozóinak és helyi 
cégeknek szeretnének ezzel a versenysorozattal térítésmentesen 
kikapcsolódási és sportolási lehetőséget biztosítani. Köszönetet 
mondtak a GSE Sárkányhajó Szakosztályának, a segítőknek, köz-
tük Rabnecz Károlynak és a Dunakaland Kalandparknak, akik 
a hajókat biztosítják az edzések és a verseny során. 

– A  versenysorozat két egész napos előfutamból áll – július 
4. és 25. –, melyen a Településellátó Szervezet, a Polgármesteri 
Hivatal, a  Kincsem Óvoda dolgozói, a  Kincsem Óvoda szülői, 
a Szivárvány Bölcsőde, a Kastély Óvoda, a Huzella Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola csapatai, illetve a cégek részéről a Rádió 
144 és a Dunakanyar Takarékszövetkezet állított ki legénységet 
erre a megmérettetésre. A két júliusi forduló összesítésben három 
legjobb csapata mérkőzik meg a döntőben augusztus 20-án, mely 
a Belépés Családostul rendezvénysorozat sárkányhajó-program-
jának egyik betétfutama lesz. Az első, július 4-i etapot a Telepü-
lésellátó Szervezet csapata nyerte, így ők várják a legkedvezőbb 
helyzetből a folytatást a fináléba jutásért folytatott küzdelemben 
– tájékoztatott Sipos Richárd KOSB-elnök.

A szervezők szívesen látják a nézőket a július 25-i és az augusz-
tus 20-i versenynapon is, valamint a sárkányhajózás iránt érdek-
lődőknek jelentkezni lehet a  GSE Sárkányhajó Szakosztályába 
Dublinszki Ritánál a ritksa@gmail.com e-mail címen, valamint 
a (06 20)/916-0753-as telefonszámon.

V. F.

PROGRAMAJÁNLÓ

Augusztus 20-án ismét családi 
sárkányhajóverseny Alsógödön!
A Belépés Családostul programsorozat szervezői idén 
is megrendezik a  hagyományos családi vízi sportna-
pot augusztus 20-án. A sárkányhajóversenyre Wagner 
László és szervezőcsapata várja a családi és baráti társa-
ságok jelentkezését – nem csak Gödről.

Részleteket a  www.belepescsaladostul.mlap.hu olda-
lain olvashatnak.
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

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

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

A 2015. június havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése:
„Mondja, mester, lakásfestést is vállal?”

A nyertes ezúttal Horváth Mária.

Szerencsés megfejtőnk négy él-
mény utalványt nyert a Tarzan Parkba 
(1046 Budapest, Tábor utca 26–28.).

H
IR

D
ET

ÉS

Gödi Körkép | 2015. 7. szám HIRDETÉS

33



Óriási 
árkedvezmény
a nyár végéig!

Hoya multifokális lencsék 33%-os,
Hoya réteges lencsék 40%-os,

dioptriás napszemüveglencsék 20%-os,
fényre sötétedő lencsék 20%-os,

szemüvegkeretek 30%-os kedvezménnyel!

Szemcsi optika
Felsőgöd, Ady Endre u. 2.
Telefon: (06-27)333-720, (06-20) 263-7063

Az akció
2015. augusztus 

31-ig tart.

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

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 

Termelői kajszibarackvásár!
Barackvásárt hirdetünk
Felsőgödön, az Áldás utcában, 
kiváló étkezési és befőzési
minőségben, akár
M10-es ládákban is.
Csereláda szükséges, vagy
700 forint/láda áron tudunk ládát biztosítani.

A vásár július 10-én kezdődik!
A részletekért hívja a 
(06 70) 425-4139-es telefonszámot. 
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TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

TÜZIFA ÉRTÉKESÍTÉS

06-30 972-9101
www.profifakivagas.hu

• alpintechnikával
• emelőkosaras autóval

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA

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

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

Látásvizsgálat:
Dr. Szandányi Judit

Dr. Rácz Zsuzsanna  
gyerek látásvizsgálat

Barta Eszter
diplomás  
optometrista,
kontaktológus

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!
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• 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!

• 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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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• 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

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.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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.

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) 391-3591

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

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

Kárpittisztítást vállalunk

a Vác–Göd–Újpest vonalon, kiszállási díj nélkül! Ülőgarnitúrák, székek, 
fotelek, autók, babakocsik stb. kárpittisztítása 15éves tapasztalattal. 

Bőr autóülések és bőrkanapék tisztítását, ápolását is vállaljuk!
Árajánlatért hívjon vagy üzenjen!

Telefon: (06 30) 207-4712
E-mail: gradwohl77@gmail.com
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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

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



Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06) 28 536 596
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 385 7726
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