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FANTASZTIKUS NÉGYES! 

GYÁRI ALUFELNIK 
MOST AKÁR 60%* 
KEDVEZMÉNNYEL.

Szeretné feldobni autója külsejét? Vásároljon új könnyűfém felniszettet a Peugeot akciós kínálatából 
jelentős kedvezménnyel! Ismerje meg különleges választékunkat és találja meg az autójához leg
inkább illő típust! 

ÍZELÍTŐ AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

INTERLAGOS GRIS 
ÉTINCELLE 15”
Peugeot 206+ modellhez

Most 63% kedvezménnyel*
78 322 Ft helyett  28 575 Ft*

OLTIS GRIS  
ÉTINCELLE 17” 
Peugeot 3008 modellhez

Most 60% kedvezménnyel*
78 891 Ft helyett 31 750 Ft*

STYLE 04 GRIS 
ÉTINCELLE 17”
Peugeot 508 modellhez

Most 57% kedvezménnyel*
91 444 Ft helyett 39 425 Ft*

MONACO GRIS 
ÉTINCELLE 15” 
Peugeot 207 modellhez

Most 58% kedvezménnyel*
70 458 Ft helyett  29 725 Ft*

*Az akciós kedvezmény az akcióban szereplő alufelnik esetében minimum 25%. A 25%nál magasabb akciós kedvezménnyel hirdetett alufelnik esetén a kedvezmény csak  
4 db felni együttes (szett) rendelése esetén érvényes, a kiemelt akciós kedvezmény számítása a következő: a felni darabáras cikkszám ára és ugyanazon felni 4 dbos szettes 
cikkszám akciós árának 4gyel osztott, azaz a szetten belül 1 db felnire eső ára közötti különbség. Amennyiben közvetlenül a termékszett árából számítjuk a kedvezményt, 
úgy az csak 25%. Az árak nem tartalmazzák a kerékközepet és a rögzítő csavarokat, azok külön díjazás ellenében rendelhetők, és nem tartalmazzák a szerelés munkadíját 
sem. A kerékőrökre és a kerékközépre a készlet erejéig 10% a kedvezmény. Az akció 2015. július 20tól augusztus 31ig, a készlet erejéig, az akcióban résztvevő magyarországi 
hivatalos Peugeotmárkaszervizekben érvényes. Az akciós kedvezmény más akcióval, különösen a Főnix program kedvezményeivel össze nem vonható!

VÁLOGASSON AZ AKCIÓS ALUFELNIK KÖZÜL! 
TÖLTSE LE ALUFELNI-KATALÓGUSUNKAT ÉS ÁRLISTÁNKAT A PEUGEOT OLDALÁRÓL!

ÚJ PEUGEOT BOXER
TARTÓS HASZONGÉPJÁRMŰ
A TARTÓS ÜZLETI SIKEREKHEZ

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

A RAKTÉR HASZNOS BELSŐ SZÉLESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB A KATEGÓRIÁBAN
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.

ISSN 0865-5820

2015/8. lapszám

Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Közélet, kultúra: V. Pálfai Kinga

Életmód: Turtóczki S. Ede

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

Gra� kai tervezés, nyomdai előkészítés:

ET-art Stúdió Kft.

Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi@god.hu

Hirdetésszervező:
Brumár György
Telefon: 70/574-5530

A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@god.hu e-mail címre minden hónap 23-ig 
leadni.

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:

Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft. 
ügyvezetője

Megjelenik havonta 8100 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

A címlapon:
Markó József 
polgármester 
Acosta Viviennek 
gratulál a jövő évi 
ösztöndíjához.

(A kép a XXII. I� úsági 
Képzőművészeti 
Alkotótábor 
zárórendezvényén 
készült.)

Fotó | Bea István

Gödi Körkép | 2015. 8. szám TARTALOM 
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Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Gödi Rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 345-115

Gödi rendőrjárőr
Telefon: (06 20) 943-7676
E-mail: rendorseg@god.hu

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 (csak munkaidőben)
Fax: (06 27) 345-279
Honlap: www.god.hu
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890-089 (csak munkaidőben)

Okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332-177 (csak munkaidőben)
E-mail: okmanyiroda@dunakeszi.pmkh.gov.hu

Közterület-felügyelet
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 / 121-es mellék
Mobil: (06 20) 476-1138
E-mail: kozteruletf@god.hu

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: (06 27) 530-600
Fax: (06 27) 345-228
E-mail: info@telepulesellato.hu
Honlap: www.telepulesellato.hu

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
(Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06 27) 530-611
Fax: (06 27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu
Honlap: www.godihulladek.hu

Göd Városi Polgárőrség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 70) 337-1069, (06 20) 229-5573
Honlap: http://godipolgarorseg.hu
E-mail: godipolgarorseg@godipolgarorseg.hu

Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166
Fax: (06 27) 532-165
E-mail: godigyermekjoleti@gmail.com

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 110 574
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 13 722
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 70 762
A lekötött betétek összesen: 235 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + a pénztár-
ban lévő összegek + a lekötött összegek): 430 058

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 501 475
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tétel: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – törzstőkeemelés 12 000

A lakossági adótartozások összege 2015. június 30-án: 136 920
A fenti táblázat a 2015. július 28-i állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2015. július 15.

A Kincsem Óvoda bővítése 50 férőhellyel
Az Önkormányzat 110 millió forint összegű támogatást nyert az „Óvo-
dai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázaton. 
A  támogatásból a  Kincsem Óvoda 50 férőhelyes bővítése valósulhat 
meg.

Eredetileg egy hatcsoportos, 150 férőhelyes új óvoda építésére nyúj-
tott be pályázatot az önkormányzat. A megítélt támogatási összegből 
azonban ez a beruházás nem valósítható meg, ezért az önkormányzat 
kérelmezte, hogy más helyszínen, kisebb műszaki tartalommal való-
síthassa meg a beruházást.

Az 50 férőhelyes bővítés egy, az Ady Endre útról nyíló, a Kincsem 
Óvodával telekhatáros ingatlan megvásárlásával, átalakításával és fel-
újításával valósulhat meg. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosával az ön-
kormányzat előszerződést kötött. A  végleges adásvételi szerződés 
megkötésére a  támogatási szerződés aláírásától számított 15 napon 
belül kerül sor.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy 2015. szep-
tember 30-ig az önkormányzat megszerezze a szükséges jogerős épí-
tésügyi hatósági engedélyt. A  rendkívüli ülésen a  képviselő-testület 
felhatalmazást adott a polgármesternek arra, hogy az engedély meg-
szerzéséhez és a kivitelezéshez szükséges tervezési munkákra az ön-
kormányzat nevében szerződést kössön a  REProjekt Építésziroda 
Kft.-vel. A szerződést azóta aláírták, folyamatban van az óvodaépület 
terveinek készítése.

Az épületben a  két csoportszobán és a  tornaszobán kívül nevelői 
szoba, iroda, játéktároló helyiség és más kiszolgálóhelyiségek is helyet 
kapnak – tájékoztatta lapunkat Markó József polgármester.

Rendkívüli ülés | 2015. július 22.

Közbeszerzési eljárás földgáz beszerzésére
Miután a „Földgáz beszerzése Göd Város Önkormányzata és intézmé-
nyei részére” tárgyában korábban kiírt közbeszerzési eljárásra az aján-
lattételi határidő lejártáig nem érkezett be pálayázat, az önkormányzat 
eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és egyúttal új közbeszer-
zési eljárást indított, némileg módosított feltételekkel.

A pályáztatással az önkormányzat célja, hogy a polgármesteri hiva-
tal és a városi intézmények a jelenleginél kedvezőbb áron juthassanak 
hozzá a földgázhoz.

KÖZÉLET

4



A nyár folyamán a  város több pontján is 
járda épült az  önkormányzat finanszíro-
zásában. A  lezárult munkálatokról Markó 
József polgármester számolt be lapunknak.

A napokban ért véget a járdaépítés a Pes-
ti út mellett, a Latabár Kálmán téren. Járda 
épült a felsőgödi Ady Endre úton a Verseny 
és a Kinizsi utca közötti szakaszon, illetve 
a Kinizsi utca egy részén. A strand így most 
már megközelíthető a buszmegállótól anél-
kül, hogy a gyalogosoknak ki kellene men-
niük a  forgalmas Ady Endre útra. Most 
az első szakasz készült el a Kinizsi utcában, 
de reményeink szerint a járdaépítés jövőre  
folytatódik majd a  termálstrand irányába. 
(A strandtól a vasúti átjáró irányába egy 
nagy szakaszon már van járda.)

A Köztársaság úton a Kincsem és a Jege-
nye utca között épült egy hosszú járdasza-
kasz. A Köztársaság út nagyon forgalmas, 
az  autók mellett sok kerékpáros is közle-
kedik itt, és járda híján eddig a gyalogosok 
is az úttestet vették igénybe. A járda meg-
épülésével most megszűnt a balesetveszély. 
Csányi József körzeti képviselő megfigyelé-
sei szerint azonban – nyilván a  korábban 
kialakult szokást követve – többen még 
most is az  úttesten közlekednek, akár ba-
bakocsival is. A  képviselő arra kéri a  la-
kosokat, hogy vegyék igénybe az elkészült 
járdát.

Az évekkel ezelőtt megkezdett program 
folytatásaként a nyáron újabb járdaszakasz 
épült a  Rákóczi úton is, ezúttal a  Harang 
és a Kiss Ernő utca között. Az Iván Kovács 
László utcától a  Kiss Ernő utcáig, illetve 

a Duna úttól a Sport utcáig most már egy-
befüggő járdaszakaszon közlekedhetnek 
a gyalogosok. A cél az, hogy szakaszonként 
haladva a forgalmas Rákóczi út teljes hosz-
szában megépüljön a járda. 

A Pesti úton is elkészült egy kisebb járda-
szakasz az Iván Kovács László utca és a Vá-
rosháza épületével szemközti buszmegálló 
között. Az Iván Kovács László utca sarkán 
található Inczeffy patika előtt felbontották 
a  korábbi egyenetlen járószintű betonjár-
dát, és a  biztonságos közlekedést lehetővé 
tevő új térköves járdát építettek. A költsé-
gekhez a gyógyszertár is hozzájárult. 

Az idén várhatóan a Duna úton és Neve-
leken épül még egy-egy járdaszakasz. 

Regionális vízvezeték-építés Göd több pontján
A Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. július 20. és október 31. között ivóvíztávve-
zeték-építést, illetve -rekonstrukciót végez Gödön, az alábbi nyomvonalon: 

A Délibáb utca szilárd burkolattal ellátott szakasza, a Pesti úttól az Ilka-pata-
kig a közigazgatási határon, az Ilka-patak melletti terület az Ilka köztől az István 
utcáig, Árokparti fasor (az István és a Madách utca között), Árokparti fasor déli 
oldali földút, Sződi utca, Révay utca (a Sződi és az Árpád utca között), Árpád utca 
(a  Révay és a  Kinizsi utca között), Kinizsi utca (az Árpád utca és az  Ady End-
re út között), a 21107-es számú út melletti terület, a Nemeskéri-Kiss Miklós út 
melletti terület (a 039/43 helyrajzi számú földútig), Zrínyi Miklós utca (a Balassi 
és a Mayerffy utca között), valamint a 039/43., a 046, a 048/4, a 054, a 075, a 074, 
a 3727 és a 4219 helyrajzi számú földutak. 

 Az érintett utcákban a munkálatok ideje alatt forgalmi korlátozás és átmeneti 
vízhiány is várható, ezek időpontjáról a kivitelező értesíti a lakosságot.

A vezetéképítést követően a burkolt utak új aszfaltburkolatot kapnak, a földuta-
kat pedig kőszórással látják el.

Járdaépítés lakossági 
kezdeményezésre
A magánszemélyek kivitelezésében 
megvalósuló járdaépítést támogatja 
az önkormányzat: térkőburkolatú járda 
esetében az  anyagköltség 70 százalékát 
(négyzetméterenként legfeljebb 4500 fo-
rintot), egyéb járdatípusoknál az anyag-
költség 50 százalékát (négyzetméteren-
ként legfeljebb 1500 forintot) megtérít 
az  ingatlan tulajdonosának. A  feltéte-
lekről a 16/2010. (V. 27.) számú önkor-
mányzati rendelet ad tájékoztatást.

FEJLESZTÉSEK

Újabb beruházások a közterületek rendezettségéért

Csapadékvíz-rendezés 
a Deák Ferenc utcában
Augusztus 3-án megkezdődött a  Deák 
Ferenc utca csapadékvíz-elvezető rend-
szerének kiépítése. A lejtős területen lévő 
ingatlanokat itt a nagyobb esőzések ide-
jén rendszeresen elöntötte a víz. A most 
épülő csatornát a  Révay utcai zárt csa-
tornarendszerbe kötik be. A munkálatok 
legfeljebb három hónapig tartanak majd. 
Hogy ezen belül meddig, az  a talajvíz-
szint alakulásától is függ. A vizes terüle-
ten a munkavégzéshez a munkagödörből 
folyamatosan szivattyúzni kell a vizet.

Koditek Bernadett

Több szakaszon is járda épült a városban

A nyári időszakban a város számos pontján épült járda a városban. Képünkön (balról) 
Markó József polgármester, Csányi József képviselő és Popele Julianna beruházási és   
városüzemeltetési osztályvezető
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Kölcsönös szeretettel és hálával búcsúz-
tak egymástól pap és hívei, – sokat gaz-
dagodott a  két egyházközség lelkiekben 
és fizikailag is Zsolt atya vezetése mellett. 
Az esperes pedig úgy fogalmazott: köszö-
ni, hogy szeretettel vették körül és segí-
tették, együtt építhette a  gödiekkel Isten 
országát.

A gödiek hálás szívvel említették meg 
a sok kis közösség támogatását, a  jegyes-

párok, a  keresztelőre, elsőáldozásra, bér-
málkozásra felkészítő foglalkozások lel-
kiismeretes szervezését. A  közösségi ház 
kibővítését, a Bozóky Gyula tér megszépí-
tését, a Szent István-templom tetőcseréjét 
támogató hozzáállást is megköszönték 
az egyházközségek nevében a vezetők. Ki-
emelték, hogy Zsolt atya szeretettel és tü-
relemmel nyirbálta a  túlzó törekvéseket, 
ha pedig kellett, állhatatos hittel biztatta 
őket egy-egy felmerülő probléma megol-
dására.

Zsolt atya köszönetet mondott minden 
munkatársának, elsősorban Jelenits István 
atyának, aki végigkísérte vasárnapi jelen-
létével itteni szolgálati éveit. És köszönetet 
mondott a híveknek a szeretetért, amellyel 
körülevették és támogatták. Nem tagadta: 
nehéz szívvel válik meg a gödi közösség-
től, ám emlékeztetett arra, hogy papi foga-
dalmával ezt is vállalta – mindig engedel-
mességgel tartozik a püspöke felé.

A hívek közössége az  alsó- és a  felső-
gödi templomban is kedves ajándékokkal 
búcsúzott, – többek között tábori miséző 
készlettel és az  elmúlt hét év eseményei-
nek bekötött leírásával készültek az elkö-
szönésre.

Díjjal ismerte el a  közösség Marton 
Zsolt búcsúzó gödi plébánosnak a  Búza-

szem Iskoláért végzett munkáját is. Zsolt 
atyának a hét éven át tartó, mindennapos, 
hűséges és bizalommal teli együttműkö-
dést köszönte meg az iskola az Arany Bú-
zaszem-díjjal. 

Az atya búcsúzóul meghívta a gödieket, 
hogy látogassák meg új szolgálati helyén, il-
letve két dolgot kért: egyrészt a hívek imáit 
támogatásul, hogy új feladatában helyt 
tudjon állni. Marton Zsolt gödi plébánosi 
megbízatása után a Központi Papnevelő In-
tézet rektori székét foglalja el. Másik kérése 
az  volt, hogy fogadják utódját, Mészáros 
Csaba atyát olyan bizalommal és szeretet-
tel, mint hét évvel ezelőtt őt. 

V. Pálfai Kinga

KÖZLEMÉNY

Dunakeszi – Göd sürgősségi központi ügyeleti ellátási rendje
Dunakeszi telephelyen
(Dunakeszi, Fő út 75–81., telefon: (06 27) 341-902)

Hétköznap: 18 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti és ünnepnapokon: 8 órától másnap reggel 8 óráig

A rendelőben folyamatosan egy orvos és egy ápoló látja el a sür-
gősségi ellátásra járóbetegként jelentkezőket. A szolgáltatás a du-
nakeszi és a gödi lakosok számára egyaránt igénybe vehető!

Göd telephelyen
(Göd, Pesti út 81., telefon: (06 27) 345-235)

Az  orvos elsődlegesen fekvőbetegek sürgősségi ellátására kivo-
nuló szolgálatot lát el. Amennyiben az orvos a  rendelőben tar-

tózkodik, akkor a  sürgősségi ellátásra jelentkező járóbeteget is 
ellátja. Ha az orvos visszaérkezésére várakozni kell, és ezt a beteg 
állapota nem teszi lehetővé, akkor a dunakeszi telephelyet felke-
resve azonnali ellátás vehető igénybe.

Hétköznap: 18 órától másnap reggel 8 óráig 
(18 és 22 óra között a rendelőben folyamatos ápolói jelenlét is biz-
tosított, a rendelő nyitva van.)
Munkaszüneti és ünnepnapokon: 8 órától másnap reggel 8 óráig 
(8 és 16 óra között a rendelőben folyamatos ápolói jelenlét is biz-
tosított, a rendelő nyitva van.)

Az ügyeleti diszpécser mindkét telephely telefonszámán elérhe-
tő. A kivonulást végző orvos visszaérkezésének várható időpont-
járól is a fenti telefonszámokon lehet tájékozódni.

Göd Város Önkormányzata

Gödön elhunytak
Mihály Józsefné (sz.: Száz Mária) 92 éves
Szabó Károly 77 éves
Varga György 81 éves
Kiss Gyuláné (sz.: Vörös Erzsébet) 60 éves
Kosztin Gáborné (sz.: Szakál Anna) 78 éves
Sándor Gyula Gábor 54 éves
Ózdon 74 éves korában elhunyt 
Tannert József korábbi gödi lakos, akit Gödön 
helyeztek örök nyugalomra.

2015. július 1. és július 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Horváth László István és Takács Erika
Csanda Tamás és Hugyák Judit
Bozsányi András és Elbert Tímea
Gózon Attila és Juhász Éva Barbara

BÚCSÚ

Hét év után elköszönt a gödi hívektől  
Marton Zsolt esperesplébános
Augusztus első vasárnapján mutatott be utoljára szentmisét Marton Zsolt atya 
gödi plébánosként a  város két katolikus templomában. Az  egyházközségek 
meghatottan vettek búcsút a lelkipásztortól.

Az elköszönő lelkipásztor (balra) és utódja 
(jobbra)  együtt mutatták be a szentmisét 
augusztus első vasárnapján

KÖZÉLET

6



– Ezúttal talán megbocsátják olvasó-
ink, ha szerénytelenül bár, de a Gödi 
Körképpel hozakodok elő, ugyanis ön-
nek jelentős szerepe volt a  városi lap 
létrejöttében.
– A Gödi Körkép 1989-ban indult út-
jára, akkor, amikor a  rendszerváltás 
hajnalán elkezdődtek a  pártcsatáro-
zások a  médiafelületekért. Az  akkori 
városvezetés úgy döntött, hogy létre-
hozza a Gödi Körképet, s a pártsemle-
gességet megőrzendő, köztiszteletben 
álló polgárokat kért fel a szerkesztőbi-
zottságba, amelynek jómagam lettem 
az elnöke. Tehát valóban bábáskodtam 
a Gödi Körkép megszületésekor. 1992-
ben mondtam le az  elnöki tisztségről 
a pártok közötti konfliktusok kiélező-
dése miatt.

– Mikor döntötte el, hogy az orvosi hi-
vatást választja?
– Amióta az  eszemet tudom, mindig 
is orvos akartam lenni. Talán azért, 
mert hatéves koromtól fogva nagyon 
gyakran voltam beteg. Jött az  orvos 

és meggyógyított. Apámnak komoly 
a  szerepe abban, hogy végül valóban 
orvos lettem. Ő azt mondta, hogy „ha 
orvos akarsz lenni, akkor neked külö-
nösen jól kell tanulnod”. Ehhez tudni 
kell, hogy a mi családunk politikailag 
nagyon nehéz helyzetben élt. Apám 
rendőrtiszt volt a Horthy-rendszerben, 
1956-ban pedig a  csepeli nemzetőr-
ségnek lett a  helyettes parancsnoka. 
Az  előbbi miatt 56 előtt, az  utóbbi 
okán pedig 56 után vetült rá a  bitófa 
árnyéka.

Egyáltalán az, hogy 1960-ban gim-
náziumba iratkozhattam, már ki-
sebbfajta csoda volt, hiszen apámért 
minden október 23-a előtt eljöttek 
a bőrkabátosok, és elvitték.

Elsőre nem vettek fel a pesti orvos-
egyetemre. Az Országos Vérellátó Szol-
gálathoz mentem műtősfiúnak. Szá-
momra az a közösség igazi iskola volt, 
rendkívül családias és példamutató 
sebészeti osztály működött ott, ahová 
aztán az egyetem alatt végig visszajár-
tam, asszisztáltam, műtősasszisztensi 

feladatokat láttam el. Az  egyetem el-
végzése után ott kezdtem a pályámat, 
sebésznek készültem.

– Jól érezte magát az  ottani sebésze-
ten. Ám nem sokkal a  szakvizsgája 
előtt elköszönt tőlük. Miért?
– Mert elbizonytalanodtam. Ugyanis 
esélyem sem volt arra, hogy Budapes-
ten sebészi álláshoz jussak. Más irányt 
kellett szabni az  életemnek, az  orvosi 
munkámnak. A  feleségem dunakeszi 
születésű, így megpályáztam egy kör-
zeti orvosi állást Gödön.

– 1976. január másodikán fogadta 
az  első gödi betegeit. Ennek lassan 
negyven éve. Milyen volt ez a negyven 
év Gödön?
– Az ember életében negyven esztendő 
iszonyatosan hosszú idő, ám számom-
ra ez a  negyven év nagyon hamar el-
szaladt. Sokszor igen fárasztó a körze-
tes munka, de ha az ember szereti azt, 
amit csinál, akkor szinte észrevétlenül 
követik egymást a  napok, a  hónapok, 
az évek.

És ami a  nyugdíjba vonulásomkor 
velem történt, nos, annál szebbet em-
ber nem kívánhat.

Tudja, az  elmúlt hat évben elég sok 
egészségügyi jellegű gondom volt, 
porckorongsérv- és szemészeti mű-
tétek sora, az  utóbbiak komoly szö-
vődményekkel. Nem emlékszem arra, 
hogy valaha is volt-e olyan betegem, 
akit ennyi extrémitás ért, mint engem. 
És mindezek dacára a betegeim kitar-
tottak mellettem!

Életem egyik legszebb pillanata pe-
dig az  volt, amikor a  legutolsó ren-
delési napom végén a  betegeim elbú-
csúztattak. Szokásom szerint alaposan 
„elnyújtottam” a  rendelésemet, már 
későre járt, és egyszer csak megtelt 
a  rendelőm betegekkel. Megindító ér-
zés volt. Egy barátom búcsúbeszédet 
mondott. Az  egész olyan volt, mint 
amikor egy családban valami miatt el-
válunk, elbúcsúzunk egymástól.
Utólag nagyon sajnálom, hogy – mivel 
férfiember nem szeret sírni mások előtt 
– csak annyit tudtam mondani nekik, 
hogy köszönöm. Ott és akkor, a köny-
nyeimmel küszködve nem tudtam 
elmondani ezeknek a  kedves embe-
reknek azokat az érzéseket, amelyeket 
irántuk érzek.

Walter Béla

ÉLETPÁLYA

A rendelőben éreztem 
magam a legjobban
Júliusi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy az  idei Semmelweis-napon 
a  Göd Város Polgárainak Egészségéért díjat első alkalommal Frey Lászlóné 
mellett dr. Kamarás Attila vehette át Markó József polgármestertől. A tavasz-
szal nyugdíjba vonult doktor úrral felsőgödi otthonában ültünk le beszélgetni.

„Kamarás doktor rendelésén mindig tele volt a váró, de ha végre bejutottunk hozzá, akkor 
megérte a várakozás!” – mondják a betegei
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A termálstrand előtti parkolóba 
beszéltük meg a  találkozót, este 
nyolc órára. Valamivel korábban 

érkezem, és miközben a  járőrautóra várok, 
arra gondolok: valószínűleg nyugalmas éj-
szakánk lesz, hiszen telihold van, kiválóak 
a  látási viszonyok, s  ezt nemigen kedvelik 
a  szemetelők és a  kábelégetők. Ezt éppen 
Szeri Mihálytól, a  polgárőrség vezetőjétől 
tudom, akivel többször beszélgettünk már 
a munkájukról. Ám hamarosan kiderül: ez-
úttal tévedtem. Ahogy megérkeznek a pol-
gárőrök, máris megosztják velem a hírt: alig 
egy órája a homokbányához vezető út mel-
lett egy fehér Ducato szabadult meg több 
köbméternyi rakományától. A bánya egyik 
alkalmazottja üldözőbe is vette a kocsit, de 
a teherautójával nem tudta beérni vagy leg-
alább a rendszám leolvasására alkalmas tá-
volságra megközelíteni a szemetelőt. 

– Az  akciócsoport megalakulása óta ez 
az  első alkalom, hogy illegális hulladékot 
raktak le valahol – mondja a  polgárőrség 
vezetője, én pedig azt kérdezem, honnan 
lehet ezt biztosan tudni. – A csoport meg-
alakulásakor, július elején bejártuk a város 
teljes területét, felmértük és rögzítettük 
az aktuális állapotokat – mondja Szeri Mi-
hály. – Egy térképen bejelöltük az  összes 
szennyezett területet, minden szemétle-
rakatot lefényképeztünk, megbecsültük, 
hol hány köbméternyi hulladék található. 
A  közterület-felügyelettel közös járőrszol-
gálataink során rendszeresen végigjárjuk 
ezeket a  helyeket, s  fi gyelemmel kísérjük, 
van-e változás. A  szemét ugyanis vonzza 

a szemetelőket – a meglévő kupacok mellé 
előszeretettel tesznek le újabbakat. Ugyan-
akkor szisztematikusan bejárjuk és meg-
fi gyelés alatt tartjuk a  város teljes kül- és 
belterületét, hiszen előfordulhat az is, hogy 
egy korábban „tiszta” területre önti le va-
laki a  szemetét, ahogyan most is. Hetente 
háromszor járőrözünk, a  legkülönbözőbb 
napszakokban, hogy a szemetelők semmi-
féle rendszert ne fedezhessenek fel a  tevé-
kenységünkben, és ne legyen kiszámítható, 
mikor vagyunk szolgálatban. Az a célunk, 
hogy folyamatosan jelen legyünk a terepen. 
Ez  egyfelől azért fontos, mert visszatartó 
erőt jelent az illegális szemetelők számára, 
másfelől pedig azért, mert így naprakész 
információink vannak a  hulladék meny-
nyiségével, helyével kapcsolatban – mondja 
a  polgárőrség vezetője, miközben első úti 
célunk, a Csomádra vezető földút felé tar-
tunk. Ez is közkedvelt helye a szemetelők-
nek, ahogyan például az M2 bócsai lehajtó-
ja vagy a Samsung-gyár mögötti terület is.

Útközben még megállunk egy rövid 
egyeztetésre. Nagy Géza mezőőrrel és L. 
Ferenc polgárőrrel találkozunk néhány 
percre, – ők most fejezték be a körútjukat. 
Mindenki tud mindent, hiszen a  csapat 
tagjai telefonon folyamatosan kapcsolat-
ban vannak egymással, de azért váltanak 
néhány mondatot az  iménti elkövetőről 
és az  üldözéséről. Szóba kerül az  is, hogy 
merre ne menjünk aznap: vaddisznók dézs-
málják a termést a Göd, Fót és Csomád ha-
tárában lévő szennyvíztelepnél – ez a terep 
ma estére a  vadászoké. Velük egyébként 

szintén állandó kapcsolatot tartanak a pol-
gárőrök, hiszen sokat tudnak a  külterüle-
tek állapotáról: ha szemetet látnak, gyanús 
tevékenységet észlelnek vagy kábelégetés 
nyomaira bukkannak, azonnal érkezik 
a telefonhívás…

Gödörből gödörbe bukdácsolunk az au-
tóval a Csomádra vezető úton. Sz. Péter, aki 
már 13. éve szolgál polgárőrként, meséli, 
ősszel és télen még nehezebb ez a  terep – 
egyszer egy nagy esőzés után a  csomádi 
mezőőr húzta ki a sárból szolgálati autóju-
kat a terepjárójával. 

– Az időjárás nem befolyásolhatja a szol-
gálatot – mondja −, a szemetelés megelőzé-
sében ugyanis a legfontosabb az állandó je-
lenlét a terepen. Ha tudják, hogy bármikor 
felbukkanhatunk, akkor legalább a helyiek 
tisztában vannak vele, hogy nem érdemes 
kockáztatni a lebukást. 

– A  problémát egyébként sokkal in-
kább a más településekről érkezők jelentik. 
Az M2-es szomszédsága miatt és a külterü-
leti földutakon nagy az  átmenő forgalom: 
sokan Pestről, Fótról, Dunakesziről, Cso-
mádról, Veresegyházáról hozzák ide a sze-
metüket – teszi hozzá Szeri Mihály.

Dunakeszi és Göd határában járunk. 
Ha  balra kanyarodunk, arra visz az  út 
a dunakeszi sittlerakóhoz. A földút mellett 
feltűnik a  szemétlerakat, amely még így 
a sötétben is elszomorító látványt nyújt. 

A környezeti kultúra hiánya, az  igény-
telenség, a nemtörődömség, és sok esetben 
a  pénztelenség is szerepet játszik abban, 
ha valaki így szabadul meg a  szemetétől. 
A bontások alkalmával keletkező törmelék, 
az elhunyt családtag lakásának kiürítéséből 
származó lom gyakran köt ki a szántóföl-
dek, utak mentén vagy az erdőben. És per-
sze a  belső fémrészeiktől megszabadított 
háztartási gépek maradványai is sokszor 
itt végzik. A kábelégetők a  lomtalanítások 
során összeszedik a készülékeket, kiszedik 
belőlük a  kábeleket, valahol nyílt terepen 
leégetik a vezetékek műanyag borítását, és 
az így kinyert fémet értékesítik. Kétszer is 
szennyezik a  környezetet: egyszer akkor, 
amikor a műanyagot égetik, másodszor pe-
dig akkor, amikor a készülékek számukra 
felesleges részeitől megszabadulnak vala-
hol a természetben. 

Május elején Fót határában két kábelége-
tőt adtak át a hatóságnak a gödi polgárőrök. 
A  mezőőrrel, a  rendőrjárőrökkel és a  Du-
nakeszi Rendőrkapitánysággal közös akció-
ban érték tetten a fóti illetékességű elköve-
tőket. – Azóta nem volt a környéken égetés, 
nagy a visszatartó ereje egy-egy ilyen sikeres 
akciónak – mondja Szeri Mihály.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Összefogással az illegális hulladéklerakás ellen
A város külterületein, de a félreesőbb belterületi részeken is gyakori jelenség az illegális 
szemétlerakás. Július elején az önkormányzat kezdeményezésére és anyagi támogatásá-
val akciócsoport alakult, amelyben a közterület-felügyelet, a polgárőrség, a rendőrség 
és a mezőőr közösen lépnek fel a környezetszennyező tevékenység megfékezése érde-
kében. A  csapat munkájáról és az  első tapasztalatokról a  polgárőrség vezetője és két 
munkatársa segítségével igyekeztem képet kapni – elkísértem őket az  egyik éjszakai 
járőrszolgálatukra. 

A széles körű összefogással működő akciócsoport célja, hogy visszaszorítsa Gödön 
a környezetszennyezést
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I X .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt.
e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

2015.  SZEP T EM B ER 12- ÉN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
• Markó József polgármester hivatalos megnyitója
•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól
•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés: xv-camion@invitel.hu, 

vagy (06 30) 552-7332
• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk
• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ
•  A nap folyamán ingyenes lovaglási lehetőség, állatsimogató, katonai járművek 

megtekintése, néptáncbemutatók, gyermekprogramok, a sződligeti Kincsem 
Lovarda tanulóinak karusszel bemutatója, ingyenes egészségügyi mérések.

e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt, 

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás

A fóti határ felé vesszük az irányt, hogy 
megmutassák, hol történt a májusi elfogás. 
Egyébként is rendszeresen járnak erre, hogy 
a környékbeliek tudják: rajta tartják a sze-
müket ezen a területen is. A magas fákkal 
szegélyezett széles földúton még a sötétben 
is kivehető az égetés helye. – Nem szolid kis 
tábortüzeket, hanem hatalmas lángoszlo-
pokat kell ideképzelni, és fehéren gomoly-
gó, sűrű, fojtó füstöt. Kilométer hosszan 
lángolt itt az  egész út. Több száz kilónyi 
anyagot égetnek egyszerre, a  lángok a 4-5 
méteres fák tetejéig is felcsapnak. Néhány 
éve Csomádon tűzoltóknak kellett eloltani-
uk az így keletkezett erdőtüzet. A tettené-
rést egyébként általában hosszabb időn át 
tartó megfi gyelés előzi meg. Ennél az eset-
nél is egy hete tudtuk már, hogy kijárnak 
ide égetni. A füst nyomában haladva köny-
nyen beazonosítható volt a helyszín. Ami-
kor a járőrszolgálatot teljesítő kollégánk és 
Nagy Géza mezőőr felfi gyelt a füstre, elin-
dultak ebbe az irányba, és útközben riasz-
tották a  rendőrjárőröket. A  rendőrséggel 
szoros együttműködésben dolgozunk, ha 
szükséges, hívjuk őket, és néhány percen 
belül megérkeznek a  helyszínre – meséli 
a  polgárőrvezető, aki egyébként maga is 
rendőrtiszti főiskolát végzett. Az  autóban 
mellettem ülő harmadik társa, C. Ádám 

pedig jelenleg másodéves rendőrhallgató, 
ő is évek óta tagja a Göd Városi Polgárőr-
ségnek. 

– Megszállottan szeretjük ezt a munkát 
– mondja Ádám. − Nem pénzért csináljuk, 
hanem azért, mert az  életformánkká vált 
ez a  tevékenység. Ragaszkodunk egymás-
hoz, a  csapathoz, és akkor is polgárőrök 
vagyunk, ha éppen nem vagyunk szolgá-
latban. 

 A homokbánya felé kanyarodva felmér-
jük az aznap este frissen lerakott hulladék-
halmot is. Néhány köbméternyi, szerencsé-
re nem túl nagy kupac, de így is siralmas 
látvány. Rozsdás vashordó, sitt, személyes 
tárgyak, egy kislány „megöregedett” játék 
babája hever a zöld lombok között. Néhány 
méterrel odébb egy őz fi gyel a  szántóföld 
felől… Fél tizenkettő felé jár, amikor visz-
szaindulunk a  város felé, éjfél, amikor el-
köszönünk egymástól a  termálstrand par-
kolójában. A járőrök azonban nem hazafelé 
veszik az  irányt. Előbb még visszaviszik 
az autót a telephelyre, és az irodában meg-
írják az  aznapi tapasztalataikról az  ese-
ménynaplót. 

***
Az illegális hulladéklerakás visszaszorí-

tására alakult akciócsoport tevékenységé-
nek hatását és eredményességét negyedév 

elteltével, szeptemberben értékeli majd 
az  önkormányzat és a  közös munkában 
részt vevő testületek, szereplők köre. A cél 
elsődlegesen a  megelőzés lenne, az, hogy 
az  állandó jelenlét és a  megfelelő intézke-
dések hatására visszaszoruljon ez a fajta te-
vékenység Gödön, és a meglévő szeméthal-
mok felszámolása után ne termelődjön újra 
az  illegálisan lerakott hulladék. Az  első 
három hónap tapasztalatairól és az  azok-
ból levonható következtetésekről a  Gödi 
Körképben is beszámolunk majd.  

Koditek Bernadett 

A néhány órával korábban lerakott illegális 
hulladék szemrevételezése
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– Az önkormányzat rendkívül fontos-
nak tartja, hogy minden évben bizto-
sítsa a  szükséges forrást a  tábor meg-
rendezésére. Idén június 29-től július 
31-ig, 25 munkanapon keresztül tábo-
roztak a  gyerekek, és ahogy minden 
évben, jövőre is biztosítjuk majd ezt 
az ellátást. A rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesülő gyerekek 
szokás szerint idén is térítésmentesen 
vehették igénybe a napközis tábort, és 
a többi gyerek is nagyon kedvező áron, 
mindössze napi 1000 forintért lehetett 
részese a  szakemberek irányításával 
megvalósuló, tartalmas programok-
nak. A Duna-part Nyaralóházak festői 
környezete ideális helyszín gyerekek 
táboroztatására. Nagyszerű dolog, 
hogy a  város tulajdonába kerülhetett 
ez az értékes ingatlan – mondta Lenkei 
György, a  Szociális Bizottság elnöke 

a július 31-i táborzáró rendezvényt kö-
vetően.

A táborvezető Varga Ernő gyógy-
pedagógus volt, s  az Alapszolgáltatási 
Központ valamennyi munkatársa részt 
vett a szervezési feladatokban, a gyere-
kek felügyeletében és programjaiban.

A hét négy napján a gyerekek a kéz-
művesség és az iparművészet különbö-
ző technikáival ismerkedhettek. Nagy 
népszerűségre tettek szert a táborozók 
körében Fazekas Melinda használt ká-
vékapszulákból, papírból, régi nyak-
kendőkből készített ékszerei, hajráfjai 
és használati tárgyai. Szajbert Dóra 
gyöngy ékszereket, Kesserű Andrea 
plexiből készült ékszereket, divatos 
kiegészítőket készített a  gyerekekkel, 
Hegedűs Erzsébet pedig a porcelánfes-
tés titkaiba vezette be őket.

Természetesen a  mozgás és a  sport 
is helyet kapott a programban: hetente 
kétszer Somkereki Edit gyógytornász 
tartott játékos sportfoglalkozásokat 
a táborozóknak, de hetente volt bicikli-
túra és zumbaoktatás is. Alkalom nyílt 
íjászkodásra, sárkányhajózásra, a  ka-
landpark meglátogatására, és egy-egy 
kirándulás keretében eljutottak a  gye-
rekek a budapesti állatkertbe, a vácrá-
tóti arborétumba, illetve Vácra is.

Érdekes és hasznos időtöltésnek bizo-
nyult a gyerekek számára a  találkozás 
a gödi rendőrőrs, a dunakeszi rendőr-
kapitányság, a  vízirendészet és a  du-
nakeszi kutyakiképző munkatársai-
val. Barcs Balázs az  elsősegélynyújtás 
alapismereteibe avatta be a  táborozó-

kat, Endrődi Noémi pedig a  bőrápolás 
legfontosabb tudnivalóit osztotta meg 
velük.

– A táborba idén 125 gyermek jelent-
kezett, és 30 középiskolásnak tudtunk 
önkéntes munkát adni. A  programok 
összeállításánál törekedtünk a  válto-
zatosságra, és igyekeztünk figyelembe 
venni a  gyerekek igényeit, illetve élet-
kori sajátosságait is. A  kötött progra-
mok mellett persze bőven jutott idő 
a  szabad játékra is. Szeretném meg-
köszönni a  Duna-part Nyaralóhá-
zak minden munkatársának a  kedves 
fogadtatást és a  törődést, a  Németh 
László Általános Iskola konyhájának 
a  finom étkeket, dr. Preller Zoltánnak 
és Vetter Ilonának az  ügyintézésben, 
Elek Laurának pedig a kirándulásokon 
nyújtott segítségét. Idén is jó hangula-
tú, sikeres tábort zártunk, és jövőre is 
várjuk vissza a gyerekeket – mondta el 
Füle Jánosné, az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője.

A július 31-én megtartott táborzáró 
rendezvényen a hagyományokhoz híven 
idén is megválasztották a tábor szívkirá-
lyát és -királynőjét, illetve az év önkén-
teseit. A búcsúzás jó hangulatáról Lala 
és Jázmin bohóc gondoskodtak.

Koditek Bernadett

SZÜNIDŐ

Véget ért az Alapszolgáltatási Központ  
nyári tábora
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának nyári napközis tábora idén 
is fogadta a gödi gyerekeket. A tábor Göd Város Önkormányzata és a Dunakeszi Kistér-
ség Többcélú Társulás finanszírozásával valósult meg.

A napközis tábor megvalósulását támo-
gatta: Göd Város Önkormányzata, Du-
nakeszi Kistérség Többcélú Társulás, 
Adi János, Fujer István, Petróczy Tibor 
és Barabás Lajos vállalkozók, a felsőgö-
di karitászcsoport, a  Magyar Vöröske-
reszt gödi szervezete, a gödi-dunakeszi 
TESCO és a Magyar Élelmiszerbank.

A táborzáró ünnepségre készült szép  
meghívóért Lenkei György, a Szociális 
Bizottság elnöke mondott köszönetet 
Skultéti Noéminek

A táborozó gyerekek színes programjai 
között szerepelt például a sárkányhajózás is  
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Várjuk szeretettel
a Duna-part Nyaralóházakban!

Vendégeinknek rendezvényhelyszínt
és olcsó szállást biztosítunk teljes ellátással

Táborok, osztálykirándulások, 
kerékpártúrák, vízitúrák, csapatépítő 
tréningek, családi napok, koncertek, 

esküvők, céges rendezvények, sport- és 
szabadidős rendezvények, konferenciák, 

fesztiválok ideális helyszíne.

Egyesületek, csoportok, baráti 
társaságok programjai számára kedvező 

lehetőségeket kínálunk. 

2132 Göd, Jósika utca 14.
További információk: www.nyaralohazak.hu , 06-20-236-0223

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

NEVELEK HÍREI 

Hírek az M2 
bővítéséről
Az M2 bővítéséről szóló tavaszi orszá-
gos hírek kapcsán Neveleken több, ag-
godalomra okot adó információ terjedt 

el. A Neveleki Szomszédok Egyesület júniusban hivatalosan 
megkereste a  projektért felelős Nemzeti Infra struktúra 
Fejlesztő Zrt. képviselőit, hogy pontos választ kaphassunk 
a lakók kérdéseire. Loppert Dániel kommunikációs igazga-
tó közleményt adott ki, aminek teljes szövege megtalálható 
a www.nevelek.hu oldalon. Megerősítették, hogy az autópá-
lya Dunakeszi és Vác közötti szakaszának kétszer két sá-
vossá bővítése a korábbi, 2010-ben engedélyezett terveknek 
megfelelően a Duna irányába történik. Neveleken ez kb. 10 
méteres pályabővítést jelent a lakóingatlanok felé, azonban 
ez nem jár újabb kisajátítással, illetve épületbontással. Göd 
térségében egyetlen új lehajtót építenek, ami Alsógöd, Du-
nakeszi északi része és Fót felé jelent új összeköttetést. Ne-
veleken nem épül új lehajtó. A zajvédő fal jelenleg tervezés 
alatt áll. Az  egyesület hivatalosan jelezte, hogy a  jelenlegi 
zajterhelés is magas. Kértük, hogy lehetőség szerint ezt ve-
gyék fi gyelembe a tervezéskor.

A témával kapcsolatban a NIF Zrt. munkatársai további 
tájékoztatást adnak a II. Európai Mobilitási Hét Göd prog-
ramsorozat keretein belül szeptember 21-én, a 17 órakor 
megrendezendő lakossági fórumon.

Neveleki Szomszédok Egyesület

Gőzerővel folyik a mobilitási hét 
szervezése
A Neveleki Szomszédok Egyesület kezdeményezésére Göd a ta-
valyi évben csatlakozott először az Európai Mobilitási Hét prog-
ramsorozathoz, mellyel országos elismerést értünk el. A polgár-
mester és a  képviselő-testület támogatásával ebben az  évben is 
öregbíteni kívánjuk városunk hírnevét, és fel szeretnénk hívni 
a fi gyelmet az egyéni döntések fontosságára a fenntartható városi 
életforma kialakításában. Az egyesület idén több gödi civilszer-
vezettel és oktatási intézménnyel karöltve készül a Guinness-re-
kordkísérlettel záruló egész hetes rendezvénysorozatra, melynek 
részletes leírása a 12–13.  oldalon található. A  rendezvény lebo-
nyolításához önkéntesek jelentkezését várjuk a mobilitas@neve-
lekiszomszedok.hu e-mail címen.

A MamaKamra segítségével elkészült a Neveleki Szomszédok 
Egyesület első adag sárgabaracklekvárja Fotó: Helfrich Máté
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An initiative of the

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 

VálasszVáltsVariálj!
www.dotherightmix.eu
www.emh.kormany.hu

SZEPTEMBER 16-22.

VáltsVariálj!
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Szeptember 16. (szerda)
„Nyerj időt és pénzt vonattal!”
16.30 órától ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond Markó József polgármester
Fellép a GDSE Táncszakosztály tánccso-
portja
Helyszín: felsőgödi vasútállomás

Szeptember 17. (csütörtök)
„Válaszd a biztonságot!”
16 órától közlekedésbiztonsági bemutató 
és szituációs játék
Szülők és gyerekek egy mobil keresztező-
désben tesztelhetik tudásukat a biztonsá-
gos kerékpáros és gyalogos közlekedésről 
a Göd Városi Polgárőrség szervezésében.
Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola

Szeptember 18. (péntek)
„Gyalog szép a város!”
17 órától botanikai érdekességek Göd 
környékén
Dr. Molnár Zsolt ökológus, botanikus akadé-
mikus előadása
Helyszín: Búzaszem Általános Iskola

Szeptember 19. (szombat)
„Válaszd a helyi programokat!”
16 órától járdaátadási ünnepség
A járdát átadja: Markó József polgármester
Pétanque-bajnokság és sör-virsli verseny.
Helyszín: Nevelek, Kapcsolat park

19 órától Pub kvíz
Helytörténeti és környezetvédelmi 
vetélkedő felnőtt csapatoknak a Neveleki 
Szomszédok Egyesület és a Retró Ady Klub 
szervezésében.
Helyszín: Belga Sörház

Szeptember 20. (vasárnap)
„Válaszd a sportot!”
9 órától szüreti sportdélelőtt
Gyermek és családi futóverseny,
VUK futballtorna óvodásoknak és általános 
iskolásoknak, valamint asztalitenisz, kajak, 
kosárlabda és tollaslabda sportági bemuta-
tók a Belépés Családostul szervezésében.
Helyszín: a Gödi SE sporttelepe

Szeptember 21. (hétfő)
„Válts tisztábbra!”
Szemétszedés több helyszínen
17 órától lakossági fórum
Témák: 
Tájékoztató az M2 autópálya tervezett 
bővítéséről, közlekedés-fejlesztési intézke-
dések 2015-ben
Meghívott vendég: NIF Zrt.
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok

Szeptember 22. (kedd)
Európai Autómentes Nap: „Válassz, válts, 
variálj!”
9-től 16 óráig autómentes programok 
a József utcában
Kerékpárok átvizsgálása és KRESZ szerinti 
felkészítése, aszfaltrajzverseny, kerékpáros 
lassúsági verseny.
16-tól 17 óráig Guinness-rekordkísérlet
17-től 19 óráig u tcabál

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Európai Mobilitási Hét – Göd

Programok

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
a II. Európai Mobilitási Hét Göd programjain!

Nyereményjáték
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 

az idei mobilitási hét ideje alatt is meg-
hirdetjük a városvédő versenyt.

A környezetbarát közlekedést, vásárlást 
és a mobilitási hét programjain való 

részvételt választók között értékes nye-
reményeket sorsolunk ki!

Részletek: emh.nevelek.hu
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Az Európai Autómentes Nap csúcspontjaként 2015. szep-
tember 22-én 16 és 17 óra között Guinness-rekordkísérlet-
re készülünk Felsőgödön. A  „leghosszabb csuklófogással 
összekapcsolódó emberi lánc” jelenlegi 1811 fős rekordját 
szeretnénk megdönteni, melyet Aomori városának polgárai 
állítottak fel 2014-ben, Japánban. Hab a tortán, hogy egyút-
tal új magyar rekordra is pályázunk a „leghosszabb folytonos 
vonalból kirajzolt élő alakzattal”. Terveink szerint a Kincsem 
Óvodát és a  Németh László Általános Iskolát kötjük össze 
az  élőlánccal, amely a  környezetbarát közlekedéshez kap-
csolódó alakzatokat formál majd (sétáló ember, bicikli, roller, 
busz). A  gyerekek „útja” az  óvodából az  iskolába jelképezi 
a fenntartható fejlődést, és egyúttal tükrözi az Európai Mo-
bilitási Hét idei „Válassz, válts, variálj!” üzenetét, azaz, hogy 
a felesleges egyéni autóhasználatot kiválthatja a közlekedési 
eszközök helyes megválasztása, kombinálása.

A rekordkísérlet helyszínén az előkészületek és a rendezvény 
ideje alatt útlezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számí-
tani. A  kordonnal lezárt területen beléptető kapuk segítik 
a résztvevők tájékozódását, akik előzetes, online vagy hely-
színi regisztráció után foglalhatják el kijelölt helyüket. A re-
kordkísérletről légi felvétel készül, úgyhogy „benne leszünk 
a tévében”!

Legalább 2000 főt várunk, hogy biztosan sikerüljön meg-
döntenünk a rekordot. Kicsik és nagyok, idősek és fi atalok, 
civil csoportok jelentkezésére egyaránt számítunk. 

Legyünk minél többen részesei ennek a nem mindenna-
pi kalandnak! Mutassuk meg, hogy mire képes a gödiek 
összefogása!

Guinness-rekordra készülünk

A rekordkísérlet tervezett útvonala

Az autómentes naphoz kapcsolódó forgalmi 
változások

Szeptember 22-én, kedden az autómentes nap programjainak és a Guinness-rekordkí-
sérlet biztonságának érdekében az autós forgalom elől lezárják a lentebb jelzett utca-
szakaszokat. Pontosabb tájékoztatás a szeptemberi lapszámban és a plakátokon olvas-
ható majd. Kérjük, hogy aznapi útjuk tervezésekor vegyék fi gyelembe a változásokat. 
Megértésüket köszönjük!

Felsőgöd
József utca Németh László Általános Iskola előtti szakasza (7 és 19 óra között)
Lenkey utca Kálmán utca és Bozóky tér közötti szakasza (9-től 11 és 14-től 19 óráig)
Lenkey utca Kálmán utca és Vasút utca közötti szakasza (14-től 18 óráig)
Vasút utca Lenkey utca és Árpád utca közötti szakasza (14-től 18 óráig)
Vasút utca Csendes köz és József utca közötti szakasza (14-től 18 óráig)

Alsógöd
Vécsey utca Búzaszem Iskola előtti szakasza (7-től 9 óráig)

További információk:
emh.nevelek.hu 

Facebook:
europai.mobilitasi.het.god

Részletek a Guinness-rekordkí-
sérletről és regisztráció:
http://nevelekiszomszedok.hu/
guinness-rekordkiserlet



A szelektív hulladék gyűjtése és 
elszállítása
A szelektív hulladék elszállítása minden 
páratlan héten az adott körzetre érvényes 
szemétszállítási napon történik. A  sze-
lektív hulladékot vagy sárga zsákban, 
vagy speciális jogosító matricával ellátott 
szelektív hulladékgyűjtő edényzetben le-
het gyűjteni, és a szemétszállítás napján 
reggel 7 óráig az ingatlan elé kihelyezni.

Mi tehető a sárga zsákba vagy 
a gyűjtőedénybe?

 Egyazon zsákban vagy a  szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetben gyűjthe-
tő az  újrahasznosítható papír-, fém- és 
műanyag hulladék.
A nagyobb méretű kartondobozokat 
a  szállítás napján összekötve kell a  sár-
ga zsák vagy a  szelektív hulladékgyűjtő 
mellé kihelyezni.

Zsákos szállítás esetében: csak a megtelt 
zsákokat szállítjuk el, és annyi cserez-
sákot hagyunk a  helyszínen, ahány tele 
zsákot az  ingatlan tulajdonosa kihelye-
zett.

Szelektív hulladékgyűjtő esetében: csak 
a  megfelelő matricával ellátott edény-
zetet ürítjük ki. Aki ezt a  megoldást 
szeretné választani, az  a Gödi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálatán (2132 Göd, Duna út 5., 
bejárat a Kisfaludy utca felől) személye-
sen veheti át a matricát, vagy – előzetes 
igénylés alapján – postai úton juthat hoz-
zá. A matricát a szelektív hulladék gyűj-
tésére szolgáló edényre kell ragasztani, 

hogy megkülönböztessük a kommunális 
gyűjtőedénytől. Szelektív gyűjtőedény 
beszerezhető a  SemiCont Kft-nél. (2131 
Göd, Nemeskéri út 100., a  csempebolt 
mögött).

Mi NEM helyezhető a szelektív 
hulladék közé?
Kérjük, ne tegyen a  gyűjtőzsákba vagy 
a  szelektív hulladékgyűjtő edénybe 
hungarocellt, kommunális hulladékot, 
veszélyes hulladékot, olajos szennyezett 
hulladékot, gyermekjátékot, szivacsot és 
üveget!
Ha a  kft. munkatársai ilyen – szelektí-
ven nem gyűjthető – hulladékot találnak 
a zsákban vagy a szelektív gyűjtőedény-
ben, akkor nem szállítják el a  szelektív 
hulladékot.
 
A hulladékok gyűjtésével és elszállítá-
sával kapcsolatos minden információt 
megtalálnak honlapunkon, és telefonon 
is szívesen állunk rendelkezésükre:
(27) 530-611
www.godihulladek.hu

Gödi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Felhívás a szemétdíjak 
befizetésére
A számlák határidőre történő befize-
tésével a lakosok hozzájárulnak a sze-
métszállítási szolgáltatás zavartalan 
működéséhez. Kérjük a fizetési határ-
idő pontos betartását. Köszönjük!

A  díjak elmaradása esetén a   kft. 
mérlegelés nélkül köteles intézkedni 
a   díjhátralék adók módjára történő 
behajtásáról. Ilyenkor a NAV hajtja be 
a tartozás összegét, a késedelmi kama-
tot, a  kezelési díjat, és 5000 Ft végre-
hajtási költséget számít fel. A  szemét-
szállítás folyamatos működtetése és az  
esetleges kellemetlenségek elkerülése 
érdekében kérjük, hogy ha bármilyen 
okból elmaradása keletkezne, azt mi-
előbb rendezze, mert a   jogszabályok 
nem adnak lehetőséget a díjak elenge-
désére!

Gödi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

Hungarocell gyűjtése
Hungarocell szelektív hulladékként nem gyűjthető, a sárga zsákokba, illet-
ve a szelektív kukába nem kerülhet bele! A kommunális hulladékok között 
van a  helye. A  hűtőszekrény vagy más háztartási gépek csomagolásához 
használt nagyméretű hungarocelltáblákat kisebb darabokra vágva bele le-
het tenni a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló kukába.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Szelektív hulladék 
gyűjtése
A szelektív hulladékgyűjtés közös érdekünk, hiszen az  így begyűjtött hulla-
dék nem kerül a kommunálishulladék-lerakóba, így annak súlya után nem kell 
megfizetni a tonnánkénti lerakói díjat, illetve a lerakói járulékot.

KÖRNYEZET
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ZÖLD HÍREK

Kerti hulladék ártalmatlanítása
A Nemeskéri úti temetővel szemközti földútról megközelíthető 
zöldhulladék-lerakóban hetente két napon adható le a bezsákolt 
kerti hulladék.

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

A térítési díjak változatlanok:
1 db 110 literes zsáknyi zöldhulladék lerakásának díja: 200 Ft
1 db 40 cm átmérőjű kötegelt faág lerakásának díja: 200 Ft
A nem zsákolható zöldhulladék díja: 4000 Ft/m3

November 30-ig lehetőség van a zsákos zöldhulladék háztól tör-
ténő elszállítására is. A szállítást minden esetben előre kell igé-
nyelni a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszol-
gálatánál, a következő telefonszámon: (06 27) 530-611.
A szállításra előre egyeztetett időpontban, munkaidőben kerül sor.

Térítési díj:
A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja 300 Ft/110 literes 
zsák.

A fizetés módja:
Személyesen az ügyfélszolgálaton
2132 Göd, Duna út 5. (bejárat a Kisfaludy utca felől)
Hétfőn: 7-től 19 óráig | pénteken: 7-től 12 óráig

A térítési díjat a szállítást végző tehergépjármű vezetőjénél is ki 
lehet fizetni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Tájékoztató az éves lomtalanításról
Tisztelt Ügyfelünk!
A lakosság minden évben igénybe veheti a  kft. meghatározott 
időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgál-
tatását. Ennek keretében lehetőség nyílik megválni a  háztartá-
sokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Szállítási igényüket 2015. július 1. és 2015. augusztus 14. kö-
zött ügyfélszolgálatunkon, a  (27) 530-611 telefonszámon, illet-
ve az info@godihulladek.hu e-mail címen jelezhetik. A szállítást 
a bejelentést követően egyszer, 2015. augusztus 31. és 2015. ok-
tóber 30. között a társaságunk 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-gumi-

abroncs 100 Ft/darab.
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

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

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

Ha az ön ingatlanán is van utcanévtábla, kérjük, gondoskod-
jon arról, hogy a rajta szereplő felirat láthatóságát semmi ne aka-
dályozza!

Fo
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A szemétdíjak befizetésével és a zöldhulladék háztól történő 
elszállításával kapcsolatos ügyintézés a TESZ Duna úti épületében 
történik. (Bejárat a Kisfaludy utca felől!)

Gödi Körkép | 2015. 8. szám KÖRNYEZET
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Ilyenek voltak például a  középkorban 
a  patkányok: igen ritka, hogy ember-
re támadjanak, mégis milliók halálát 

okozták azzal, hogy ők terjesztették a  ret-
tegett fekete halált, a pestist.

Manapság is léteznek olyan fajok, ame-
lyek önmagukban nem sok kárt okoznak, 
de mégis, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal komoly készenléti tervet 
alakított ki megfigyelésükre, nyomon kö-
vetésükre és a fertőzött növények elpusztí-
tására. A szóban forgó faj az amerikai sző-
lőkabóca (Scaphoideus titanus).

Ez a rovar egy apró, 4,5-6 mm-es jószág, 
jellegzetes színezetéről és a  fejtető alakjá-
ról ismerhető fel: a fejtető enyhén csúcsos, 
elülső élén fekete csík fut végig, egyébként 
világosbarnás-narancssárgás színezetű, 
az  előháttal és a  pajzzsal együtt. Ezek-
nek a  kabócáknak a  hasa világos, fehéres 
színű. A fejtetőn egy, az előháton kettő bar-
nás-narancsos színű harántsáv, a pajzsocs-
kán pedig három hasonló színű folt látható. 
Az  elülső szárny okkerbarnás alapszínű, 
melyben fehéres és fekete foltok vannak. 
A  szárnyerezet sötétbarna, olykor fekete 
színű. Ezek az  ismertetőjegyek a  kifejlett 
rovarokra vonatkoznak, de más kabócák-
hoz hasonlóan nekik is öt lárvastádiumuk 
van, vedléssel alakulnak át egyik „formá-
jukból” a másikba a növekedésük közben.

Ahogy a nevük is jelzi, Amerikából szár-
maznak: Európába az  1960-as években 
érkeztek szőlő szaporítóanyaggal, hazánk-
ban 2006-tól vannak adatok terjedésükről.

Ezek az  apró rovarok alapesetben nem 
sok vizet zavarnak: a szőlőlevelek fonákján 
szívogatják a  levél nedveit. Sajnos azonban 
egy nagyon veszélyes betegséget terjeszte-

nek: a  szőlő aranyszínű sárgaságát. A  be-
tegséget nem vírus, hanem egy más típusú 
kórokozó, úgynevezett fitoplazma okozza, 
amit az  amerikai szőlőkabóca szívogatás 
közben visz át egyik növényről a  másikra 
(vagyis ennek a betegségnek ezek a rovarok 
az úgynevezett vektorai). A fitoplazma-fer-
tőzések igen veszélyesek, ugyanis növény-
védőszeres védekezés nem áll rendelkezésre 
ellenük, a  beteg növények nem gyógyítha-
tók. Az egyetlen módszer a megelőzés: a be-

tegséget terjesztő vektorok (jelen esetben 
az amerikai szőlőkabócák) elleni védekezés. 
Ha tehát szőlőnkön az  aranyszínű sárga-
ság tüneteit észleljük (a levelek fonákja felé 
történő, háromszög alakú sodródás, a fehér 
szőlőknél a  levéllemez részleges vagy teljes 
sárgulása, kék fajtáknál vörösödés, augusz-
tusban és szeptemberben a  főerek mentén 
krémsárga foltok kezdenek terjedni a  leve-
leken, a  bogyók pedig megbarnulnak, zsu-
gorodnak, rossz ízűvé válnak), akkor azon-
nal értesíteni kell hatóságokat, akik előírják 
a vizsgálatokat és a teendőket!

Igazi veszélyt a  szőlőültetvények tulaj-
donosaira jelentik (különösen azokra, akik 
a chardonnay, a cabernet sauvignon, a sau-
vignon blanc, a pinot noir és az olaszrizling 
fajtákat termesztik), de a  gödi kiskertek 
tulajdonosai is gyakran találkozhatnak 
hívatlan rokonával, egy másik amerikai 
vendéggel, amelyik ráadásul szintén egy 
kabóca: az amerikai lepkekabócával (Met-
calfa pruinosa).

Ez is apró, 5-8 mm-es állatka, fehér, vi-
aszporos, jellegzetesen „kabócás”, azaz 
háztetőszerűen csúcsos szárnyakkal, de 
elég könnyű észrevenni: a növények szárán 
fehér, viaszos váladéka akkor is feltűnővé 
teszi jelenlétét, ha magát a rovart vagy lár-
váit nem is sikerül megfigyelni. Ez a fehér 
bevonat a  bejelentések tanúsága szerint 
már sok gödi kertésznek okozott problé-
mát. Az amerikai lepkekabóca önmagában 
azonban nem jelent nagy veszélyt a  ker-
tekre. A  többi kabócához hasonlóan ő  is 
a levelek nedveit szívogatja, de ezzel – bár-
mekkora tömegben van is jelen – elpusztí-
tani nem tudja tápláléknövényét, a „tarrá-
gás” nem a  kabócák műfaja. Igaz viszont, 
hogy ezzel gyöngítik a növényt, amely így 
könnyebben áldozatul esik a fertőzéseknek 
– amelyek sajnos általában amúgy is jelen 
vannak a kertekben. Még rosszabb a hely-
zet, ha maguk a  kabócák is részt vesznek 
ezen betegségek terjedésében: ahogy 

KERTI KÁRTEVŐK

Amerikából jöttek, mesterségük címere 
a ciripelés
Ám sajnos nem csupán a ciripelés… Akadnak olyan élőlények, amelyek nem „bánta-
nak” bennünket közvetlenül, nem betegítik meg az embert vagy más élőlényeket, mégis 
aggodalom fog el legtöbbünket, ha feltűnnek a környezetünkben. 

Az amerikai lepkekabóca a legtöbb növényfajon képes megtelepedni

Az amerikai szőlőkabóca csupán egy évtizede terjed Magyarországon

A szőlőkabóca, miközben a levél nedveit 
szívogatja, betegséget terjeszt, amely 
a növény elsárgulását okozza

KÖRNYEZET
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az előbb a szőlőkabócánál lát-
tuk, számos betegség vektorai 
lehetnek. Ráadásul az  ameri-
kai lepkekabócák, ezek a  fe-
hér, viaszos jószágok gyakor-
latilag mindenevők: több száz 
növényfajon képesek táplál-
kozni, így egyikről a másikra 
átvihetik a betegséget.

Kisebb jelentőségű problé-
ma, de sokakat szintén zavar 
a  vastag, fehér, viaszos bevo-
nat, amit telepeik a növénye-
ken képeznek. Hasonló ez, 
mint a tajtékos kabóca fészke, 
amelyről áprilisi számunk-
ban írtunk, bár ennek viaszos 

anyaga tartósabb, mint a tajtékos kabócák habja. Kismértékben 
ez a bevonat is zavarhatja a növények fejlődését, de még jobban 
gazdáik esztétikai érzékét: ugyan ki szeretne olyan paradicsomot 
enni, amelyet ellepnek a rovarok viaszszálai? 

Ez a viaszosság egyébként komoly védelmet is jelent a kabó-
cáknak: sok permetszer hatástalan ellenük. Az érintkezéssel ható 
kontaktszerek mellett ezért mindenképp érdemes felszívódó ha-
tású rovarölő szereket is alkalmazni. Ezen felül persze a „kézi”, 
mechanikus módszer (a fertőzött hajtások, viaszos telepek eltá-
volítása) is célravezető.

Ez a  faj sem őshonos nálunk: Magyarországon 2004 óta van 
jelen. Az  éghajlatváltozással, a  globalizálódással, azzal, hogy 
a világ minden tájáról érkeznek és indulnak élelmiszer- és nö-
vényszállítmányok, olyan új állat- és növényfajok, betegségek 
jelennek meg, amelyek sosem voltak jellemzőek az  adott élő-
helyre. Ennek persze vannak negatív oldalai is, – mint például 
az amerikai lepkekabócák vagy az amerikai szőlőkabócák meg-
jelenése és meglepően gyors elterjedése. De amikor mérgelődünk 
azon, hogy a  paradicsomunkat vagy mondjuk a  krumplinkat 
már megint ellepték a viaszos kabócatelepek, gondoljunk arra is, 
hogy bizony a paradicsom és a krumpli is a tengerentúlról szár-
mazik – a kabóca csak „utána jött”… 

Pásztor Balázs

PARTI FÁK

Az ártéri erdő veszélyei
Július elején történt, hogy fi atalok kerékpárral lementek az alsó-
gödi Duna-partra. A Köztársaság út vége felől közelítették meg 
a Dunát, majd amikor a partra értek, a bicikliket letették az egyik 
fa tövébe. Nem sokkal később az egyik nyárfáról leszakadt egy 
nagy ág, és összetörte az egyik kerékpárt. Még szerencse, hogy 
személyi sérülés nem történt, hiszen az ág éppen a parti ösvényre 
merőlegesen ért földet, ha éppen arra jár valaki, nagyobb baj is 
történhetett volna.

Az esettel kapcsolatban Jakab Júlia, az önkormányzat környe-
zetvédelmi referense nyilatkozott lapunknak. 

– A parti fák némelyike igen rossz állapotban van, bármikor 
előfordulhat hasonló eset. Tudni kell azonban, hogy az ártér ál-
lami terület, a Natura 2000 természetvédelmi hálózat és az öko-
folyosó része, ahol a természet állapotába mesterségesen beavat-
kozni nem lehet. A gödi partszakasz az ártéri erdők természetes 
állapotát mutatja: a  kiszáradt, pusztulófélben lévő fák vágását 
senki nem rendeli el, az idő múlásával kidőlnek és lassan elkor-
hadnak ezek a fák. 

A terület valóban nagyon szép és értékes, nem csoda, hogy so-
kan járnak ide sétálni, fürdeni, olykor vadkempingezőket is látni 
ezen a  területen. Azt azonban mindenkinek tudnia kell, hogy 
milyen veszélyekkel járhat az itt tartózkodás. Nagyobb szélben, 
viharos időben semmiképpen sem tanácsos az  ártéri erdőben 
járni, de még szélcsendes időben is előfordulhat a  mostanihoz  
hasonló eset. Mindenkit arra kérünk, hogy számoljon ezzel 
a kockázattal, és legyen nagyon elővigyázatos ezen a területen.

K.B.
Ciripelnek és dalolnak
Tavasszal madárdaltól hangosak a kertek – az augusztusi éj-
szakákon viszont sokkal inkább mindenféle rovarokat hall-
gathatunk éjszakánként. Sokan ismerik a  tücsökciripelést 
és a  kabócaciripelést is – azoknak az  énekes kabócáknak 
a hangját, amelyek a mediterrán vidékeken élnek. De a kabó-
cák énekét itthon is lehet hallani – és még rengeteg más ro-
var „énekel”. Van, amelyik nappal szól, mások éjszakánként 
adnak szerenádot. Sokszor csak az utóbbiakat vesszük észre, 
hiszen az éjszakai csöndben sokkal könnyebben meghalljuk 
ezeket. A szöcskék, tücskök, kabócák éneke általában közis-
mert – de azt kevesebben tudják, hogy a lótetű (hivatalos ne-
vén lótücsök) is jellegzetes, gyönyörű ciripelést hallat. A hím 
lótücskök nyári éjszakákon zengik nászdalukat: ez a gödi éj-
szakában is gyakran hallható, hiszen – bár ez a rovar is egyre 
ritkább − éjszakai éneke messzire hallatszik, és hozzátartozik 
a forró, nyári éjszakákhoz… Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

Az ártéri erdőben mindenfelé ott látni az elkorhadt és letört száraz 
ágakat. Legyünk elővigyázatosak, ha ezen a területen járunk!  

H
IR

D
ET

ÉS

A lepkekabóca fehér, viaszos 
bevonatot képez a növények 
szárán, hajtásain
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– A nyári alkotótáborok miben különböz-
nek a  hasonló jellegű iskolai foglalkozá-
soktól?
– Az  alkotótábor más, mint a  hagyomá-
nyos értelemben vett iskolai oktatás. Itt 
olyan eszközöket, anyagokat, technikákat 
és ábrázolási módokat is kipróbálhatnak 
a  gyerekek, amelyek különösen izgalmas-
sá és érdekessé teszik a foglalkozásokat, és 
szinte észrevétlenül épülnek be a tudatuk-
ba a művészeti ismeretek, a művészet sze-

retete és az alkotás öröme. Az alkotótábor 
lehetőséget teremt a  művészetet kedvelő 
fiatalok számára arra is, hogy művészet-
kedvelőkké váljanak. Ezt bizonyítja, hogy 
táborosaink közül többen is rendre be-
kerülnek valamely művészeti képzésbe, 
illetve a  táborban készült alkotásaikkal 
pályázatokon, versenyeken számos esetben 
nyertek díjakat.
Ugyan a gyerekek döntő többsége gödi, de 
voltak már határon túli alkotótáborosaink, 
és sokan járnak át a környező települések-
ről is. Sok szülő a gyermekeik nyaraltatását 
a tábor nyitásához igazítja, vagy az ország 
távolabbi vidékeiről ekkor „küldi” őket 
a gödi rokonokhoz.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy al-
kotótáborainkban képzett tanárok és mű-
vészek tanítanak, akik a szakmai ismeretek 
mellett pedagógiai módszerekkel is képe-
sek megszerettetni a  gyerekekkel a  művé-
szeteket.

– Az  eddig elhangzottakat továbbgondol-
va: melyek a  különbségek és a  hasonlósá-
gok a  képzőművészeti és a  népművészeti 
alkotótábor között?

– A legnagyobb különbség a témákban rej-
lik: az  egyik a  hagyományos értelemben 
vett népi kismesterségek oktatása, a  mű-
vészképzőn pedig képzőművészeti sza-
kokra jelentkezhetnek a gyerekek. Az előb-
bin idén három csoport indult: Császár 
Katalin és Császár Ernő vezette a  fazeka-
sokat, Bartha Katalin a söndörgőket, Mráz 
József pedig a  bőrösöket. A  művészképző 
csoportjai és tanárai a  következők voltak: 
kerámia Véninger Margittal, rajz Garami 
Máriával, tűzzománc Majoros Klárával, öt-
vös Lengyel Boglárkával, szobrász Fazakas 
Csillával, kis-kézműves Siket Bernadettel 
és Nádai Dáviddal.

Szabó Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója

A XXII. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor 
ösztöndíjra jelöltjei, balról jobbra: Dömös 
Liliána (kis-kézműves), Majer Tímea (ötvös), 
Varajti Tünde (tűzzománcos), Tárkányi 

A művészképző oktatóinak lelkes csapata, balról jobbra: Fazakas Csilla, Majoros Klára, 
Lengyel Boglárka, Prókai Gábor művészettörténész, a tábor vezetője, Siket Bernadett, 
Garami Mária, Nádai Dávid, Véninger Margit. 

A népi fazekasok: készítettek bögrét, 
korongoztak tálat – saját használatra, 
otthonra, anyunak, apunak. De készült dínó 
a tesónak és nyaklánc a keresztanyunak is

TEHETSÉGGONDOZÁS

Idén is nagy sikerük volt 
az alkotótáboroknak
A XII. Népművészeti Alkotótábor és a XII. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor ese-
ményeiről Szabó Zsuzsától, a József Attila Művelődési Ház igazgatójától kértünk rövid 
összefoglalót.

KULTÚRA
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A hasonlóságok pedig? Jókedv, örömteli 
alkotómunka, sok-sok nevetés és szövődő 
barátságok.

– Hozott-e újat, és ha igen, akkor miben 
az idei két tábor?
– Az  elmúlt évek, évtizedek alatt jól be-
vált metodika szerint szerveztünk a 2015-
ös alkotótáborainkat is, azaz különösebb 
tartalmi újdonság nem volt. Viszont idén 
végre eljutottunk odáig, hogy valamennyi 
csoport klimatizált helyiségekben dolgoz-
hatott a nyári forróságban.

– Kik lettek az  idei ösztöndíjasok, illetve 
kik voltak az alkotótáborok kiemelt támo-
gatói?
– Az ösztöndíjról azt kell tudni, hogy arra 
minden csoportból a  legkiemelkedőbb 
munkát végzőt jelölhetik ki a gyerekek ma-

guk közül. Mivel a szakok egymással nem 
összehasonlíthatóak, ezért a sorsra és a sze-
rencsére bízzuk, hogy ki legyen a  jelöltek 
közül az, aki a díjat elnyeri. A  tábor utol-
só napján, a táborzáró rendezvényen tehát 
minden csoportból egy-egy név kerül a le-
zárt borítékokba, melyek közül a  legfiata-
labbik táborozó kihúzza azt a szerencsést, 
aki a következő évben ösztöndíjasként díj-
talanul részt vehet az alkotótáborban.
(A jelölt gyerekek neveit a  mellékelt fotók 
alatt olvashatják. – a szerk.)
Göd Város Önkormányzata mellett idén 
kiemelt támogatónk volt a  Fétis Kft. és 
a Dunamenti 2011. Kft.

(w)

Jobb szélen Lengyel Boglárka ötvös, restaurátor – két visszajáró tanítványával.  
Idén domborítás, ékszerkészítés és maratás szerepelt a programban

Az idei tábor központi témája a természet 
volt. Egy kis ízelítő a keramikusok 
munkáiból

A XII. Népművészeti Alkotótábor ösztöndíjra jelöltjei és oktatói, elöl balról: Csósza Barnabás 
(bőrös), Varga Zsuzsa (népi fazekas, egyben a szerencsés ösztöndíjas) és Varajti Tünde 
(söndörgő). Hátul balról Mráz József bőrös, Császár Katalin és Ernő (népi fazekasok) és 
Bartha Kata kézműves, a söndörgők oktatója

András (szobrász), Strausz Kata (rajz) és 
Acosta Vivien (kerámia). Az ösztöndíjas 
Vivien lett, amelyhez Markó József 
polgármester gratulált

Gödi Körkép | 2015. 8. szám KULTÚRA
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A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A belépés díjtalan!
Rossz idő esetén a városi rendezvények helyszíne 
a Balázsovits János Sportcsarnok
(2132 Göd, Ifj úság u. 1–3.)(2132 Göd, Ifj úság u. 1–3.)

ÜNNEPI
RENDEZVÉNYEK
2015. AUGUSZTUS 19.

A programok helyszíne a Feneketlen-tó melletti 
sportpálya (2131 Göd, Bartók Béla u.)

15.30-tól  Gólyalábas-óriásbábos felvonulás 
és hujákolás a Kossuth tértől 
a Feneketlen-tóig

16 órától  Az Iszkiri zenekar műsora – Jön 
a mamut!

Fergeteges koncert gyerekeknek és felnőtteknek

17 órától  VÁROSI ÜNNEPSÉG
•  Ünnepi köszöntőt mond Markó József polgármester
•  A Búzaszem Iskola műsora
•  Verset mond Ignácz Dániel
•  Ünnepi szónoklatot tart dr. Szabados György történész
•  A Huzella Tivadar Általános Iskola előadása

18 órától  Betyárvilág – óriásbábos-gólyalábas 
előadás a Hórihorgas Hujákolók 
Társulattal

18.45-tól  A Scarabeus együttes koncertje

19.30-tól  DJ SVIRI
a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink legnagyobb 
slágerei

21 órától  FENYŐ MIKLÓS-KONCERT

22.30-tól 01 óráig DJ SVIRI

A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, 
a legkisebbeket nyolctornyos ugrálóvár és kézműves 
foglalkozások várják.

SZABADIDŐS ÉS 
SPORTPROGRAMOK
2015. AUGUSZTUS 20.

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

9 órától  Asztalitenisz Rekordkupa
Helyszín a Balázsovits János Sportcsarnok

12.30-tól  I. Gödi Városi Sárkányhajó 
Kupa döntője az előfutamok 
3 legeredményesebb csapatának 
részvételével.

Helyszín az alsógödi szabad strand
A városi kupa döntője után a hagyományos Belépés 
Családostul verseny veszi kezdetét.
Meghívott díszvendég: Wichmann Tamás kilencszeres 
világbajnok kenus legenda

19.30-tól  Göod Times Blues-koncert
Helyszín az alsógödi Duna-part
Kötélpályázás a Dunakaland mobil kötélpályáján, 
teniszezés, pingpongozás, standolás

20-tól 24 óráig UTCABÁL
Helyszín a  felsőgödi  Duna-part Nyaralóházak területe
Retro zenék, jó hangulat, tánc DJ Lupyval!

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt és kedves 

családját, ismerőseit a 2015. évi 
Szent István-napi nemzeti ünnepünk 

alkalmából rendezett városi 
ünnepségre és az ahhoz kapcsolódó 

programokra.

Markó József polgármester

21 ÓRAKOR TŰZIJÁTÉK
A FELSŐGÖDI DUNA-PARTON!



Fenyő Miklós-koncert
Mi mást ígérhetne Fenyő Miklós gödi fellépése előtt, 
mint egy igazi vízparti twist partyt?
A másfél órás élőzenés nagykoncert, profi  táncosokkal 
a színpadon még a legkényesebb ízlésű szolfézstanáro-
kat is lázba hozza!
A hazai rock and roll örökifj ú fenegyereke a  Hungária 
együttes legnépszerűbb slágereiből, azon belül és azon 
túl a  saját dalaiból ad válogatást, ezúttal is bizonyítva, 
hogy a jampik angyalok!

Iszkiri zenekar
Tekergő mamutok, ijedős szuperhősök, száguldó ma-
nók... 
Az  Iszkiri zenekar dalaiban bármi megtörténhet. 
Az együttes tagjai maguk is többgyermekes apukák, így 
nagyon könnyen megtalálják a közös hangot a gyerekek-
kel. Fellépéseik során a  modern világ játékos könnyed-
séggel keveredik a  mesével, szellemes dalszövegeiken 
pedig nem csupán a gyerekek, hanem a szüleik is reme-
kül szórakoznak.

Scarabeus együttes
A banda igazi gödi brand: több mint negyven éve 
nyomják a színpadon.
Az  őshonos Horváth István (basszusgitár, ének) mellett 
Szalai Péter (dob), Horváth Tibor (szólógitár, ének) és 
Benkó János (billentyűk) ezúttal is a  tőlük megszokott 
széles zenei repertoárral várják a táncos lábú közönséget 
egy hamisítatlan scarabeusos bulira.

DJ Sviri
Ha a keverőpult mögött DJ Sviri áll, akkor a hangfalak-
ból garantáltan a legjobb pop, rock, funky, latin, dance 
és magyar slágerek szólnak – a 60-as évektől egészen 
napjainkig. 
DJ Sviri, aki már 25 éve van a pályán, minden bulit igazi 
kihívásnak tart, mert számára az  a legfontosabb, hogy 
valamennyi korosztály jól érezze magát, a legidősebb ti-
nédzserektől a legfi atalabb nagymamákig. 

Hórihorgas Hujákolók
A gólyalábas társulat sok gödi gyermek és felnőtt szá-
mára ismerős, hiszen több városi rendezvényen is fel-
léptek már. 
Gólyalábasok, óriásbábosok és színészek ezúttal egy ze-
nés interaktív betyárkomédiával érkeznek hozzánk. Vég-
re megtudhatjuk, hogy milyen is az igazi betyárbecsület, 
de azt is, hogy ki a kapcabetyár. A legbátrabb nézők pe-
dig kipróbálhatják, hogyan kell az ostorral csergetni.



Bő negyven évvel ezelőtt a  ha-
zánkban élő délszláv nemzeti-
ségek, elsősorban a  szerbek és 

a  horvátok igen változatos és gazdag 
népzenei hagyományainak ápolását 
tűzte ki céljául a  határainkon innen 
és immár azokon túl is népszerű Vuji-
csics együttes. (A banda 1974 tavaszán 
alakult Pomázon, a  névadó zeneszer-
ző, zenetudós, Vujicsics Tihamér szü-
lőhelyén.)

A húsz esztendeje Szentendréről 
indult Söndörgő együttes tagjai pe-
dig részben a  családi hagyományok, 
részben a  délszláv népzenéhez való 
személyes vonzódásuk miatt vállalták 
e  különösen gazdag és értékes népze-
nei anyag megőrzését, továbbadását, 
népszerűsítését.

Képzelje el, kedves Olvasó, mi törté-
nik akkor, ha e két zenekar közösen lép 
színpadra! Nos, elárulom: örömzene, 

világzene, förgeteg! S mindehhez nem 
kellett százezer watt, füstgép és ördö-
gi fénytechnika, – a  tizenegy zenész 
az akusztikus hangzásra, a hangszere-
ik hiteles megszólaltatására alapozva 
adta át nekünk az  együttzenélés örö-
mét. Tanulhattunk tőlük zene iránti 
alázatot, egymás iránti szeretetet és 
tiszteletet. S mindezt úgy, hogy közben 
tüzes balkáni ritmusra dobbant a  szí-
vünk, ismét szépnek láttuk a  szépet 
és jónak a  jót. Élni akartunk az  idők 
végezetéig, és nem biccentettünk igent 
a pusztulásnak.

(w)

Rohmann Imre (zongora) 
és lánya, Rohmann Ditta 
(gordonka)
Helyszín: az alsógödi Szent István-plébá-
niatemplom (2131 Göd, Pesti út 73.)
Időpont: 2015. augusztus 29.
(szombat), 17 óra
Műsoron: Schubert-, Beethoven- és 
Schumann-darabok
Műsorvezető: Veisz Gábor, a Bartók Rádió 
szerkesztő-műsorvezetője
A belépés díjtalan!
Szeretettel várunk minden kedves 
zeneszerető gyereket, felnőttet, családot!
becsal.org
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

Az esemény
fő támogatói:

A két zenekar feledhetetlen koncertet adott a Búzaszem Iskola színpadán Fotó | Kurdi Imre

Rohmann Ditta Fotó | Böröcz Balázs

GÖDI JAZZ NAPOK

Förgeteges népzenei est Gödön
A „Becsal” 2015-ös zenei programsorozatának kiemelkedő eseménye volt jú-
liusban a Búzaszem Iskola kertjében megtartott balkán népzenei koncert. Aki 
kihagyta, bánhatja…

Rohmann Imre

KONCERTAJÁNLÓ

Templomi családi koncert
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www.telepulesellato.hu

Sportolási lehetőségek a strandon!ásásá i g
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

Hetente több alkalommal kézműves foglalkozások 

gyerekeknek.

Már strandröplabdapálya, kispályás 

strandfocipálya és kosárpalánk is van a strandon!

További információ a pénztárban vagy telefonon: (27) 532-045; 532-046
Nyári nyitva tartás (szeptember 30-ig): naponta 6-tól 20 óráig. Pénztári órák: 7-től 19 óráig

Tavaly közel háromszázan voltak 
a  fesztiválozók, és estére idén is meg-
közelítette a  kétszázat a  résztvevők 
száma. Az  indulás óta eltelt három 
év alatt nemcsak a  bócsaiak körében 
ment híre a  rendezvénynek: Alsó- és 
Felsőgödről, illetve a környező telepü-
lésekről is egyre többen jönnek a fesz-
tiválra, ahol gödi együttesek játszanak 
nem csupán gödieknek.

– Az  Atomkutya zenekar próbater-
me a bócsai kocsma szomszédságában 
van, így adta magát az ötlet, hogy ott 
tartsunk koncertet. Sörös rekeszekből 
tákolt alkalmi színpadon játszottunk, 
és várakozáson felüli volt az  érdeklő-
dés: vagy százan zsúfolódtak be a he-
lyiségbe. Mindez három évvel ezelőtt 
történt, s a telt házas rendezvény után 
arra gondoltunk, a bócsai közösségi tér 

ideális helyszín lenne szabadtéri kon-
certek számára, ott mindenki elférne. 
Bócsafeszt névre kereszteltük a  ren-
dezvényt, amelyen kezdettől fogva 
gödi formációk lépnek fel: a Scarabeus, 
a MindigMás, a Göod Times Blues és 
az  Atomkutya. A  jövőben szeretnénk 
majd szélesíteni a fellépők körét, azon 
vagyunk, hogy a  környező települé-
sekről is hívjunk zenészeket – mondja 
Baraczka Gergely, az  Atomkutya éne-
kes-gitárosa.

– Szerettük volna, ha Bócsának is 
lenne saját zenés rendezvénye – ve-
szi át a  szót Csikós Péter, a  fesztivál 
főszervezője, aki nem mellesleg szin-
tén az Atomkutyában játszik. – Lenkei 
György képviselővel osztottuk meg 
az elképzelésünket, és az önkormány-
zat felkarolta a  kezdeményezést: ren-
delkezésünkre bocsátották a területet, 
színpadot és mobilvécét biztosítottak 
a rendezvényhez, hálás köszönet érte.

Az idei fesztivál újdonsága volt, hogy 
Kovács Anna Virág jóvoltából pónilo-
vaglást, Erdélyi György rallyversenyző-
nek köszönhetően pedig rallyautózást 
lehetett nyerni a  tombolán. A  bevéte-
leket a fesztivál szervezői a bócsai kö-
zösségi tér fejlesztésére ajánlották fel. 
A rendezvényt a Piramis Építőház Kft . 
is támogatta.

 K. B.

FESZTIVÁL

Ismét Bócsafeszt
Idén augusztus első szombatján rendezték meg Bócsán (Göd-Újtelepen) a telepü-
lésrész hagyományos nyári fesztiválját. A szervezők azt tervezik, hogy a jövőben 
gyerekprogramokkal is színesítik a Bócsafesztet, s így minden korosztály megta-
lálhatja majd a kedvére való szórakozást a szabadtéri zenés rendezvényen.

A Bócsafeszt három éve indult, és ma már nagy számú közönséget vonz Fotó | Kurdi Imre
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Az  első lakosok és telektulajdo-
nosok 1907 december közepén 
megalapították érdekvédelmi 

szervezetüket, a Felsőgödi Családotthon 
Telepesek Egyesületét (az első igazgató-
ság névsora: Hoffmann Károly, Schwarz 
H. Ármin, Eisler Emil, Fried Sándor, 
Róth Antal és Újlaky István). Ezt köve-
tően önerőből hozzáláttak az  alapvető 
megélhetési feltételek kialakításához. 

1908 őszén helyben, Mogyoródi 
Antalné házában (a mai Ady Endre 
út 60.-ban) 16 tanuló részére Schallek 
Anna tanítónő vezetésével megindítot-
ták a magánjellegű egyesületi népisko-
lát. A következő tanévben már 58 gye-
rek tanult itt. 

A betelepülés segítésére az  „alapító 
atyák” 1909 februárjában létrehozták 
a  Felsőgöd és Környékének Takarék- 
és Házépítő Szövetkezetét. Az  építési 
anyagok ideszállítására uszálykikötőt 
és Duna-parti raktártelepet alakítot-
tak ki, s  hitel biztosításával segítették 

a kispénzű családok telekvásárlását és 
házépítését.

A Családotthon-telep sikeres telek-
eladásait 1909 után a  szűkebb Kertvá-
ros (dr. Héder Lajos 50 holdjának) és 
a  Szőlőkert-telep parcellázása követte. 
(A Duna úttól északra fekvő, az Ilka-pa-
takig terjedő terület (dr. Szécsi Kálmán 
és dr. Hajcsi György birtokának) telek-
eladásai csak a 20-as években történtek.) 
Értékeik védelmére már 1909 nyarán 
tűzi fecskendőre gyűjtöttek, 1910 nyarán 
megalakították a  Felsőgödi Önkéntes 
Tűzoltó Testületet, tagdíjból és közada-
kozásból felszerelést vásároltak. A követ-
kező évben szertárt építettek. (Az  idén 
hasonló összefogással létrehozott Tűz-
oltó Emlékhely nyitva szerdán 10-től 15 
óráig.) 1909 októberében kérvényezték 
helyi postaügynökség telepítését, melyet 
egy év múlva Eisler Emil házában (a mai 
Ady Endre út 29. alatt) megindíthattak, 
és folyamatosan küzdöttek azért is, hogy 
a  feltételes megállóból vasútállomás le-

gyen. A telepesek éjjeli őrt alkalmaztak, 
Duna-parti fürdőt nyitottak, temetőt lé-
tesítettek. 1909 végén Felsőgöd-telepen 
már 82 épület állt, 66 család, 138 gyerek, 
őrházakban 9 család és 23 gyerek, ösz-
szesen 315 állandó lakos élt itt. Az  Is-
kolaszék törekvésének eredményeként 
a  Vármegye 1910 májusában kötelezte 
Sződ községet, hogy gondoskodjon a már 
átminősített községi elemi iskoláról. Ősz-
szel a 134 beiratkozott tanuló miatt dé-
lelőtt/délutáni oktatást kellett bevezetni. 
1910 szeptemberében önállósodási bi-
zottság alakult, az év végi népszámlálás 
szerint már 170 lakóház és 640 lakos volt 
a telepen. 1911 augusztusában a község-
gé alakulást intéző végrehajtó bizottság-
ba a  legnagyobb adót fizető birtokosok,  
dr. Szécsi Kálmán, dr. Hajcsi György és 
dr. Héder Lajos is bekapcsolódtak. 

A katolikus hívek adományokból ha-
ranglábat állítottak, a  harangot 1911. 
október 8-án szenteltek fel az  egykori 
Erzsébet téren. Ezzel jelképesen is meg-
indult a vallási élet, mely egy bő évtized-
del később templomépítéshez vezetett.

A települési infrastruktúra önerőből 
történt kiépítése ilyen módon példamu-
tató összefogásból jött létre, ahogy ezt 
a  folyamatot a  Felsőgöd és Környéke, 
majd a Budapest Környéke című újság 
(társadalmi és közgazdasági közlöny) 
1909 és 1911 között megjelent és meg-
őrzött eredeti példányai, valamint digi-
tális másolatai tanúsítják. 

A település alapítói éveken át harcol-
tak Sződ község vezetésével az önállóság 
eléréséért, ami végül sikerhez vezetett: 
a Belügyminisztérium 136925/1914. sz. 
engedélye alapján 1915-ben saját kép-
viselő testülettel Felsőgöd kisközséggé 
alakulhatott.

Láng József helytörténeti kutató gyűj-
tése alapján lejegyezte

Gallé Gábor
A képek a Bozóky Gyula Alapítvány  

és a Retró Ady Klub archívumából származnak.

HELYTÖRTÉNET

Hogyan lett önálló 100 éve Felsőgöd? 
A mai Göd területe a XX. század első éveiben közigazgatásilag Sződ község-
hez tartozott. Kisebb csoportokban már voltak lakóházak, ezekből alakultak 
ki a  későbbi településrészek. Ilyen volt Felsőgöd-telep, ahol 1907 júliusában 
kezdődött meg a parcellázás.

Az egykori felsőgödi piactér képe Nagyréti Tamás rajza

Az 1911-ben állított harangláb Az 1909-ben alapított Felsőgöd és Környéke első számának fejléce
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Göd Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete szeptember 19-ét Fel-
sőgöd megalakulásának emléknapjává 

nyilvánította, és a centenáriumról váro-
si ünnepség keretében emlékezik meg. 
Az  évforduló méltó megünneplésének 

előkészítésébe több városi intézmény, 
civilszervezet és magánszemély is be-
kapcsolódott. Közös céljuk, hogy egy 
gazdag rendezvénysorozat létrehozá-
sával méltó módon emlékezzenek meg 
a  mai városrész múltjáról, és hozzájá-
ruljanak a  helytörténeti ismeretek gya-
rapításához, a  közösségi összetartozás 
tudatának erősítéséhez.

A centenárium tiszteletére rendezett 
egész napos ünnepi eseménysorozat vál-
tozatos, tartalmas programokat kínál.

A  rendezvényekre sok szeretettel 
várják Göd valamennyi lakosát!

CENTENÁRIUM

Ünnepi megemlékezés Felsőgöd megalakulásának 
100. évfordulójáról
A korábban Sződhöz tartozó Felsőgöd-telep 1915-ben alakult önálló községgé, így a mai Felsőgöd településrész 
idén ünnepli 100 éves évfordulóját.

10 óra  Helyszín: Ady Klub
  2132 Göd, Kálmán u. 13.
GÖDI ALMANACH – ÜNNEPÉLYES KÖNYV-
BEMUTATÓ
A 100 éves Felsőgöd krónikája címmel
Köszöntőt mond: Markó József polgármester
Moderátor: Koditek Bernadett, a Göd Városi Kom-
munikációs Kft. ügyvezetője
A könyvbemutatót szervezi: Göd Városi Könyvtár
A könyvbemutató előtt és után lehetőség van 
az Almanach új és a korábbi köteteinek megvá-
sárlására.

16 óra  Helyszín: Felsőgöd, Jézus Szíve-
templom

 2132 Göd, Bozóky tér 2.
A RETRÓ ADY KLUB VETÍTÉSE
Felsőgödi képek címmel
Moderátor: Gallé Gábor klubvezető

16.30 óra  Helyszín: Felsőgöd, Bozóky Gyula tér
Térzenét ad a GÖDI IFJÚSÁGI 
FÚVÓSZENEKAR
Vezényel: Nyikes Róbert

17 óra  Helyszín: Felsőgöd, Bozóky Gyula tér
VÁROSI ÜNNEPSÉG
Beszédet mond: Markó József polgármester
Közreműködnek a gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói,
valamint a 92 éves Felsőgödi Munkásdalkör.
Vezényel: Kiss Alíz.

17.40 óra  Helyszín: Felsőgöd, Bozóky Gyula tér
EMLÉKTÁBLA-AVATÁS
Felsőgöd 100 éves évfordulója alkalmából

17.50 óra  Helyszín: Felsőgöd, Lenkey utca 4.
A felújított ÖSSZEFOGÁS-FESZÜLET
(Tavas-kereszt) átadása
Beszédet mond: Veres Mihály, a Bozóky Gyula 
Alapítvány kuratóriumának elnöke
Az átadás végén ökumenikus áldás

Kísérőprogramok
14 és 18 óra között tárlatvezetések a Felsőgö-
di Tűzoltószertár helytörténeti emlékhelyen.
16 órától az emlékhely kertjében a gyerekek-
nek kézműves foglalkozásokat tart a  művelő-
dési ház.
18 órától Gödi Fonó Magyar Táncház a Bozóky 
téren.

Esőhelyszín: Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)

Göd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2015. szeptember 19-én, szombaton

a Felsőgöd 100 éves évfordulója
alkalmából rendezett programjaira

A felsőgödi Duna-parti villasor 1912-ben

Az épülő  felsőgödi templom 1923-ban
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2015. szeptember 17–20. | József Attila Művelődési Ház | Göd

2015. szeptember 17., csütörtök 18 óra 
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

II. GÖDI FOTÓPÁLYÁZAT 
A „Göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója
A Szenzor Fotókör a Magyar Fotográfi a Napja és Felsőgöd 
100 éves évfordulója alkalmából fotópályázatot hirdetett. 
A  kiállításon a  fotópályázatra beérkezett legjobb 40 kép 
látható, valamint sor kerül az  ünnepélyes díjátadásokra. 
A zsűri elnöke: Molnár Ferenc, EFIAP/s, Csokonai-díjas fo-
tóművész.
A kiállítást megnyitja: Maczkay Zsaklin művészeti író. 
A díjakat átadja Markó József polgármester. 
A kiállítás megtekinthető október 14-ig a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

2015. szeptember 19., szombat 18 óra
Helyszín: 2132 Göd, Bozóky tér 9.
Esőhelyszín: Ady Klub, 2132 Göd, Kálmán utca 13.

GÖDI FONÓ MAGYAR TÁNCHÁZ 
a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola népze-
nészeivel
Élőzenés táncház kicsiknek és nagyoknak. Tánctanítás, 
kézműves foglalkozás. 19 órától felnőtt táncház. A táncház 
mindenki számára nyitott, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

2015. szeptember 20., vasárnap 10 óra
Részvételi szándékukat szeptember 16-ig jelez-
zék a művelődési ház bármely elérhetőségén!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SÉTA
Helytörténeti séta Felsőgödön
Az útvonal bejárásához a Dunamenti 2011 Közlekedési Kft. 
buszokat biztosít. A pontos létszám felmérése érdekében, 
valamint a férőhelyek korlátozott számára való tekintettel 
kérjük, hogy részvételi szándékukat szeptember 16-ig elő-
re jelezzék a művelődési ház bármely elérhetőségén. 

2015. szeptember 19., szombat 16 óra
Helyszín: Felsőgödi Jézus Szíve-templom
2132 Göd, Bozóky tér 2.

A RETRÓ ADY KLUB VETÍTÉSE
„Felsőgödi képek” címmel
Moderátor: Gallé Gábor klubvezető

2015. szeptember 18., péntek 18 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

III. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS
A gödi Gyűszűnyi kézimunkaboltés a József Attila Mű-
velődési Ház által meghirdetett kézimunkaverseny kiál-
lítással egybekötött eredményhirdetése. 
Köszöntőt mond: Markó József polgármester.
A kiállítás megtekinthető: szeptember 19-től 23-ig, na-
ponta 10 és 17 óra között.

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124, (06 20) 485-4791

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!



VERSENYKIÍRÁS

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

A pályázat kiírásával a fotókör célja az, hogy színvonalas, művé-
szi értékű, ám egyben turisztikai célokat is szolgáló fotók szülesse-
nek Gödről.

A Szenzor Fotókör arra kéri az alkotókat, hogy a pályázatot értel-
mezzék sokoldalúan. Alkotásaik mutassák be a város gazdag épített 
örökségét, történeti helyeit, a  gödiek mindennapjait és ünnepeit, 
az itt élők munkáját és szabadidejének eltöltését, a gyönyörű termé-
szeti környezetet, a várost övező tájakat és a hely minden vonzere-
jét, beleértve a sétáló turista számára megkapó, hangulatos kisebb 
részleteket is a különböző napszakokban. Képeikkel villantsák fel 
a még fellelhető hagyományokat és a hagyományőrzést. Mutassák 
be, milyennek látják a mai Gödöt és a város kulturális életét. Fotóz-
zanak gödi, és Gödről elszármazott híres embereket. Fejezzék ki 
gondolataikat és érzéseiket a fotóművészet eszközeivel.

A pályázat feltételeit megtekinthetik, a nevezési lapot letölthetik 
a www.artlett.hu/szenzor weboldalról.

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

A fotópályázat főtámogatója a József Attila Művelődési Ház. To-
vábbi támogatók: Göd Város Önkormányzata, Civil Tanács.

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!

Jegyek 1700 forintos áron kaphatók a Duna-part Nyaralóházak recepcióján. 

Hétfő-péntek: 9-17 óráig (az előadás napján is). | Telefon: (06 20) 236-0223

Jegyvásárlás lehetséges a gödi Ilka Csárda Panzióban is.

A színházi estéken büfé várja a nézőket!
Helyszín: a gödi Duna-part Nyaralóházak színházterme  (2132 Göd, Jósika u. 14.)

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)
A kiállítás ideje: 2015. szeptember 18., péntek 18 órától 
szeptember 23-ig.
Elérhetőségeink: Telefon: (06 27) 334-729
E-mail: evelin.heni@hotmail.com
Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

III. Gödi Kézimunka-
kiállítás és -verseny
A gödi Gyűszűnyi kézimunkabolt és a József Attila Művelődési 
Ház idén ismét meghirdeti a kiállítással egybekötött kézimun-
kaversenyét.

A kiállításra és versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi kézimun-
kabolt alapanyagaiból készült, legfeljebb öt darab kézimun-
kával lehet nevezni, az  alábbi kategóriákban: kötött és hor-
golt modellek | kötött és horgolt terítők | gobelin, tűgobelin, 
gyöngygobelin | keresztszemes kézimunkák | hímzett terítők, 
viseletek, ékszerek | gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás | gyermek 
kézimunkák | vert csipke kézimunkák | suba kézimunkák | 
patch work, varrott kézimunkák
A pályamunkákat zsűrizzük, és a legjobbakat díjazzuk.
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Gyűjtés a rászoruló gyerekeknek
Öt hónapon át tartó munkával június végére készült el Nagyszalontán az a klub-
helyiség, ahol délután egy és hét óra között naponta fogadják az egyébként utcán 
csellengő, rendkívüli szegénységben és elhanyagoltságban élő gyerekeket. A kicsik 
itt szeretetet, törődést és ennivalót kapnak a baptista Bárka gyülekezet tagjaitól és 
önkénteseitől.
A mélyszegénységben élő gyerekekről gondoskodó nagyszalontai gyermekklub 
örömmel fogad tartós élelmiszereket, jó állapotú gyerekruhákat, babakocsit, kerék-
párt, mesekönyveket és játékokat.
Az adományokat munkanapokon 9 és 15 óra között lehet leadni a Duna-part Nyara-
lóházak recepcióján (2132 Göd, Jósika utca 14.).

Köszönet minden segítségért!

A Göd Városi Könyvtár hírei
Olvasókör indul a Göd Városi Könyvtárban  
Bodnár Zsuzsával!
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)
Időpont: 2015. szeptember 24. (csütörtök), 18 óra
Téma: Grecsó Krisztián: Pletykaanyu
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Népmese-napi Bütykölde
Helyszín: Katica Gyermekkönyvtár Göd, Pesti út 72., 
Telefon: (27) 532-155
Időpont: Szeptember 25-én, pénteken 13-tól 17 óráig

SZEPTEMBER 8. KEDD | 13.00–17.00

Véradás

SZEPTEMBER 9. SZERDA | 16.30–17.30

Dobszerda

Minden szerdán 16-tól 17 óráig 1 órás kézidob-

foglalkozást tartunk, játékos ritmuskészség-fejlesztő 

gyakorlatokkal, ritmusos verseléssel és közösségi 

zenéléssel 9-től 99 éves korig.

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

www.godimuvhaz.hu  |  info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

Az Ady Klub
aktuális programjai

AUGUSZTUS 29. SZOMBAT | 8.00–13.00
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, 
a feleslegessé vált játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amelyekre épp most van 
szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika: (06 20) 546-7274

SZEPTEMBER 2. SZERDA | 14.00–18.00 
Véradás

SZEPTEMBER 3. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub klubnapja
Sutzné D. Rózsika „test- és szellemgyógyító” 
előadása
Bővebb információ: Cserepkainé S. Mária klubvezető: 
(06 70) 258-0400 
Urbánné Erzsike: (06 20) 397-9724 

SZEPTEMBER 4. PÉNTEK | 17.00
Kertkultúra-kiállítás megnyitója
A kiállítás megtekinthető:
szombaton: 14-től 18 óráig
vasárnap: 9-től 18 óráig
hétfőn: 9-től 12 óráig

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)

SZEPTEMBER 17–20. CSÜTÖRTÖK–VASÁRNAP
Kulturális Örökség Napok
A részletes programot lásd a lap 26. oldalán

SZEPTEMBER 25. PÉNTEK | 18.00
Blues-est – A Missisipi-deltától Chicagóig
Élőzenés bluestörténet Gier Gabriel bluesgitáros 
előadásában.
A belépés díjtalan.

ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK
2015. október 1. – november 30.

Jegyek kaphatók szeptember 1-jétől.

2600 VÁC, DR. CSÁNYI L. KRT. 63.  
TEL.: (27) 316-411, (27) 518-200, JEGYPÉNZTÁR: (27) 518-206,  
INFORMACIO@MIMK.VAC.HU, WWW.VAC.HU

Fugato Orchestra

Kovács Kati

Misztrál zenekar

Katáng

Pál Feri atya
és még sokan 

mások

Tompos Kátya

Alma együttes

Új Színház

AJÁNLÓ
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Augusztus 29-én Göd Kupa
A hagyományoknak megfelelően augusztus utolsó szombat-
ján rendezi meg a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és a  Du-
nai Vízisport Alapítvány a  Dunakanyar egyik legnagyobb 
vízisport-eseményét, a  XXII. Göd Kupa kajakkenuversenyt 
a szakosztály sportházánál és a Duna alsógödi vízterületén. Au-
gusztus 29-én délelőtt az utánpótláskorúak kajakfutamait, dél-
után a szabadidős indiánkenu-küzdelmeket tartják meg.

A versennyel kapcsolatos információk a  www.godikajak.hu 
oldalon olvashatók.

KOSÁRLABDA

A Vasassal lettek bajnokok a gödi 
kosaras fiúk
A fővárosi Vasasban bontogatja szárnyait két gödi ifjú kosaras 
tehetség: Bérces András és testvére, Dániel. Nem is akármilyen 
teljesítménnyel: korosztályukban mindketten bajnoki éremmel 
gazdagodtak.

András 2001-ben született, s  a Vasas Kosárlabda Akadémia 
országos serdülő bajnokcsapatának, míg a  2005-ös születésű 
Dani az akadémia országos U11-es Kenguru-kupában résztvevő 
bajnokcsapatának a tagja. Mindketten Gödön laknak, a Huzella 
Tivadar Általános Iskola tanulói, és korábban a Gödi SE színei-
ben ostromolták a  palánkot. Felkészülésüket éveken keresztül 
Mihály Gyula és a fiatalon elhunyt Kollár Zalán vezényelte.

– Nagyon sokat köszönhetünk gödi edzőinknek, hiszen négy 
év alatt ők alapozták meg a tudásunkat. Szeretünk kosárlabdáz-
ni, vállaljuk a komoly edzésmunkát, a célunk  továbbfejlődni és 
még nagyon sokáig szeretnénk pályára lépni – mondta az  idő-
sebb fiú.

Öccse, Dani még most is jár Gödön Nyíri Csabához edzeni: 
a Huzella Iskola csapatával a diákolimpiára készülnek.

V. F.

LABDARÚGÁS

Kispályás női focitornát rendeztek 
Gödön
Július 12-én délelőtt 9 női csapat gyülekezett a Gödi SE alsógödi 
sporttelepén, hogy két csoportra osztva megmérkőzzön a Gödi 
Nyári Kupáért. Vácról és Budapestről 4–4, Valkóról pedig egy 
csapat érkezett. A nagy meleg nem vette el a lányok, asszonyok 
kedvét a  sportolástól, és a  kiegyenlített mezőnyben jó iramú 
mérkőzéseket, sok jó egyéni teljesítményt láthatott a közönség. 
A tornát az Újpesti Haladás nyerte, megelőzve a budapesti EL-
TE-BEAC Hiúzok csapatát, harmadik a Zuglói Kinizsi SE lett.

Sáreczné Deák Andrea, a  torna szervezője elégedetten nyug-
tázta, hogy a  nyári szabadságok és a  nagy meleg ellenére ilyen 
szép számú női csapat gyűlt össze. – Köszönöm a Gödi SE támo-
gatását a rendezvény létrejöttében. Remélem, hogy ez a torna egy 
folyamat kezdetét jelenti itt Gödön, sikerül hagyományt terem-
teni belőle, illetve más hasonló tornák megszervezését is ösztönzi 
majd.

A jövőben remélhetőleg a  gödi lányoknak is szurkolhatunk, 
hiszen a Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya július elején toborzót 
tartott a focizni vágyó hölgyek részére. A cél az volt, hogy a rend-
szeres edzési, majd versenyzési lehetőségnek köszönhetően Göd 
is bekapcsolódjon a  női labdarúgás vérkeringésébe. A  szakosz-
tály továbbra is várja a jelentkezőket a női csapatba. Jelentkezni 
Dankó László edzőnél lehet a (06 30) 962-5900-as telefonszámon.

A torna legjobb játékosa Borbély Beáta (ELTE-BEAC Hiúzok), 
legjobb kapusa Erdélyi Boglárka (Vác FC I.) lett. Gólkirálynői cí-
met 3–3 góllal Horváth Dóra (ELTE-BEAC Hiúzok) és Kenessey 
Mónika (Gloriett) szerzett.

RÖPLABDA
A 21. RÉKA EREDMÉNYEI

„A” csoport: 1. GAME-KAPOCS, 2. TALPRAESETTEK, 3. WALL-E 
BALL , 4. HŐS6OS
„B” csoport: 1. PONTVADÁSZOK, 2. RÖPLABDÁSZOK, 3. RESZTLI, 4. 
CSUSZI 
„C” csoport: 1. VEGYESFELVÁGOTT, 2. HŐSCINCÉREK, 3. DARK SIDE, 
4. ALKAROM ADTÁN, 5. ARANY ÁSZOK, 6. HAPPY GÖRCS 
 
Egyéni díjak
Legjobb feladó: Varga Zsolt (GAME-KAPOCS)
Legjobb ütő: Almási Báilnt (HŐS6OS)
Legjobb védő: Papp Jujza (DARK SIDE)
Legjobb nyitó: Tőkés László (TALPRAESETTEK)
Legjobb blokkoló: Kiss Zsolt (RESZTLI)
Legjobb ifi: Schmidt Rita (WALL-E BALL)
Legjobb senior: Sákány Anna (TALPRAESETTEK).
A „B” csoport legjobbja: Juhász Petra (PONTVADÁSZOK)
A „C” csoport legjobbja: Geszler Mihály (HŐSCINCÉREK).
Legnépszerűbb játékos: Izinger Ildikó (RESZTLI).

A következő RÉKA időpontja: 2015. szeptember 19.

Deák Andrea (balra) nemcsak szervezője, hanem aktív résztvevője 
is a játéknak

A Bérces fiúk minden alkalmat megragadnak a gyakorlásra

Gödi Körkép | 2015. 8. szám SPORT
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Augusztus 20-án Asztalitenisz 
Rekord Kupa!
A több mint másfél évtizedes hagyományoknak meg-
felelően augusztus 20-án idén is megrendezi a  névadó  
Rekord Kft.-vel közösen a  Gödi SE Asztalitenisz Szak-
osztálya a Rekord Kupa asztalitenisz-versenyt. A viadalra 
a Balázsovits János Sportcsarnokban augusztus 20-án reg-
gel 9 órától kerül sor, több kategóriában.

PROGRAMAJÁNLÓ

BeCsal Sárkányhajó Kupa 
augusztus 20-án
Helyszín: Alsógödi szabad strand, a révnél
Versenyzők: 18-20 fős családi, baráti, tetszőleges összeállítású 
csapatok
Kiemelt, családi kategória: 4 anyuka, 4 apuka, 10 gyerek 
(2000 után születettek)
Előnevezés augusztus 16-ig: becsal6@gmail.com

Program:
11 és 12 óra között: technikai értekezlet, bemelegítő evezés
12.30 órakor: az  I. Göd Városi Sárkányhajó Kupa döntője, 
eredményhirdetés
13 órakor: a BeCsal Sárkányhajó Kupa selejtezői, középfuta-
mai, helyosztói
19 órakor: eredményhirdetés, díjkiosztó
Meghívott díszvendég: Wichmann Tamás kilencszeres világ-
bajnok kenus legenda
Egyéb lehetőségek, programok: kötélpályázás a Dunakaland 
mobil kötélpályáján, teniszezés és pingpongozás a BME Ok-
tatási Központja területén, strandolás
19.30 órakor: Good Times Blues-koncert
Az ételeket és az italokat a Duna-part vendéglő és a Széchenyi 
csárda biztosítja.
További információk:
www.belepescsaladostul.mindenkilapja.hu

SÁRKÁNYHAJÓ

Folytatódott a városi kupa, döntő 
augusztus 20-án
Július 25-én rendezték meg az alsógödi vízterületen az I. Göd 
Városi Sárkányhajó Kupa második előfutamát, ezúttal 7 csapat 
részvételével. A kiélezett küzdelemben a két előfutam összesí-
tett eredményei alapján a  fináléba a  Településellátó Szervezet 
dolgozói, a Kincsem Óvoda Katica csoportjának szülői csapata, 
valamint a Szivárvány Bölcsőde és a Kastély Óvoda legénysége 
jutott be.

Az idén első alkalommal megrendezett városi kupasorozat 
döntő futama augusztus 20-án, csütörtökön 12.30 órakor veszi 
kezdetét az alsógödi Duna-parti strandon, az előfutamok 4 leg-
eredményesebb csapatának részvételével. A szervezők a fináléra 
is  várják az  érdeklődőket, szurkolókat.  A városi kupa döntőjét 
követően az  immáron hagyományos Belépés Családostul sár-
kányhajóversenyre kerül sor.

KAJAK-KENU

Gödi sárkányok kajakos sikerei 
Tihanyban
A Göd SE sárkányhajósai közül Stiglincz Orsolya és Dublinszki 
Rita K2-ben ezüstérmet nyert az  Epic Kayaks Tihany Kupán. 
A 21 km-es távot szikrázó napsütésben a Balaton viszonylag sima 
víztükrén teljesítették július 12-én.

A szervezők a viadalt a nyílt vízi kajakozás és kenuzás, a ba-
latoni evezés népszerűsítése céljából rendezték, továbbá azért, 
hogy bemutassák a nyílt vízi hajóosztályokat, melyekkel bizton-
ságosan lehet evezni erős hullámzás és szél esetén is.

Mindenkit szeretettel vár a  Gödi SE Dragon Sárkányhajó 
Szakosztály, ahol garantált a heti háromszor szakember által ve-
zetett edzés, a versenyzési lehetőség és a jó hangulat!

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi ezüstérem Szobról
Július 25-én a  Dunai Sárkányok szervezésében, festői környe-
zetben került sor az I. Szobi Amatőr Sárkányhajóversenyre, ahol 
Gödöt a Body Art csapata képviselte Kadocsa Anna vezetésével.

A versenyen 8 csapat vett részt. A lelkes gödi amatőrök a 200 
méteres versenyről a megérdemelt ezüstérmet hozták haza.

A verseny vidám hangulatban telt, még egy szabadtéri body 
art edzés is belefért az időbe a futamok között.

Egyre népszerűbb Gödön a sárkányhajózás

Stiglincz Orsolya és Dublinszki Rita ezúttal a Balatonon remekelt

SPORT
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KAJAK-KENU

Hírek, röviden…
Azerbajdzsánban rendezték meg az I. Európa Játékokat, melyen 20 
sportágban összesen 196 magyar sportoló állt rajthoz. A  bakui–
mingacseviri multisporteseményen a magyarok 8 arany-, 4 ezüst- 
és 8 bronzérmet nyertek. A két gödi kajakos, Kammerer Zoltán és 
Kulifai Tamás K4 ezer méteren első lett, háromszoros olimpiai baj-
nokunk K2-ben ezren duplázott. Az azeri eseményen nemzetközi 
szinkronúszó bíróként részt vett a gödi Kobolák Gabriella is.

A portugáliai ifjúsági és U23-as világbajnokságon az egykori gödi 
kajakoslányok közül többen is dobogón zártak. Az ifik közt K2 500 
méteren Sólyom Dóra (MTK, Racskó Fruzsinával, KSI) világbaj-
nok lett. U-23-ban a  honvédos Hagymási Anita és Réka K2 500 
méteren ezüstérmes lett.

Szolnokon rendezték a  masters kajak-kenu magyar bajnokságot, 
ahol a Gödi SE színeiben versenyző Farkas Csilla két ezüstéremmel 
zárt. Csilla a női szabadidős és egyetemista kategóriában K2 és K4 
500 méteren állhatott fel a dobogó második fokára. A GSE spor-
tolója párosban a  korábban szintén GSE-s Slezsák Zsuzsannával 
(MAFC) ült hajóba, a négyesek versenyében a duó a szintén mű-
egyetemi Ihllye Katalinnal és Jakubovich Renáta Katalinnal „vitte” 
dobogóra kajakját.

Regionális szinten rendezték meg a  legifjabb kajak-kenusoknak 
az  Eszkimó–Indián Játékokat. A  Gödi SE kis többpróbázói Esz-
tergomban mérték össze képességeiket a környékbeli gyerekekkel; 
a mieink ezúttal 11 érmet zsebeltek be.

Az utolsó tanítási héten is lehetőséget nyújtott a GSE kajakos szak-
osztálya arra, hogy az  iskolai osztályok kipróbálják a  kenuzást 
a több éve futó iskolai kenu-oktatóprogramjuk keretében. A prog-
rammal éltek is a gödi oktatási intézmények.

A Gödi SE aprónépe Szobra utazott, ahol a XV. Szobi Városnapok 
keretében megrendezett regionális versenyen hangolhattak a  su-
korói vidékbajnokság előtt. Az érmekből megint jutott a gödiek-
nek, a csapatversenyt is megnyertük.

A sukorói országos diákolimpián folytatta sikeres menetelését 
a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya. Az eseményen 403 futamot 
rendeztek, igazolt és szabadidős fiataljaink egyaránt hajóba ültek, 
csapatunk tagjai összesen 40 érmet gyűjtöttek. A viadalon – egy-

ben Szabó Ferenc Emlékversenyen – közel 2800 versenyző fogott 
lapátot és küzdött a helyezésekért.

KAJAK-KENU

Gödi sikerek a magyar bajnokságon
Sukorón rendezték július végén a  Kolonits Györgynek is em-
léket állító kölyök, gyermek és serdülő országos bajnokságot, 
melyen a GSE kajakosai jelentős számban képviselték települé-
sünket. A szakosztály korábbi tagjai közül az MTK-ba igazoltak 
is hozták a dobogós helyeket. A GSE tizennyolc 1-3. helyezést 
gyűjtött, a bajnoki címek száma hárommal nőtt, így immár 175 
magyar bajnoki címet számlálunk. A  bajnokság statisztikájá-
hoz hozzátartozik, hogy a viadalon több mint 1800 fiatal vett 
részt 4200 (!) nevezéssel.

Az eredmények alapján Rimár Szonja, Tóth Rebeka, 
Korompai László és Velky Donát a kölyökválogatott tagja lett, 
Lukács István kvalifikálta magát a  szeptemberi, lengyelorszá-
gi Európai Olimpiai Reménységek Versenyére. Az  egykori 
GSE-kajakos, ma MTK-s Luczó Bence és Velky Domonkos szin-
tén indulási jogot szerzett az ORV-re.

V. F.

1-3. HELYEZETTEK, GSE:
1. hely: Korompai László Levente – Velky Donát (K2, U13, 4000 
méter), Kádár Barnabás (K1, U13-U14, 2000 m), Manninger Zsigmond 
Benedek − Maszárovits Miklós − Motyovszki Patrik Zsolt − Sinkó 
András (MK1, U10-U11, 4 x 500 m).
2. hely: Horváth Csenge − Sinkó Panna Krisztina − Vasvári Lili Kinga 
(K1, U15-U16, 3 x 200 m), Bíró Zsombor − Mocsáry Viktor − Szabó 
Nándor (K1, U15-U16, 3 x 200 m), Lukács István (K1, U16, 1000 m és 
4000 m), Báthory Dániel − Mocsáry Gergő − Velky Donát (K1, U13, 3 
x 200 m), Tóth Rebeka − Rimár Szonja − Horváth Krisztina (MK1, U13, 
3 x 200 m), Tóth Rebeka (MK1, U13, 4000 m), Manninger Zsigmond 
Benedek − Maszárovits Miklós (MK2, U10-U11, 2000 m), Rimár Szonja 
(MK1, U12, 2000 m), Bankhardt Bendegúz − Báthory Máté − Bíró 
Dominik − Szabó Bertalan (MK1, U12, 4 x 500 m), Rácz Zsuzsanna − 
Sipos Kincső Barbara − Pór Levente − Vasvári Hunor Ferenc (MK1, 
U10-U11, 4 x 500 m).
3. hely: Lukács István − Pigler Donát István (K2, U16, 500 m, Göd/
Építők), Matyus János Mátyás (K1, U14, 4000 m), Sinkó Panna (K1, U14, 
4000 m), Sinkó András − Motyovszki Patrik Zsolt − Pór Levente (MK1, 
U11, 2000 m, csapat).

1-3. HELYEZETTEK, MTK, (GÖDI LAKOSOK):
1. hely: Luczó Bence − Velky Domonkos (K2, U16, 4000 m) és Nagy 
Márkkal K1 3 x 200 m váltó).
2. hely: Luczó Bence − Velky Domonkos (K2, U16, 1000 m és 500 m).

A K4 az Európa Játékokon sem talált legyőzőre: Kammerer Zolán, 
Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel ismét bajnokok!
 Fotó | MOB/Szalmás Péter

A bajnok váltó boldog tagjai (balról Manninger Zsigmond Benedek, 
Maszárovits Miklós, Motyovszki Patrik Zsolt, Sinkó András és 
a fiatalok edzői: Mizser Diána és Árkosi Gábor)
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E-mail: szemper@szemper.hu
Telefon: +36 20/555-2111
A hirdetésre való hivatkozás esetén
5% árengedményt biztosítunk.

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

Vízelvezetés:
• árkok-, szikkasztók építése
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aKedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek-
tronikus 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. július havi számban közölt 
rejtvény megfejtése:
„Keress még tovább, te haspók!”

A nyertes ezúttal Gőcze György.

Szerencsés megfejtőnk négy élmény-
utalványt  nyert a Tarzan Parkba 
(1046 Budapest, Tábor utca 26–28.).
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Suzuki - Inter Autóház - Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 335-1469
E-mail: info@suzukivac.hu

Autócsere-programban

3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó
beszámítása esetén.

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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.

Gödi Körkép | 2015. 8. szám HIRDETÉS

33



m r 3.299.000 Ft-t l

Hyundai-V c
2600 V c, Szent L szl  t 29.
Mobil: (30) 820-2369 • E-mail: info@hyundaivac.hu

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

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

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés! • Teljes körű szervizelés

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

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

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

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

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat
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A Szimpatika- mellett már Béres-akciók
egyre bővülő körével is várjuk kedves vásárlóinkat!

Szépség és Egészség Oázis
Facebook.com/szepsegesegeszsegoazis

Kézápolás mesterfokon, manikűr, műköröm, géllakk, új 
vendégeknek 20 százalék kedvezménnyel | (06 70) 615-5454

Masszázs, nyirokmasszázs, teljes test peeling, ajándék 
arcmasszázs | (06 30) 620-3023

3D-szempilla, dús és természetes hatás 4000 Ft-tól
(06 30) 647-0579

Női, fèr� - és gyermekfodrász | (06 30) 418-5517

Gyógypedikűr, teljes körű lábápolás, fér� aknak is
(06 20) 230-4525

Cellulitmasszázs, indiai masszázs, wellnessmasszázs, 
svédmasszázs | (06 20) 450-1127

Göd,
Termálfürdő

körút 4.
Oázis lakópark

(06 70) 434-2428

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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TANSZERVÁSÁR
A LENKEY UTCAI PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLTBAN!

-10% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK 
A TANSZEREK SZEPTEMBER VÉGÉIG!

 (Nem muszáj csomagot vásárolni, mindenki válogathat 
a saját igényeinek, pénztárcájának megfelelően!

Többféle márka design közül lehet választani.)

Beiskolázási és ajándékutalványokat elfogadok.
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS IS LEHETSÉGES!

Elfogadom az Edenred, az OTP CAFETERIA ÉS a MULIPAY 
CAFETERIA BANKKÁRTYÁKAT IS.

Egyéb szolgáltatások:
- nyomtatás
- fénymásolás
- faxolás
- spirálozás
- laminálás
- nyomtatványok (számlatömb, nyugta, szállítólevél stb.)
- kreatív hobbitermékek (Pentart, Rayher stb.)
- Santoro termékek
- ajándéktárgyak
-játékok

Cím: 2132 Göd, Lenkey u. 5. | Tel/Fax: (06 27) 330-806
Nyitva tartás:
H: 8-tól 17 óráig   
K-SZ-P: 8-tól 18 óráig
CS: ZÁRVA
SZ: 8-tól 13 óráig

Szeretettel várok mindenkit! 
Márton Olga üzletvezető

* A részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: augusztus 2-től szeptember 15-ig.
  Más akcióval nem vonható össze.

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

Látásvizsgálat:
Dr. Szandányi Judit

Dr. Rácz Zsuzsanna  
gyerek látásvizsgálat

Barta Eszter
diplomás optometrista,
kontaktológus
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Villanyszerelő apa és � a villanyszerelési munkát vállal.
Gyorsaság, megbízhatóság referenciákkal.

Villanyszerelés
 lakások, házak, nyaralók villanyszerelése 
 épületvillamossági felújítások és bővítések 
 dekorációs, rejtett világítás kivitelezése

Elérhetőség:
Batyik Lajos (+36 20) 369-2887
Batyik Dávid (+36 20) 313-3770

E-mail: kesziworld@outlook.com

Régi fa nyílászárók korszerűsítése 
Gyorsan, bontás nélkül, olcsón!

ASZTALOS MUNKÁK
www.portas-dunakanyar.hu

Asztalos mester

Ablakfelújítás!

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

0620  944  8037

FOLY
AM

AT
OS A

KCIÓK A HO
N

LAPON

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonk� .hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Szőnyegtisztítás! 10 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.

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

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.  

Szakképzett ápolónő idősek ápolását, 
gondozását vállalja. 
Telefon: (06 70) 527-9865.

Tojótyúk eladó: 400 Ft/db, 
augusztus 26-tól. Göd-Újtelep, Fóti 
út 6. Telefon: (06 30) 442-1323

• 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

2015. augusztus 01-31. között,
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40%
KEDVEZMÉNY

Komplett szemüveg 
vásárlása esetén.*

Az akció augusztus 1-jétől szeptember 30-ig tart.
* A részletekről érdeklődjön az üzleteinkben. 

Egészségpénztár- és Szépkártya-elfogadóhely

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

renault.hu

Ne csak nézd! Éld át!

TAMÁS AUTÓ KFT. 
Vác, Rádi út 1-3.
Telefon: 06-20/539-8279
e-mail: ertekesites@tamasauto.hu

Kadjar fogyasztás l/100 km: 3,8-5,6; CO2-kibocsátás g/km: 99-130 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor 
hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.

Vágj bele a kalandba: www.renault.hu !
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www.tamasauto.hu
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