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Itthon tartottuk 
a Göd Kupát! 
sport  29. oldal

Állami kitüntetést adott át  
országgyűlési képviselőnk 

a Szent István-napi városi ünnepen 
közélet  6. oldal
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Renault KISHASZONJÁRMŰVEK
Felpörög velük az üzlet

All-In Finanszírozás. Az ajánlat a 2015.07.01. és 2015.09.30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Renault Crédit zárt végű pénzügyi lízing ajánlata, 
változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 30%, maximális futamidő 60 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. 
A THM 11,9%, melynek értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett 49.000.-Ft havidíj 3.738.880.-Ft bruttó vételárra vetítve, 40% önerő és 60 hónap futamidő 
figyelembevételével készült. A feltüntetett havi részlet a Kangoo Express Business rövid, 1.5 dCi 75LE változatára érvényes. Az autó bruttó ára 3 738 880 Ft. A Garancia 
és a Karbantartás kiterjesztése 3 évre vagy 150 000 km-re érvényes, a kettő közül az előbb elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek”, 
a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási szervizszerződés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault 
Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.

Renault kishaszonjárművek 3 év garanciával 
és 3 év karbantartással már havi 49 000 Ft-tól.
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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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A József Attila Művelődési Ház 

aktuális programjai 27.
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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.
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Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
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Hirdetésszervező:
Brumár György
Telefon: 70/574-5530

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
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Megjelenik havonta 8100 példányban.
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kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

A címlapon:
Az állami elismeréssel 
kitüntetett 
Selmeczi Györgyné 
óvodapedagógus és 
a díjátadó, dr. Tuzson 
Bence országgyűlési 
képviselő

(A kép a Szent István-
napi városi ünnepen 
készült.)

Fotó | Bea István
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 182 054
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár) 11 075
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 70 502
A lekötött betétek összege összesen: 85 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 348 631

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 512 980
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tétel: Maros Útépítő Kft. − belterületi utak javítása, kátyúzása 10 040

A lakossági adótartozások összege 2015. július 31-én: 134 028
A fenti táblázat a 2015. augusztus 26-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

FELHÍVÁS

Állást hirdet a Gödi 
Termálfürdő
A Településellátó Szervezet pályázatot hir-
det a  Gödi Termálfürdőbe, határozatlan 
idejű uszodamesteri munkakör betöltésére.
 
Feltétel: uszodamesteri képesítés
 
Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével 
a  bobisne.csilla @telepulesellato.hu e-mail 
címre vagy személyesen a  Településellátó 
Szervezet munkaügyi irodájában.
Érdeklődni lehet telefonon: (27) 530-610

Göd város fogorvosi 
körzetei
1. számú körzet
Dr. Sükösd Zsuzsanna fogorvos
A rendelő címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: 27/330-789
Rendelési idő:
Hétfő: 13 − 19
Kedd: 8 − 12
Szerda: 13 − 19
Csütörtök: 8 − 12
Péntek: változó

2. számú körzet
Dr. Juhász Márta fogorvos
A rendelő címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: 27/330-789
Rendelési idő:
Hétfő: 8 − 12
Kedd: 13 − 19
Szerda: 8 − 12
Csütörtök: 13 − 19
Péntek: változó

3. számú körzet
Dr. Csatlós Györgyi fogorvos
A rendelő címe: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Telefon: 27/330-506
Rendelési idő:
Hétfő: 13 − 18.30
Kedd: 7 – 12.30
Szerda: 13 – 18.30
Csütörtök: 7 – 12.30
Péntek: iskolafogászat

Az egyes fogorvosi körzetekhez tartozó utcák 
jegyzéke megtalálható a  Gödi Körkép 2015. 
júliusi lapszámának 8. oldalán, illetve a www.
god.hu városi honlapon, az Egészség/Orvosok, 
rendelőintézetek, védőnők menüpont alatt.

TÁJÉKOZTATÁS

Közvilágítási hiba bejelentése
A közvilágítás esetleges meghibásodása esetén a  hibát interneten 
vagy telefonon keresztül lehet bejelenteni.

Online bejelentés
A bejelentés linkje elérhető a www.god.hu városi honlap nyitóoldalán 
található KOVIKA (Közvilágítás, karbantartás. Lakossági hibabeje-
lentés) bannerre kattintva, vagy közvetlenül a  https://kozvilhiba.hu/
hibabejelentes weboldalon keresztül.

A megnyíló online felületen néhány egyszerű információ megadásá-
val lehet bejelenteni akár az egyedi, akár a szakaszhibákat.

A bejelentő e-mailben kap visszajelzést arról, hogy a bejelentést fo-
gadták, illetve a hiba kijavításáról is e-mailben tájékoztatják.

Telefonos bejelentés
A közvilágítás meghibásodása esetén természetesen továbbra is hív-
ható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata: (27) 530-064.
A hiba bejelenthető a következő telefonszámokon is: 
(06 28) 558-090, (06 28) 589-020.
Itt üzenetrögzítőre is lehet jelezni a hibát.

TÁJÉKOZTATÁS

Útlezárás lesz a felsőgödi vasúti 
átjárónál
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a MÁV Zrt. szeptemberben és 
októberben felújítási és baleset-megelőzési munkákat végez Felső-
gödön. Az Ady Endre út és a vasút kereszteződését átépítik, ezért 
útlezárásra kell számítani. A lezárás időpontjai: 
•  szeptember 18-án 22 órától szeptember 21-én 20 óráig  teljes út-

lezárás;
•  október 10-én 22 órától október 11-én 04 óráig félpályás útlezárás 

(benne 2 óra teljes útzárral); 
•  október 11-én 22 órától október 12-én 04 óráig félpályás útlezárás 

(benne 2 óra teljes útzárral).

A vasút egyik oldaláról a másikra való eljutás a fenti időpontok-
ban csak nagy kerülővel lesz lehetséges. 

A MÁV Zrt. kéri a lakosok megértését és türelmét.

KÖZÉLET
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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
  Kálmán utca 13.
  GÖDI ALMANACH – A 100 éves 

Felsőgöd krónikája címmel
 ÜNNEPÉLYES KÖNYVBEMUTATÓ
  Köszöntőt mond: Markó József 

polgármester
  Moderátor: Koditek Bernadett 

szerkesztő
  
  A könyvbemutatót szervezi: Göd 

Városi Könyvtár 
  A könyvbemutató előtt és után 

lehetőség van az Almanach 
új és a korábbi köteteinek 
megvásárlására.

15.45 óra Helyszín: Lenkey utca 4.
  A Bozóky Gyula Alapítvány által 

felújított ÖSSZEFOGÁS-FESZÜLET 
(Tavas-kereszt) átadása

  Beszédet mond: Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

 Az átadás végén ökumenikus áldás.

16 óra Helyszín: Bozóky Gyula tér
  Térzenét ad a GÖDI IFJÚSÁGI 

FÚVÓSZENEKAR
 Vezényel: Nyikes Róbert

16.30 óra  Helyszín: a felsőgödi Jézus Szíve-
templom

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

17 óra Helyszín: Bozóky Gyula tér
  VÁROSI ÜNNEPSÉG
  Beszédet mond: Markó József 

polgármester
  Közreműködnek: a Gödi Németh 

László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola tanulói, 
valamint a 92 éves Felsőgödi 
Munkásdalkör, vezényel: Kiss Alíz

17.40 óra Helyszín: Bozóky Gyula tér
  EMLÉKTÁBLA-AVATÁS Felsőgöd 

100 éves évfordulója 
alkalmából

Kísérőprogramok:
•  14 és 18 óra között tárlatvezetések a Felsőgödi 

Tűzoltószertár helytörténeti emlékhelyen.
•  16 órától az emlékhely kertjében 

a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tart 
a művelődési 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

Gödi Körkép | 2015. 9. szám KÖZÉLET
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Hagyományosan augusztus 19-én 
tartja Göd város önkormányza-
ta Szent-István napi ünnepsé-

gét. Idén a József Attila Művelődési Ház-
ban rendezték meg az eseményt, a kísérő 
programokat és a koncerteket az eső mi-
att egy későbbi időpontra halasztották. 
(Az elmaradt szabadtéri programokat 
szeptember 18-án tartják meg. A program 
a 7. oldalon olvasható – a szerk.)

Markó József polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, külön kiemelve a  tér-
ség országgyűlési képviselőjét, dr. Tuzson 
Bencét, valamint az  ünnep szónokát, 
dr. Szabados György történészt, illetve 
Selmeczi Györgyné óvodapedagógust, aki 
állami kitüntetést vehetett át az ünnepség 
keretében. Markó József felidézte, hogy 
különféle korszakokban eltérő néven és 
más-más értékek mentén nevezték el és 
töltötték meg tartalommal augusztus 20-
át. Napjainkban különös aktualitása van 
az  államalapítás eszméjének, egyrészről 
a külhonban szerencsét próbáló sok ma-
gyar miatt, másrészt a hazánkba özönlő, 
saját országaikban üldözött, vagy más ok-
ból érkező tömegek okán – fogalmazott. 
Hozzátette: az Európai Uniótól remélt vé-
delem és biztonság megroppanni látszik, 
és a társadalomban komoly konfliktusok-
hoz vezetnek az események.

A köszöntő után Ignácz Dániel szavalt. 
A költemény, Reményik Sándor Eredj, ha 
tudsz című versének sorai jól illeszked-
tek a polgármesteri köszöntőben elhang-
zott gondolatokhoz:
„Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy világon
könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
eredj…”

Dr. Szabados György történész ün-
nepi beszédében igyekezett rávilágítani 
azokra a  történelmi tényekre, amelyek 
olykor téves értelmezés okán vagy nem 
kellően részletesen ismerve rejtve ma-
radnak a  nagyobb nyilvánosság előtt. 
Példának hozta fel István királynak 
a fiához írt intelmei közül gyakran em-
legetett gondolatot: „az egynyelvű és 
egyszokású nemzet gyenge és törékeny”. 
Majd aprólékosan kibontva a  gondola-
ti és szövegkörnyezetet, elmagyarázta, 
hogy az intelem szerint nem bárkik, ha-
nem az országot, a nemzetet gazdagítani 
tudó, nagy tudású emberek bevonzását 
és letelepedését kötelességük elősegíteni 
a hatalmat gyakorlóknak. Szólt még ar-
ról is, hogy az istváni reformok közül ma 
is számos intézkedéssel élünk, mint pél-
dául a latin betűs íráskultúra, a törvény-
kezés, a világi és az egyházi közigazgatás, 
illetve a közügyekről való gondolkodás.

Az ünnepi műsorhoz a  Huzella Ti-
vadar Általános Iskola növendékei egy 
rövid jelenettel járultak hozzá. A  mai, 
hétköznapi szituációkból kibomló mon-
danivaló részint elismételte, s  ezáltal 
elmélyítette a  Szent István király által 
hozott legfontosabb reformok egy részét 
– olyan nyelvezettel, melyet akár egy ál-
talános iskolás is könnyűszerrel megért.

A műsor ünnepélyességét emelték 
Bese Botond és kecskedudás növendé-
kei, akik Pál István tereskei dudás Szent 
István-napi énekeiből játszottak egy cso-
korravalót.

A városi ünnepség keretében adták át 
az  Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak Pedagógus Szolgálati Emlékérmét. 
Az állami kitüntetésre Selmeczi György-
nét terjesztette fel Karaszek Ernőné 
óvodavezető. Selmeczi Györgyné 41 év 
– ebből 35 Gödön töltött esztendő – után 
idén ment nyugdíjba. Munkáját a csalá-
dokkal együttműködésben végezte. Bi-
zalommal fordulhattak hozzá kollégái 
és óvodásainak szülei is. Szívügye volt, 
hogy minden óvodás tanuljon meg úsz-
ni, ezért szabadidejét is feláldozva hordta 
a gyerekeket a gödi strandra. Rendszere-
sen szervezett közös programokat a csa-
ládokkal. A Balog Zoltán miniszter által 

ÜNNEP

Állami kitüntetést adott át 
országgyűlési  képviselőnk 
a Szent István-napi városi 
ünnepen 

A Huzella Iskola tanulóinak műsora 
valamennyi korosztály számára érthetővé 
tette a Szent István-i gondolatokat 

A Búzaszem Iskola kecskedudás növendékei 
Szent István-napi énekeket játszottak

A díjátadás pillanatai.  
Balról dr. Pintér György alpolgármester, 
Markó József polgármester, 
dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
és Selmeczi Györgyné, a kitüntetett 
óvodapedagógus
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aláírt oklevelet és az emlékérmet egy gyönyörű virágcsokor 
kíséretében dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő adta 
át. A kitüntetettnek Markó József polgármester és dr. Pintér 
György alpolgármester gratulált az állami elismeréshez.

Augusztus 20-án az ünnepi események változatos sport- és 
szabadidős programokkal folytatódtak az alsógödi Duna-par-
ton: a borongós, hűvös idő ellenére megrendezték a meghir-
detett szabadidős és sporteseményeket, lezajlott az  I. városi 
sárkányhajó kupa döntője is. Estére az ünnepi rendezvények 
helyszíne áttevődött Felsőgödre, a Duna-part Nyaralóházak 
területére, ahol 20 órától retro utcabál fogadta az érkezőket, 
21 órakor pedig sor került a hagyományos tűzijátékra.

V. Pálfai Kinga

Az augusztus 19-ére tervezett Fenyő Miklós-koncert 
a  rossz idő miatt elmaradt. Esőhelyszínt a  szervezők 
azért nem jelöltek ki, mert a  zárt térben megtartott 
rendezvényre csak korlátozott számban fértek volna be 
a nézők. Ehelyett a koncertet a korábban meghirdetett 
helyszínen, a  Feneketlen-tó melletti szabad területen 
egy másik időpontban tartják meg: szeptember 18-án, 
pénteken 21 órától.

A tűzijáték után igazi utcabáli hangulatban ünnepeltek a gödiek 

A látványos tűzijáték idén is 
sokakat vonzott

Fotó | Dudásné Stum Beáta

16.30-tól  a Kossuth tértől gólyalábas-óriásbábos 
felvonulás és hujákolás a Feneketlen-tóhoz

17 órától  Az Iszkiri zenekar műsora – Jön a mamut!
 Fergeteges koncert gyerekeknek és felnőtteknek

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

A vendégeket népművészeti kirakodóvásár, a legkisebbeket 
ugrálóvár várja.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Új időpont:

2015. szeptember 18.
21 órától 
Fenyő Miklós-koncert

a Gödi Feneketlen-tónál
2131 Göd, Bartók Béla u.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
(Esőhelyszín: Balázsovits Sportcsarnok)
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FELHÍVÁS

Átvehető házszámtáblák a Polgármesteri Hivatalban
Gödön több utcában megtörtént a  házszámok rendezése, illetve 
az  utcanevek megváltoztatása. Az  érintett utcák lakóinak meg-
küldtük a változásról szóló határozatot vagy értesítést.

Az érintett ingatlanok házszámtábláit megrendeltük, a tulajdo-
nosokat pedig értesítettük az átvétel időpontjáról és helyszínéről. 
Ennek ellenére sok házszámtábla máig gazdátlan maradt.

Kérjük az alábbi utcák lakóit, hogy a Göd Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) a  táblákat mielőbb 
vegyék át.

Az érintett utcák: Nemeskéri-Kiss Miklós út, Topolyás dűlő, Ne-
meskéri köz, Majorság köz, Tamási Áron utca, Tolsztoj köz, Alagút 
utca.

Előzetesen érdeklődhetnek a  (27) 530-064-es telefonszámon. 
Nyitva tartás: hétfőn 8-tól 18, kedden, szerdán és csütörtökön 8-tól 
16, pénteken 8-tól 12 óráig.

Göd Város Önkormányzata

Augusztus utolsó hetében a  közte-
rület-felügyelet egyik munkatársa 
arra lett figyelmes, hogy a  Pólus 

Szálló melletti fenyvesnél lévő játszótéren 
valaki megrongálta a rugós hinták egyikét 
– a  letört rész mintegy öt méterre feküdt 
a  hinta tartószerkezetétől. – Ez  a  kültéri 
játék nagy terhelésnek is jól ellenálló, meg-
felelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, igen 
drága eszköz, kizárt, hogy gyerekek súlya 
alatt tört volna össze. A javíttatása megle-
hetősen sokba fog kerülni – mondta Kovács 
Gergely, a közterület-felügyelet vezetője. 

A Szakáts-kertben is a pusztításban lel-
ték örömüket egyesek: a grillezőhely ülőal-
kalmatosságaiként szolgáló fatuskókat és 
a  székeket bedobálták a  halastóba, majd 
a  szemeteseket is kiborogatták, mielőtt 
odébbálltak. 

Az Otthon utcában két padot törtek ösz-
sze, a bócsai szabadidőparkban pedig a fá-
ból épült kis büféépületet rongálták meg, 
illetve nagy mennyiségű szemetet dobáltak 
szét az ott randalírozók. „Üvegek, flakonok 

(…), zacskók, csikkek mindenütt. Nem pár 
darab, hanem több kukányi. Akárcsak egy 
szeméttelepen” – írta az önkormányzathoz 
küldött e-mailjében az  egyik arra járó la-
kos, aki felháborodott a  szeme elé táruló 
kép láttán. Teljes joggal. A  város utcáit, 
tereit, parkjait mindannyian a  magunkéi-
nak érezzük, akik itt élünk. Elszomorító és 
valóban bosszantó látni, amikor egyesek 
semmibe veszik, szándékosan tönkrete-
szik, elcsúfítják a  környezetünket. Vajon 
miért teszik? És kik lehetnek a rongálók? 

Szemtanúk híján legtöbbször nehéz 
a  nyomára akadni az  elkövetőknek. Ám – 
mint kiderült – az utóbbi néhány esetben fi-
a talok voltak a tettesek. A bócsai kis faházat 
három kamaszgyerek rongálta meg. Egyi-
kük édesapja ígéretet tett arra, hogy kijavítja 
az  épületen keletkezett sérüléseket. A  sza-
bad idő parkban 16 év körüli fiúk szórták szét 
a  szemetet, amit másnap a  közmunkások 
takarítottak össze. Hangoskodó, erejüket 
fitogtató, alkohol hatása alatt duhajkodó fia-
talokról a közterület-felügyelet munkatársai 

máskor is beszámoltak már. Nemrégiben 
a  Latabár Kálmán téren – enyhén italos 
állapotban – két fiú rugdosta a  tele fon fül-
ke oldalát, a  hozzájuk intézett kérdésre 
adott válaszuk szerint állítólag azért, mert 
az egyiküknek születésnapja volt…

Persze nem arról van szó, hogy a város-
ban elkövetett valamennyi rongálásnak fi-
atalok állnának a hátterében. Annyi azon-
ban biztos, hogy a szeszes ital fogyasztása 
18 éven aluliak számára nem megengedett. 
A városvezetés arra kérte a rendőrséget és 
a polgárőrséget, hogy fokozott figyelemmel 
tartassák be ezt a  törvényt, és tegyék meg 
a  szükséges intézkedéseket, ha kiskorú fi-
atalokat italozni látnak az utcán. Nemcsak 
a közterületek rendje, hanem a fiatalok vé-
delme érdekében is. 

A közterületek és a  közrend védelmére 
a rendőrség és a polgárőrség járőrszolgála-
ta kiemelt figyelmet fordít, de nagy szükség 
van a  lakosság összefogására is. Ha valaki 
szemtanúja köztéri szemetelésnek, ran-
dalírozásnak, firkálásnak, rongálásnak, 
mielőbb értesítse a rendőrséget, a közterü-
let-felügyeletet vagy a polgárőrséget.

Koditek Bernadett

VÁROSKÉP

Tegyünk a közterületeink védelméért!
Tavasztól kezdődően megszaporodott a  közterületeken a  rongálásos esetek száma. 
Nemrég arról kellett hírt adnunk, hogy fiatal facsemetéket törtek ki és buszvárókat 
firkáltak össze ismeretlen tettesek. Nem sokkal később falfirkák kerültek a  felsőgödi 
vasútállomás szépen újrafestett aluljárójának falára is, majd a Kisfaludy utcai hídhoz 
vezető járdaszakasz beton térkőkockáit szedték fel és dobálták bele ismeretlenek a pa-
tak medrébe. A károkat az önkormányzat azóta helyreállította, de az újabb esetek nem 
sokáig várattak magukra. 

Gödi rendőrjárőr: (06 20) 943-7676 
Közterület-felügyelet: (06 20) 476-1138
Göd Városi Polgárőrség: (06 30) 676-8955

A rugós játék sok kisgyerek kedvence volt – 
nagy kár, hogy tönkretették

A bócsai szabadidőparkot önkéntes munkával építették meg a helybeliek. A rongálás és 
a szemetelés joggal váltott ki nagy felháborodást 
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Göd folyamatosan növekvő né-
pessége és a  személygépkocsi 
használatára épülő életvitel 

terjedése miatt elsősorban a  vasútál-
lomások környezetében és Göd köz-
pontjaiban napjainkra már kevésnek 
bizonyul a várakozóhelyek, a parkolók 
kapacitása. Ezeken a  területeken két-
féle alapvető parkolási cél határozható 
meg. A  parkolók egyrészt a  környező 
üzletek ügyfélforgalmát szolgálják – ez 
egy viszonylag rövidebb idejű várako-
zással, gyors járműcserélődéssel járó 
várakozás, másrészt a  munkába, is-
kolába igyekvők a vasút igénybevétele 
előtt huzamosabb időre az  állomások 
környékén helyezik el járműveiket.

A helyi életvitelhez a  városközpon-
tok működőképességének megtartása, 

illetve fejlesztése érdekében a várako-
zóhelyek egy részét el kell különíteni 
a napi, gyorsan forgó rövid idejű par-
kolások részére. Fontos, hogy a  köz-
ponti elhelyezkedésű parkolók várako-
zási időkorlát alá helyezése érdemben 
ne csökkentse az  egész napra igénybe 
vehető várakozóhelyek számát, ezért 
megfelelő elkülönítéssel az egész napos 
parkolásra a vasúti peronokhoz közeli 
parkolót, míg a  kereskedelmi és szol-
gáltató egységek vevőkörének, vendé-
geinek, szállítóinak megfelelő parkol-
tatására időkorlátozással szabályozott 
parkolót lehessen igénybe venni.

Az Önkormányzat ennek érdekében 
2015. szeptember 1-jétől önkormány-
zati határozatban a  felsőgödi vasútál-
lomás környezetében korlátozott idejű 

parkolásra igénybe vehető gépjármű 
parkolóhelyeket jelölt ki. Ennek ered-
ményeként a parkolási rend megválto-
zik, munkanapokon 7 és 17 óra között 
kizárólag személygépkocsival és csak 
rövid idejű parkolásra használhatóak 
az alábbi parkolók:

A felsőgödi vasúti átjárótól délnyu-
gatra (a fagylaltozóval szemközti olda-
lon) található parkoló legfeljebb 1 óra 
parkolási időtartamra vehető igénybe;

A felsőgödi vasúti átjárótól északke-
letre található, a kerékpártárolók mel-
letti aszfaltburkolatú parkoló legfel-
jebb 1 óra parkolás időtartamra vehető 
igénybe;

A felsőgödi Kisfaludy utca északi 
oldalán a  Honvéd sori csatlakozástól 
kezdve a Madách utcai kereszteződésig 
a párhuzamos gépkocsi parkoló legfel-
jebb 2 óra várakozás időtartamra ve-
hető igénybe.

A gépjármű vezetőjének a gépjármű 
szélvédője mögött a parkolás megkez-
désének időpontját ellenőrző órával, 
vagy más egyéb módon egyértelműen 
és jól láthatóan fel kell tüntetnie! Az el-
lenőrző óra térítésmentesen beszerez-
hető a  vasútállomás környékén lévő 
üzletekben.

Hosszabb időtartamú parkolás-
ra a Vasút utca vasút felőli oldalán és 
a Honvéd sor vasút felőli oldalán kije-
lölt P + R várakozóhelyek továbbra is 
időkorlátozás nélkül használhatóak.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kézműves tárgyakkal, bográcsos ízekkel és ter-
mészetesen muzsikával és táncokkal igyekeztek 
a  szervezők az  eltűnőfélben lévő kultúrát mintegy 

misszióként a népes látogatóközönség elé tárni. Nagy meg-
tiszteltetés érte Dóra Áront és Bese Botondot, a  Búzaszem 
Iskola népzene-pedagógusait: arra kérték fel őket, hogy egy 
napon át növendékeikkel együtt töltsék meg zenével, me-
sékkel a „pásztorpihenőt”, ismertessék meg hangszereikkel, 
furulyáikkal, dudáikkal az érdeklődőket.

A gödi „kisbojtárok” nem okoztak csalódást, és nagy si-
kerrel járultak hozzá a  magyar hagyományok e  szeletével 
a Mesterségek Ünnepe programjaihoz.

VPK

KÖZLEMÉNY

Megváltozott a parkolási rend a felsőgödi 
vasútállomás környezetében

Az állomás környéki parkolók egy részét a jövőben időkorlátozással vehetik igénybe az autósok

A búzaszemes gyerekek és tanáraik Göd jó hírét öregbítették 
a budai Várban megrendezett ünnepi eseményen

HAGYOMÁNYŐRZÉS

Gödi pásztorpihenő 
a 29. Mesterségek Ünnepén
A budai Várban közel három évtizede megrendezendő ese-
mény idén kiemelten foglalkozott a  pásztorok életével és 
művészetével. Az eseményen gödi iskolások is szerepeltek.
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Gödön elhunytak
Nagy Krisztina 36 éves
Ahmad Ali Mahmud 49 éves
Wiesinger Ákos Tibor 63 éves
Lakatos Ferenc Lajos 69 éves
Pogány Tibor 51 éves
Bűcs Gáborné (sz.: Nagy Margit) 68 éves
Bor Attila István 42 éves
Borbély Józsefné (sz.: Cseri Mária) 73 éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Kosztin Gáborné temetésén részt vettek, és 
virágaikkal együttérzésüket kifejezve enyhítették lelki 
fájdalmunkat.

A gyászoló család

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Simon Krisztián és Csernyik Szilvia Mária
Várkonyi Csaba és Tóthegyi Krisztina Irma
Bokor Ádám és Hajdú Anett
Lakatos Ferenc és Abarbanell Dzsannina
Molnár Dániel és Vitéz Judit
Konsai Péter és Meleg Kata
Végh Mihály és Szaszkó Mariann
Gyurcsó Attila és Boldizsár Erika
Maglódi Zoltán és Szabó Fanni Éva
Vinkovich Ádám és Ladányi Henrietta
Makovecz Imre és Ülkei Mónika
Tímár Attila és Regős Mária

MOTOROS NAP

Születésnapi motorozás az életmentőkkel

Nyugat-Európában már több mint húsz, Magyarországon tíz éve vesz-
nek részt a  betegellátásban motoros mentők: komoly szakemberek, 
akik nem csupán motoros vizsgával rendelkeznek, hanem legalább 

kétéves tapasztalattal is a  sürgősségi betegellátás terén. Közülük többen or-
vosként dolgoznak. A motoros mentés megismertetése, illetve népszerűsítése 
volt a  célja annak a nagyszabású rendezvénynek, amelyből a Gödön élők is 
ízelítőt kaphattak augusztus 15-én, amikor véget nem érő sorokban érkeztek 
városunkba a motorosok.

Az Országos Mentőszolgálat a tavalyi év után idén is megrendezte a Men-
tőmotoros Nap elnevezésű eseményt. A motorok szerelmesei az ország bár-
mely pontjáról jelentkezhettek, hogy egy teljes napot töltsenek együtt azokkal 
a társaikkal, akik járművüket a hétköznapokban az életmentés szolgálatában 
használják.

Mintegy 250 motoros gyűlt össze a budapesti Hősök terén, ahonnan a ha-
talmas konvoj – egy gödöllői pihenő után – Gödre érkezett. A  motorosok 
a Kék Duna Szállóban költötték el a Magyar Honvédség által felajánlott ebé-
det, szabadidős programként pedig sárkányhajózás és a szálloda melletti ka-
landpark kötélpályái várták őket. A rendezvényt a Dunakaland kalandpark és 
a Naszály járási mentőcsoport támogatta, a motorosok vonulásának biztosí-
tásában – az ORFK motorosai mellett – a Göd Városi Polgárőrség is segített.

A szelíd motorosok mindössze három órát vendégeskedtek nálunk, azután 
továbbgurultak Újszilvás felé, ahol mentési bemutatót láthattak az érdeklő-
dők. A kora estét – újabb közös motorozás után – Domonyvölgyben töltötték, 
ahol strandolás és koncertek szerepeltek a programban.

A rendezvényt a  gödi székhelyű Magyar Mentőmotoros Alapítvány szer-
vezte, amelynek tevékenységéről lapunk januári számában közöltünk interjút 
a szervezet szintén gödi kuratóriumi elnökével, Varsányi Zoltánnal.

K. B.

ELISMERÉS

Állami kitüntetést kapott dr. Beer Miklós 
megyés püspök
Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Szent István király és az ál-
lamalapítás ünnepe alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári 
tagozat kitüntetésben részesült dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. 
A kitüntetést a főpásztor Áder János köztársasági elnök megbízásából Balog 
Zoltántól, az  emberi erőforrások miniszterétől vehette át augusztus 19-én 
a Pesti Vigadóban.

Forrás: Váci Egyházmegye

FELHÍVÁS

Néptáncosok jelentkezését 
várják!
A Gödi Néptáncegyüttes különböző csoportjaiba 
várja óvodások, kisiskolások, felső tagozatosok, kö-
zépiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek 
jelentkezését.
Érdemes velünk tartani, mert a tánc fejleszti a szel-
lemi képességeket, beleértve a  matematikai gon-
dolkodást, növeli az  érzelmi intelligenciát, amely 
viszont segíti döntéseink megalapozottságát, meg-
tanít közösségben élni és együttműködni mások-
kal, s megőrizni magyar hagyományainkat.
És mert jó csapatban jó együtt táncolni!
Próbák:
Főiskolások és felnőttek: szombat 9–12 (Ady Klub, 
Felsőgöd, Kálmán u. 13.)
Röcögő (4-8. osztályok): kedd, csütörtök 16–18 
(JAMH)
Süvöltő (1-3. osztályok): szerda 16. 15–17 (JAMH)
Tekergő (ovisok): szerda 15.30–16.15 (JAMH)
Seniorok: szerda 17–19 (Búzaszem Iskola)

További információk:
József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.,
telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 485-4791,
Czinóber Klára néptáncpedagógus,
telefon: (06 20) 596-1920.
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A látványos felvonulást a motoros mentés népszerűsítése érdekében várhatóan 
jövőre is megrendezik a szervezők
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− Dányból 12 évi szolgálat után helyezte 
a püspök atya ide hozzánk, Gödre. Milyen 
érzésekkel jött el onnan?
− A  tizenkét év alatt láttam, hogy akiket 
megkereszteltem, közben iskolások lettek. 
Láttam a gyerekeket felnőni, fejlődni. Na-
gyon sok emberi kapcsolat alakul ki ilyen 
hosszú idő alatt. A szívemhez nőtt az a tele-
pülés, illetve Zsámbok is, hiszen nyolc évet 
ott is szolgáltam Dány mellett. Fájó érzés 
távozni és otthagyni azokat a híveket, akik 
sokat jelentettek nekem. Nehéz szívvel en-
gedtek el, de tudomásul vették püspök úr 
döntését. Kiváló, kedves, fiatal paptestvére-
met (Kovács András atyát, aki Gödön volt 
diakónus – a szerk.) helyezték oda, aminek 
nagyon örülök.

− Hogyan élte meg az elmúlt időszakot?
− Egyetlen közösségnek sem könnyű a vál-
tás, hiszen ott vannak az emlékek, a kötő-
dés, viszont úgy látom, hogy a gödi nagyon 

érett közösség ahhoz, hogy ezt a helyzetet 
jól kezelje. Szerencsére Zsolt atyával na-
gyon jóban vagyunk, így nincs feszültség 
bennem.

Intenzív és fárasztó időszak volt ez: köl-
tözés Gödre, Dányban átadni, itt pedig 
átvenni a hivatalos ügyeket. Mindeközben 
végezni kellett a  napi kötelezettségeket is. 
Rengeteg új információ zúdult rám, sok 
új emberrel találkoztam, s  közben visz-
sza-visszagondoltam arra, hogy ott még mi 
mindent kell átadni, elintézni, folyamat-
ban lévő ügyeket továbbvinni. Nem félek 
a  munkától, de ha már az  embernek van 
egyfajta terepismerete, akkor könnyebb. 
Hála Istennek, szeretettel fogadtak az em-
berek, és sokakkal sikerült már megtalálni 
a közös hangot. Az üzletekben vagy a pos-
tán kedvességet, segítőkészséget és nyitott-
ságot tapasztaltam ismeretlen emberektől.

− Hogyan lett pap?
− Gyermekkorom óta pap szerettem vol-
na lenni. Nagyon jó közösségben nőttem 
fel Monoron, ott kaptam kedvet ehhez 
a hivatáshoz. Először kis hittanos voltam, 
aztán elsőáldozás után ministrálni kezd-
tem. Egy  szakmunkásképző intézetben 
kitanultam a  kárpitos szakmát, majd esti 
tagozaton érettségiztem. Utána jelentkez-
tem a Váci Egyházmegyében Marosi Izidor 
püspök atyánál. Onnan vonultam katoná-
nak Hódmezővásárhelyre egy évre. A kato-
nai szolgálat után kezdtem meg a teológiai 
tanulmányaimat Egerben. Vácon szentelt 
föl Keszthelyi Ferenc püspök atya 1995-ben.

− Papszenteléskor mit választott papi jel-
mondatának?
− „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, 
hogy szeretlek.” Az  idézet János evangé-
liumából való, s  azért választottam, mert 
számomra ebben sok minden benne van. 
Gyakran jut eszembe ez a sora a Szentírás-
nak. Isten látja a szándékot, értékeli, hogy 
mit miért teszünk, még ha az  hiba vagy 
bűn, akkor is. Ő  mélyebben látja az  ösz-

szefüggéseket. Ő  nagyon jól tudja, hogy 
az  embert mi motiválja akár a  jóra, akár 
a  rosszra. Én hiszek abban, hogy az  Isten 
lát bennünket egyben, teljesen, és ezzel 
a  látásmódjával szeret engem. Magam pe-
dig a  sajátos gyenge emberi adottságaim-
mal tudom őt viszontszeretni. A  teológiai 
tanulmányaim során nagyon megérintett 
ez a mondat.

− Húsz éve szentelték pappá. Ha visszate-
kint erre az elmúlt időre, miért ad hálát?
− Boldogság van bennem, mert húsz éve azt 
tehetem, amit mindig is szerettem volna. 
Hálás vagyok Istennek azért, hogy megtar-
tott, hogy a  nehézségeken átsegített, hogy 
rengeteg emberrel találkoztam, s tőlük sok 
szeretet kaptam. Az, hogy ezt a  húsz évet 
mások hogyan értékelik, mit adtam nekik, 
majd kiderül odaát.

− Melyek a  legelső teendői, feladatai Gö-
dön?
− Szeretném alaposan megismerni a  két 
egyházközség szerkezetét, adottságait, és 
azokat az embereket, akik munkatársként 
tudnak segíteni a  szolgálatban. Szeptem-
bertől beindult az  „élet”: sorra látogatom 
az iskolákat, a kisközösségeket, s így képet 
alkothatok arról, hogy mi minden történt 
itt az  utóbbi időben, és a  továbbiakban 
hogyan tudnám itt Gödön építeni Isten 
országát.

Vida-Szabó Emese

Gyűjtés a rászoruló 
gyerekeknek
Öt hónapon át tartó munkával június vé-
gére készült el Nagyszalontán az a klub-
helyiség, ahol délután egy és hét óra kö-
zött naponta fogadják az egyébként utcán 
csellengő, rendkívüli szegénységben és el-
hanyagoltságban 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, ke-
rékpárt, mesekönyveket és játékokat.
Az adományokat munkanapokon 9 és 15 
óra között lehet leadni a Duna-part Nya-
ralóházak recepcióján (2132 Göd, Jósika 
utca 14.).
Köszönet minden segítségért!

INTERJÚ

Gödön építi Isten országát 
Beszélgetés a katolikus egyházközség új 
lelkipásztorával
Mészáros Csaba személyében új plébánost helyezett Beer Miklós püspök a gödi katoli-
kus plébániák élére augusztus 1-jével, miután Marton Zsolt atyát a Központi Papnevelő 
Intézet rektorává nevezték ki. Az új plébánost az elmúlt időszakról, az áthelyezéséről és 
papi életéről kérdeztük.

Mészáros Csaba gödi plébános
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MI A LAHA, 
ÉS HOGYAN 

MŰKÖDIK?
A LAHA egy támogatástudatos kereske-
delmi rendszer, amelynek használatával 
a segítő szándék széles körben elterjed-
het a lakosság körében. A weboldalra 
cégek, vásárlók és nonprofit szerveze-
tek regisztrálhatnak. A társa-
dalmi felelősséget vállaló, 
adakozó szándékú cé-
gek felajánlják, hogy 
termékeik vételárá-
ból egy bizonyos 
százalékot minden 
egyes vásárlással 
egy időben ado-
mányozásra fordí-
tanak. Az adomány 
mértékét a cégek 
maguk határozhatják 
meg. Ám arról, hogy 
a felajánlott százaléknak 

melyik 
nonprofit 
szervezet legyen a ked-
vezményezettje, a vá-

sárló dönt. 

Mi teszi vonzóvá 
a rendszer 
használatát 
a vásárló számára? 

Az adakozás számára 
semmilyen költséggel 

nem jár, hiszen az adomány 
összege benne van a termék 

árában. Ráadásul a vásárló ked-
venc társadalmi vagy segélyszer-
vezetét támogathatja a vásárlá-

sával. Az internetes felületen keresztül 
nyomon követheti az adomány útját, és 
értesítést kap annak célba érkezéséről is.

Milyen előnyökkel jár 
a csatlakozás a cégek számára?
A LAHA-rendszerbe regisztráló cégek 
a fogyasztónak adott árengedmény és 
egyéb marketingkiadások (óriásplakát, 

reklám stb.) helyett adakozásra 
fordítanak egy bizonyos 

összeget. Társadalmi 
szerepvállalásuk 

megbecsültté és 
szerethetővé teszi 
őket a fogyasztók 
szemében, s ennél 
nincs jobb reklám. 
Az adakozásra 
szánt összeg ráadá-

sul leírható az adó-
ból. A LAHA a rend-

szerbe jelentkező 
cégek számára ingyene-

sen igénybe vehető marke-
tingfelületet – webshopot – is 

biztosít, ahol lehetőségük van logójuk 
elhelyezésére, termékeik, sikereik, akcióik 
bemutatására és a feltöltött tartalmak 
folyamatos frissítésére.  

Mit kínál a LAHA a társadalmi és 
segélyszervezeteknek?
Rendszeresen érkező bevételt, amelyet 
nemes céljaik megvalósítására fordíthat-
nak. Egy kiváló lehetőséget arra, hogy 
vásárlásaik révén elkötelezett szimpa-
tizánsaik akár naponta támogathassák 
őket kisebb-nagyobb összegekkel anél-
kül, hogy ez bármelyik fél számára plusz-
kiadással járna.

Tegyük jobbá a világot!
Jótékonysági kezdeményezés a civilszféra támogatására

Négyévi tervező- és fejlesztőmunka után idén áprilisban indult útjára az 
a jótékonysági kezdeményezés, amelynek célja, hogy rendszeres bevé-
telhez juttassa a szinte kivétel nélkül anyagi gondokkal küzdő nonprofit 
szervezeteket, és ezáltal lehetővé tegye számukra a hatékonyabb műkö-

dést. 
A Love All, Help All! (LAHA) mozgalom a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságára igyekszik ráirányítani a figyelmet. Ennek érdekében 
egy olyan egyszerű és bárki által szabadon használható internetes 
alkalmazást hozott létre, amelynek segítségével mindennapos 
gyakorlattá válhat a társadalmi és segélyszervezetek által képviselt 

jó ügyek anyagi támogatása. 

EGY GÖDI PÉLDA
A gödi nonprofit szervezetek közül első-
ként a Dunai Vízisport Alapítvány csatla-
kozott a mozgalomhoz. Mindazok, 
akik kedvelik és támogatni 
szeretnék az alapítványt, 
a vásárlásaik után járó 
kedvezményt az alapítvány 
számlájára irányíthatják 
a LAHA weboldalán ke-
resztül. A Love All, Help 
All! Alapítvány a bevé-
telnövelés egyszerű és 
költségmentes lehető-
ségét, az önfinanszírozás 
útját kínálja minden gödi 
nonprofit szervezet – kultu-
rális, sport-, szabadidős, isko-
lai, óvodai alapítvány, egyesület 
stb. – számára. 

Az adakozás nem 
pénz, csak jó szándék 
kérdése

A LAHA-mozgalom egyik alapítója, 
a gödi Tóth József vallja: ha az adomá-
nyozás, a jó ügyek támogatása a min-
dennapi életünk részévé válik, rövid 
időn belül érzékelhetően megváltozik 
a világ. „Egy kulturális váltás van folya-
matban, melyben a társadalmilag felelős 
polgári tudatosság egyre népszerűbb.”  
A világban számos formában jelen lévő 
szükség és nélkülözés enyhítéséért 
mindenki tehet valamit. A LAHA-rend-
szer használata a magánszemélyek, 
a cégek és a nonprofit szervezetek 
számára is teljesen ingyenes. A Love 
All, Help All! Alapítványt létrehozó négy 
magánszemély – köztük Tóth József 
– társadalmi felajánlásként működteti 
a kereskedelmi rendszert annak érde-
kében, hogy egymásra találhassanak 
az adományozók és a jó ügyeket képvi-
selő szervezetek. 

Érdemes csatlakozni! | www.loveallhelpall.org

Kik ők?

Kik ők?

Kik ők?

Támogatástudatos
Vásárlók

Cégek Nonprofitok

 SMILE



A Huzella Tivadar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában 
idén is négy első osztály indult 

– tudtuk meg Mucsi Lászlóné igazgató-
helyettestől. 109 elsős kisdiák lépte át 
elsején, mosolyogva vagy éppen meg-
szeppenve az  iskola küszöbét. Az első 
szülőin a  büszke anyukák és apukák 
pontos tájékoztatást kaptak a  beszer-
zendő felszerelésekről és az  egyéb 
tudnivalókról. Az  iskolában az  előző 
tanévhez képest nem történt lényeges 
változás, három évfolyamon az  alap-

tankönyveket idén is ingyenesen kap-
ták meg a tanulók.

Horváth Szilárd, a Búzaszem Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény egyik alapítója elmond-
ta, hogy náluk 18 elsős kezdte meg 
a tanulmányait, akik máris készülhet-
nek arra, hogy több olyan órájuk lesz, 
amely énekkel-tánccal és zenéléssel 
kapcsolatos. S az  írás-olvasás-számo-
lás mellett az évkör ünnepei és a nép-
mesék is nagy szerepet játszanak majd 
iskolai életükben. Vagyis a kis elsősök 

élményszerű tanulásra, gyors ütem-
ben gyarapodó tudásra és közösségi 
együttlétekre számíthatnak a  Búza-
szemben.

A Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatóhelyettese, Nyizsnyik 
Judit arról tájékoztatott bennünket, 
hogy négy elsős osztályt indítottak, 
119 gyerekkel. Az  iskola célja, hogy 
kiaknázza a  gyermeki kíváncsiságot, 
tudást nyújtson, értékeket tápláljon, 
és a gyermekek tanulási kedvét, közös-
ségben való helyét erősítse. Sok az a tu-
dás, amit egy kicsi elsősnek el kell sa-
játítania az  első tanévben a  boldog 
óvodai évek után. Ebben segítik őket 
a  tanító nénik odaadó szeretetükkel, 
fáradhatatlan jókedvükkel és sokszínű 
szakmai tudásukkal.

Kedves elsős szülők! Higgyék el, szép 
lesz ez a  tanév. Persze biztosan akad-
nak majd nehézségek is, ám ha az osz-
tályfőnökökkel összefogva együtt 
„dolgoznak” majd a  gyermekekért, 
a közösen megélt öröm érzése nem fog 
elmaradni.

(w)

Első nap az iskolában. (A Huzella Tivadar Általános Iskola kis elsősei)

Az első tanévnyitó feledhetetlen emlék marad a gyerekeknek és 
szüleiknek egyaránt

A Búzaszem Iskola tanévnyitóját a Szent 
István-plébániatemplomban tartották

TANÉVKEZDÉS

Jó tanulást, gödi elsősök!
Szeptember elsején a város iskoláiban megkezdődött a tanév. Mivel a lapzártánk egy-
beesett a tanévnyitással – a sulikkal egy időben csengettek be nálunk is −, a tanévkez-
déshez kapcsolódó témákkal októberi számunkban foglalkozunk részletesebben. Ám 
egy gyors körkérdésre még futotta időnkből: arra voltunk kíváncsiak, hogy a  három 
gödi általános iskolában összesen hány elsős – leendő olvasónk! – kezdi meg a tanulást.

Az iskolakezdő hatévesekről el se hinnénk, hogy néhány hónapja 
még óvodások voltak. (A Németh László Általános Iskola elsősei) 
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A tartományfőnökséggel való 
közös gondolkodás eredmé-
nyeként megalakult egy cég, 

amely garanciája lehet annak, hogy 
a  gödi Piar szakképzése továbbra is 
kalazanciusi szemléletű maradjon. 
A  frissen alapított Gödi Piarista Ok-
tató és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Meyer Tamás. Vele, és az iskola igazga-
tójával, Dekiszkyné Fejér Ritával arról 
beszélgettünk, hogy ez az  átalakulás 
mit jelent a gyakorlatban.

− Miért kellett új céget alapítani?
− Dekiszkyné Fejér Rita (DFR): 2015. jú-
lius 1-jén lépett hatályba a szakképzés-
ről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
kamarai garanciavállalással kapcsola-
tos módosítása, mely a gazdálkodóknál 
folyó gyakorlati képzés elsődlegessé-
gének megerősítését és ezen keresztül 
a  duális képzés kiszélesítését célozza 
meg. Ennek lényege, hogy a tanuló gya-
korlati képzéséről az  iskola csak akkor 
gondoskodhat, ha a kamara nem tudja 
a  diákot külső cégnél elhelyezni. Már 
jóval a  törvény hatályba lépése előtt 
elkezdtünk gondolkodni azon, hogy 
az  iskola milyen módon tud egyszerre 
megfelelni a duális képzés elvárásainak 
és az iskola küldetésének. A választ egy 
piarista tulajdonú cég létrehozásában 
találta meg az  iskola vezetés és a  fenn-
tartó. Ez lett a Gödi Piarista Oktató és 
Szolgáltató Kft.

− A jövőben hogyan vesznek részt a di-
ákok a gyakorlati képzésen?
− DFR: Látszólag nem változik semmi: 
ugyanabba a  tanműhelybe érkeznek 
a  diákok, ugyanabban a  szellemben 
foglalkoznak velük a szakoktatók, még-
is a céges működés nagyobb fegyelmet 
követel meg: élesebbé válik az  időben 
történő megérkezés, a védőfelszerelések 
használata, a pontos munkavégzés.
− Meyer Tamás (MT) : A vizsgakövetel-
mények és ezáltal a  tanterv több szak-
mában is nehezen tud lépést tartani 
a  felgyorsult változtatásokkal. Ennek 
oka, hogy folyamatosan új anyagokkal 
és technológiával, valamint sajnos sok 
esetben üzletszerű kivitelezéssel talál-
kozunk napjainkban. Azonban az  élet 
azt igazolja, hogy nem minden változ-
tatás jó és követendő. Ezért fontos, hogy 
az oktatáson megismerkedjenek a kivi-
telezés mai helyes formájával, beleértve 
az anyagokat és a munkamódszert.

− Mi történik az  elméleti tanulmá-
nyokkal?
− DFR: Minden elméleti óra nagy ér-
ték, százszázalékosan ki kell használ-
ni. A közismereti órákon a gyakorlati 
életben való tájékozódáshoz, a felelős-
ségteljes, szabad és szépre fogékony 
emberi életre neveléshez tudunk hoz-
zátenni, esetenként a hiányokat pótol-
ni, a  képességeket fejleszteni. A  szak-
mai órák megalapozzák és különböző 
helyzetekben alkalmazhatóvá teszik 
a gyakorlati képzésben szerzett tudást. 
A szakmai elmélet akkor képes betöl-
teni feladatát, ha olyan módszereket 
használ, mellyel el tudja juttatni a di-
ákokhoz a  szakmai tudást, szorosan 
összehangolva a  gyakorlattal. Kiváló 
tudású szaktanáraink vannak. Ebben 
az  évben nagy hangsúlyt fektetünk 
a módszertani megújulásra és a peda-
gógiai helyzetkezelésre.

− Mi az  előnye az  új, céges szakmai 
gyakorlatnak a diákok számára?
− MT: A  mi céges szakmai gyakorla-
tunk nem redukálódik egy-egy munka-
fázisra, ezért a  tanulók nem betanított 
munkások lesznek, mint sok más kül-
sős cégnél, hanem a  szakmájuk teljes 
spektrumát átlátó szakemberek. Továb-
bi előny, hogy műhelyeink rendkívül 
jól gépesítettek, és a  későbbiekben is 
tudjuk biztosítani azokat a  nyersanya-
gokat, melyekkel tartani tudjuk a gya-
korlati képzések magas színvonalát.

SZAKKÉPZÉS

Gyakorlati oktatás a gödi 
piaristáknál
Küzdelmes tanév áll előttünk. Ez a megállapítás egy csöppet sem túlzás, jól-
lehet az  elmúlt közel huszonöt tanév sem volt egyszerű. A  jelenlegi kihívás 
a szakképzési törvény módosításából következik, melynek lényege, hogy fiaink 
szakmai gyakorlatukat, a képzési idő jelentős részét ezentúl elsősorban nem 
iskolai keretek között töltik.

„Vállalkozásunk példa- és modellértékű 
lehet” – vallja Dekiszkyné Fejér Rita igazgató

A tanulók a szakmájuk teljes spektrumát 
átlátó szakemberek lesznek – ígéri Meyer 
Tamás ügyvezető 
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− DFR: Ez a forma egyrészt megvaló-
sítja a  feszesebb, vállalatokra jellemző 
működést – ami hatékonyabban ké-
szíti fel a  tanulókat a  munka világára 
−, másrészt, mivel a cégben folyó gya-
korlati oktatás tervezetten, tanmenet 
szerint folyik, valamint minden szak-
mai területet és kompetenciát átfog, 
így biztos alapot teremt a  szakiskolát 
lezáró, sikeres szakmai vizsgához. 
Mindezt piarista értékeket magáénak 
valló, gyakorlott szakoktatókkal, a ha-
gyományos mester-tanítvány szemlé-
letben megvalósítva. Nem utolsósor-
ban a  céges forma arra is lehetőséget 
ad, hogy a kft.-vel tanulószerződésben 
lévő diákok, a  törvény által meghatá-
rozott mértékű ösztöndíjat és egyéb 
juttatásokat kaphassanak.

− Melyek az együttműködés eddigi ta-
pasztalatai?
− DFR: Nagy hangsúlyt fektetünk egy-
más megismerésére, és a  közös nyelv 
megteremtésére a kft. vezetésével. Eh-
hez kapunk külső segítséget is. Kezd-
jük kialakítani az  együttműködés 
fórumait és rendszerét. Fontos, hogy 
bizalommal és nyíltan forduljunk egy-
más felé. A cégalapítás és az együttmű-
ködés beindítása bonyolult és felelős-
ségteljes munka, főképp egy ennyire 
speciális célokért is létrejövő termelő 
cégé. Itt nincs mese: a gyerekek érdeké-
ben a lehető legjobban kell segítenünk 
egymást. Vállalkozásunk példa- és 
modellértékű lehet – jómagam ebben 
erősen hiszek.

Besze Erika

KISGYERMEKNEVELÉS

Tájékoztatás a bölcsődei ellátásról
A Szivárvány Bölcsőde kéri azokat a szülőket, akik gyermekük bölcsődei elhelyezését 
tervezik, hogy igényüket mielőbb jelezzék az intézményben. A jelentkezők nagy szá-
ma miatt nem tudunk minden gyereknek azonnali férőhelyet biztosítani, ezért fon-
tos, hogy a szülők legalább fél évvel a bölcsődei ellátás kezdete előtt jelentkezzenek, 
és igényükről tájékoztassák a bölcsődét. Ha időközben úgy alakul, hogy a bölcsődei 
ellátást a család az előre jelzett időpontban mégsem veszi igénybe, az semmiféle követ-
kezménnyel nem jár. 
Jelentkezési lapot a bölcsődében lehet kérni. 
Cím: Szivárvány Bölcsőde, 2131 Göd, Komlókert utca 19–21. E-mail: bolcsi@invitel.hu

Ráczki Marianna 
bölcsődevezető

Zenés baba-mama játszóház

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat tartunk
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
A következő foglalkozás időpontja: 2015. szeptember 28., hétfő, 16-17.30 óráig.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi térre vágyó 
kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

Meghívó
Mihály-napi vásár a Kincsem Óvodában
Szeptember 29-én, kedden 16 órától Mihály-napi vásárt tartunk a  Kin-
csem Óvodában. Hagyományos családi programjainkra és kirakodóvá-
sárunkra idén is sok szeretettel várunk mindenkit!

Az óvoda dolgozói
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Tizenhat külföldi tinédzsert látott 
vendégül a  Rotary Club Göd tíz 
napon át, az idén immár ötödik al-

kalommal megrendezett nemzetközi Sport 
& Fun táborában, július közepén. A 15-18 
éves fiatalok 13 európai országból érkeztek. 
Hozzájuk a gödi szervezők, illetve vendég-
látók részéről tíz gödi fiatal csatlakozott. 
A fiatalok három napon át 12 gödi család 
otthonában kaptak alkalmi szállást, majd 
a hátralévő napokat közösen töltötték egy 
gödi szálláshelyen.

A programok közt a  csapatépítő spor-
tolás mellett a  kultúra is jelentős szerepet 
játszott. A táborlakók, amellett, hogy meg-
tekintették a  Dunakanyar (Vác, Eszter-
gom, Visegrád, Szentendre) és Budapest 
nevezetességeit, túráztak, kerékpároztak, 
kenuztak, boboztak, megismerkedtek 
az íjászattal, a barlangászattal és a sárkány-
hajózással, falat másztak, kalandparkot 
hódítottak, lézercsatában megrohamozták 
a nógrádi várat, majd a szomszédos erdő-
ben vadakat etettek. Részt vettek a visegrá-
di várjátékokon, ellátogattak a fővárosi Szé-
chenyi fürdőbe, megnézték a Parlamentet, 
a budai Várat, az esztergomi bazilikát, va-
lamint a váci dómot és a múmia kiállítást, 
továbbá a szentendrei skanzent. A szerve-

zőkkel és a vendéglátókkal kiegészített csa-
pat számára nem maradhatott el a  közös 
sportdélután a gödi Balázsovits Sportcsar-
nokban, a nógrádi kirándulás és sütés-fő-
zés, majd a karaokés búcsúvacsora sem.

A fiatalokat a  Dunakanyarban és Bu-
dapesten szerzett felejthetetlen sport-, 
szabadidős és kulturális élmények, illetve 
a programok során kialakuló barátságok is 
összekötik.

A Rotary Club Göd a  tábor megvalósí-
tásában aktív szerepet vállaló gödi csalá-
doknak ezúton is szeretné megköszönni 
önzetlen munkájukat, támogatásukat és 
segítségüket. Ők is kellettek ahhoz, hogy 
idén újabb 16 külföldi fiatal az  itt szerzett 
élményeken keresztül vihesse magával 
a világba Magyarország s ezen belül a Du-
nakanyar és Budapest kulturális és termé-
szeti szépségeit, a  gödi fogadó családok 
vendégszeretetét. Ezzel összekapcsolják 
városunkat, Gödöt a világgal.

Pölczman Ákos és Broda Krisztián

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TÁBOR

Összekapcsolódtak a gödi fogaskerekek

www.telepulesellato.hu

Szeptemberben még a nyári nyitva tartással üzemel a strand!
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

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

A 13 európai országból érkezett fiatalok között a tíznapos tábor programjai során igazi 
barátságok szövődtek 
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BALESET-MEGELŐZÉS

Közbiztonsági és sportnapot rendezett 
a polgárőrség
A Göd Városi Polgárőrség augusztus 9-én rendezte meg a VI. Közbiztonsági 
és Sportnapot a gödi termálstrand területén. Az időjárás kedvezett az egész 
napos programkavalkádnak, melyet igen nagy érdeklődés kísért.

E rendezvény elsődleges célja, hogy a rendőrség és a polgárőrség szakembe-
rei felkészítsék a gyermekeket az iskolakezdés veszélyeire. A rendőrség mun-
katársai közlekedési tesztek segítségével tanították a gyermekeket a KRESZ 
szabályaira. A tesztlapot helyesen kitöltő iskolások valamennyien ajándékot 
kaptak. 

Az érdeklődők a  nap folyamán 
megismerkedhettek többek között 
a  Cerny Alapítványi Mentőszolgá-
lat munkájával, eszközeivel és men-
tőautójával, beszélgethettek a  Du-
nakanyar Látássérültek Egyesület és 
a Léleklánc Alapítvány jelen lévő tag-
jaival, s  idén sem maradtak el a kü-
lönféle szituációs gyakorlatok sem.

Tekintettel arra, hogy Göd Duna 
menti település, rendkívül fontos, 
hogy a  lakosság köréből minél töb-
ben kapjanak tájékoztatást arról, mi 
a  teendő, ha esetleg vízi baleset ér 
valakit. Egy mentési gyakorlat kere-
tében a polgárőrök bemutatták az ér-
deklődőknek, hogyan kell szakszerű-
en kimenteni a vízből, majd szükség 
esetén újraéleszteni a  bajba jutott 
embert. 

A legfiatalabb korosztályt a  ren-
dezvényen gipszfestés, gyöngyfűzés 
és hagyományőrző játékok várták. 
Az  esemény fővédnöke, Nick Árpád 
erőművész izgalmas kötélhúzó-ver-
senyt szervezett, de kipróbálhatták 
magukat a  tollaslabdázásra és a  fit-
nesz mozgásra vágyók is.

Köszönet illeti a VI. Közbiztonsági és Sportnap valamennyi fellépőjét, szer-
vezőjét és önkéntes segítőjét, s  természetesen a  támogatókat is, így egyebek 
mellett Göd Város Önkormányzatát, a Gödi Termálstrandfürdőt, a Don Papa 
pizzériát és a Rétesházat.

Találkozunk jövőre is!
(Forrás: Göd Városi Polgárőrség)

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Veszélyes hulladék gyűjtése
2015. szeptember 18-án, pénteken 14 és 18 óra 
között a  kft. udvarán veszélyes hulladékok 
gyűjtésére kerül sor.
(Cím: 2132 Göd, Duna út 5., bejárat a Kisfaludy 
utca felől.)

Lakossági mennyiségben leadhatók az alábbi 
hulladékok:
•  oldószerkeverékek, hígítók
•  fénycsövek és izzók
•  elhasznált étolaj, zsír 
•  növényvédőszer-maradékok
•  akkumulátorok 
•  fáradt olaj
•  festékmaradékok és göngyölegei 
•  szennyezett (festékes, olajos) göngyölegek
•  elektronikai hulladék
A veszélyes hulladékok leadása csak gödi in-
gatlannal rendelkezők számára lehetséges.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

Mentési gyakorlat: egy bemutató keretében az érdeklődők azt is láthatták, 
hogyan történik a vízi balesetek sérültjeinek ellátása

A kézműveskedő gyerekekkel is 
szívesen elbeszélgetett Nick Árpád, 
a rendezvény fővédnöke

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Felhívás a szemétdíjak 
befizetésére
A számlák határidőre történő befizetésével 
a  lakosok hozzájárulnak a  szemétszállítási 
szolgáltatás zavartalan működéséhez. Kérjük 
a fizetési határ idő pontos betartását. Köszön-
jük!

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 ka-
matot, a kezelési díjat, és 5000 Ft végrehajtási 
költséget számít fel. A  szemétszállítás folya-
matos működtetése és az   esetleges kellemet-
lenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy ha 
bármilyen okból elmaradása keletkezne, azt 
mielőbb rendezze, mert a   jogszabályok nem 
adnak lehetőséget a díjak elengedésére!

Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
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RÉSZTVEVŐ BOLTOK
Alsógöd
•  Family Ezo-Turi (Pesti út 77.)
•  Flört Virág-Ajándék (Pesti út 77.)
•  Firka Papír-Írószer (Török Ignác u. 1.)
•  Fakusz barkácsbolt (Pesti út 82/a)
•  Török Tímea zöldséges (Pesti út 72.)
•  3 Pont Grafikai Stúdió és Nyomda, Papír és Írószer (Béke út 

29., a vasútállomásnál)
•  Fujer Kft. Zöldség-élelmiszer (Béke u. 29.)
•  Judit Optika (Béke u. 29.)
•  Prónai zöldséges (Mikszáth u. 68., a vasútállomásnál)
•  Kása Renáta Soul and Body Shape (Török Ignác u. 1.)
•  Bambusz szépségszalon (Török Ignác u. 1.)

Felsőgöd
•  Balázs pékség (a vasútállomásnál)
•  Gazdabolt (Duna út 4.)
•  Ruhabolt (Duna út 6.)
•  Húsdiszkont (Duna út − Szent Imre Herceg u. sarok)
•  Állateledelbolt (Duna út 34.)
•  Party kellékes üzlet (Latabár Kálmán tér)
•  Duna csárda (Duna-part)
•  Borostyán csemege (Duna út 2.)
•  Virágüzlet (Duna út 1.)
•  Kuckó fagyizó (a vasútállomásnál)
•  HOREX kerékpárszaküzlet (Ady Endre út 1.)
•  Cseprega Vilmos zöldséges (a vasútállomásnál)
•  Lenkey utcai papírbolt – Márton Olga

A lista folyamatosan bővül, a változások szerepelnek 
az emh.nevelek.hu oldalon. A résztvevő boltokban sárga 
matricás emblémát helyezünk el.

VÁROSVÉDŐ VERSENY
2015. szeptember 16. és 22. között ismét meghirdetjük 
az Európai Mobilitási Hét – Göd rendezvénysorozathoz 
kapcsolódó városvédő versenyt gyermek és felnőtt 
kategóriában.
Gyűjtsd a színes virágos matricákat, és legyél te is 
városvédő hős azzal, hogy legalább a mobilitási hét idején 
a környezetbarát közlekedést, vásárlást és a helyi szórakozási 
lehetőségeket választod!

JÁTÉKSZABÁLY
A cél minél több matricát összegyűjteni a mobilitási 
hét programfüzetében. A programfüzet letölthető 
az emh.nevelek.hu honlapról, illetve megtalálható 
az oktatási intézményekben és a résztvevő üzletekben.
Háromféle matricát lehet szerezni. Kék színű matricát 
kap az, aki környezetbarát módon, azaz kerékpárral, 
gyalog, tömegközlekedéssel vagy telekocsival érkezik 
óvodába, iskolába, illetve a mobilitási hét programjaira. 
Fehér matricával jutalmazzuk a mobilitási hét gödi 
programjain való részvételt. Sárga matricát kapnak azok, 
akik környezetbarát módon érkeznek vásárolni a játékban 
résztvevő üzletekbe, vagy akik több családnak vásárolnak.
Minden, legalább egy matricával érvényesített és 
visszaküldött programfüzet sorsoláson vesz részt. 
A fődíjakat azok között sorsoljuk ki, akik legalább 5 matricát 
gyűjtöttek össze úgy, hogy mindhárom színből van közte 
legalább egy. Minél több programfüzettel nevez valaki, 
annál nagyobb az esélye a nyereményre.
További részletek az üzletekben és az emh.nevelek.hu 
oldalon.

ÍZELÍTŐ A NYEREMÉNYEKBŐL
Ebédmeghívás a Sportteraszra (Eco Smart CNG), spin racing 
bérlet (Gödi Spin Racing − Érdi-Krausz Zsuzsa), cukrászda bon 
(Váczi Sütemény Kuckó), vitamincsomag (Vitamin Station), 
kerékpárszerelő-készlet és kerékpáros kiegészítők (Repeta 
Reklám), masszázs (Gyimesi Attila).
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Informálódjon a környezetbarát CNG-meghajtású 
autókról a mobilitási héten!

Hírlevél feliratkozóknak a városvédő 
versenyben fehér matricát adunk.

női- férfi- és gyermek fodrászat,
női- férfi- és tini kozmetika, testmasszázs, 

pedikűr, manikűr, műköröm
www.kameleonszepsegsziget.hu

Felsőgöd, Kisfaludy u. 3.
Tel. 06-27/33-01-01

Nyitva tartás: H-P: 8-19  Szo: 8-12
Minden vendégünk, aki a Mobilitasi Héten 

gyalog érkezik az üzletbe, szempillafestést
 kap ajándékba!

kameleon_hirdetes.indd   1 2015.08.30.   13:45:26 15% kupon
Őszi vitaminszint mérés 

biorezonanciás készülékkel!
A mérés vásárlás esetén ingyenes, a vitamin-
ok árából pedig levonjuk kuponkedvezményét!

Akciónk a mobilitási hét alatt érvényes.
Vitamin Station Kft. Göd, Kincsem u. 2. 

(PENNY MARKET mellett)
www.vitaminstation.hu

vitaminsziget_hirdetes.indd   1 2015.08.30.   10:48:15

GUINNESS-REKORDKÍSÉRLET ÚJ IDŐPONTBAN!
Göd bekerülhet a Guinness Rekordok Könyvébe, ha össze tud kapcsolódni több mint 1811 ember egy élőláncba 
szeptember 22-én délelőtt 10 órától Felsőgödön.
Rajtad is múlik, hogy túlszárnyaljuk-e Aomori városának rekordját!
Gyere el és hozd a családod is! Erősítsd a közösséged csapatát!
Csapatot állítanak fel: Búzaszem Iskola, Göd Város Önkormányzata, Huzella Tivadar Általános Iskola, Kincsem Óvoda, 
Németh László Általános Iskola, Neveleki Szomszédok Egyesület, Retró Ady Klub, Ugri-bugri Óvoda.
További információ: nevelekiszomszedok.hu/guinness-rekordkiserlet.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A MOBILITÁSI HÉT PROGRAMJAI
Részletes programleírások  
a Facebookon: europai.mobilitasi.het.god  
és az emh.nevelek.hu oldalon
Időpont Program Helyszín
09. 16. 16.30 Nyitóünnepség Ugri-bugri Óvoda
09. 16. 17.00 Biciklivel stílusosan Ugri-bugri Óvoda

09. 17. 16.00 Közlekedésbiztonsági bemutató és 
szituációs játék

Huzella Tivadar 
Általános Iskola

09. 18. 18.00 Öko mozi Búzaszem Általános 
Iskola

09. 19. 10.00 Huzellás Családi Nap Feneketlen-tó

09. 19. 16.00 Járdaátadási ünnepség Nevelek, Kapcsolat 
park

09. 20. 8.00 BeCsal Szüreti Sportnap Gödi SE sporttelepe

09. 20. 13.00 Meghívásos Jótékonysági Kispályás 
Futballtorna Bor Attila emlékére Gödi SE sporttelepe

09.21. 17.00 Lakossági fórum az M2 bővítéséről 
és a közlekedés-fejlesztésről

Balázsovits János 
Sportcsarnok

A MOBILITÁSI HÉTHEZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓK

AUTÓMENTES PROGRAMOK 
A HONVÉD SORON 
Szeptember 22. (kedd)
•  7-től 17 óráig 

Kerékpárok átvizsgálása és KRESZ szerinti felkészítése, 
aszfaltrajz verseny, kerékpáros lassúsági verseny, 
„Közlekedj okosan!” interaktív társasjáték, kamion-
bemutató (Eco Smart CNG)

•  10-től 11 óráig 
Guinness-rekordkísérlet

•  14-től 16 óráig 
„Tervezz okosan!”, a pályamunkák kiállítása

•  16.30 órától 
Eredményhirdetés

•  17 órától 
A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a Mazsorett csoport 
felvonulása

•  17-től 19 óráig 
Utcabál



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!

FORGALMI VÁLTOZÁSOK SZEPTEMBER 22-ÉN FELSŐGÖDÖN
Autómentes terület 7-től 19 óráig: az Ifjúság köz és a Honvéd sor József utca és Csendes köz közötti szakasza.

KERÜLŐUTAK
A Németh László Általános Iskolát a Madách utca − József utca útvonalon lehet autóval megközelíteni. 
A József utca erre az egy napra a vasút felé lesz egyirányú.
A Honvéd sor József utca és Mátyás utca közötti szakaszára ezen a napon csak a József utcából lehet 
behajtani.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK DÉLELŐTT
6-tól 8 óráig nem lehet parkolni, 8-tól 12 óráig pedig behajtani a Lenkey utca Bozóky tér és Vasút utca 
közötti szakaszára.
9 és 11 óra között lezárják a Kálmán utca – Lenkey utca, valamint a Vasút utca – Lenkey utca kereszteződést. 
A forgalmat a Bozóky tér felé terelik.
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Nevezetesen: segíteni szeretné 
a  CNG-technológiák hazai nép-
szerűsítését, melynek első lépése-

ként októberben CNG-töltőállomást nyit 
a  Nemeskéri-Kiss Miklós úton. Erről, és 
egyéb terveikről idősebb Takács Attilát, 
a cégcsoport egyik alapítóját kérdeztük.

− Megkerülhetetlen a kérdés: mit kell tud-
nunk a CNG-ről? 
− A  CNG (Compressed Natural Gas), 
vagy más néven sűrített földgáz nagy 
nyomás alatt tárolt, a  háztartásokban is 
ismert vezetékes földgáz, amelyet a  gép-
járművek üzemanyagaként használnak. 
A töltőállomáson ezt a gázt nagynyomású 
kompresszorral 220 bar nyomásra sűrítik, 
és így tankolják a  járművekbe. A  CNG 
nem összekeverendő az  LPG cseppfolyós 
PB-gázzal.

− A  CNG használata miért előnyösebb 
más üzemenyagoknál? 
− CNG-vel közlekedni 30 százalékkal 
olcsóbb, mint egyéb üzemanyagokkal. 
A  benzinnel összehasonlítva nagyságren-
dekkel (50-60%) kisebb a károsanyag kibo-
csátása. A  CNG tehát olcsóbb, környezet-
kímélőbb, mint más üzemanyagok.

− Ennek ellenére a  CNG üzemanyagként 
való alkalmazása idehaza még szinte is-
meretlen.

− Egyelőre! Ám meggyőződésem, hogy 
mindannyian jól gondolkodunk akkor, ha 
előretekintünk. A CNG napjainkban a fejlet-
tebb európai országokban már elterjedt, köz-
kedvelt üzemanyagnak számít: sok városban 
buszok, teherautók, taxik és magánautók 
is szívesen használják. Németországban 
a CNG-vel működő járművek száma 2020-ra 
eléri a kétmilliót, Európa-szerte a  tíz-tizen-
kétmilliót. A CNG meghajtású gépjárművek 
üzemeltetési költsége Európában a  fosszilis 
üzemanyagokat felhasználókkal szemben 
akár 50 százalékkal kedvezőbb lehet.

− Az Eco Smart Group Kft. milyen célokat 
tűzött maga elé?
− A  mi jövőképünk az, hogy gödi kistér-
ségben minél több emberrel ismertessük 
meg a  CNG-technológia előnyeit. Idehaza 
a  problémát az  okozza, hogy azért kevés 
a  CNG-üzemű gépjármű, mert nincsenek 
CNG-töltőállomások, és ez persze fordítva 
is igaz. Mi ezt a 22-es csapdáját szeretnénk 
megszüntetni. Új üzleti modellünk megva-
lósításával a hazánkban jelenleg még nem 
elérhető gazdasági és környezetvédelmi 
előnyöket szeretnénk eljuttatni a vállalko-
zások, az önkormányzatok és a magánem-
berek számára.

− Arra kérem, hogy befejezésül ismertesse 
olvasóinkkal az új üzleti modell legfonto-
sabb elemeit.

− Első lépésként a  cégünk járműparkját 
szeretnénk átállítani gázüzemű üzemmód-
ra. Ezzel automatikusan megnő a rövidesen 
megnyíló töltőállomásunk kihasználtsága, 
ráadásul komoly üzemanyagköltség-meg-
takarítást érünk el a  cégcsoporton belül. 
Nem beszélve arról, hogy mindezzel hoz-
zájárulhatunk a  környezettudatos vállal-
kozói magatartás népszerűsítéséhez. Itt 
kell megjegyeznem, hogy a  töltőállomást 
jórészt napelemekkel működtetjük majd, 
a  világítást energiatakarékos LED-lám-
pákkal oldjuk meg. A gödi lakosok és vál-
lalkozások mellett a  felhasználóink körét 
szeretnénk kiterjeszteni a  teljes régióra. 
Egyszerre teremtjük meg a  keresletet és 
a kínálatot. Ennek érdekében megkezdtük 
gyári CNG-üzemanyagú új és használt 
gépjárművek forgalmazását: nálunk a sze-
mélygépkocsiktól a  haszonjárműveken át 
a 24 tonnás kamionokig minden gépjármű 
elérhető. A  gépjárművek könnyebb meg-
vásárlása érdekében a  helyszínen vállal-
juk leendő ügyfeleink számára a  hitel és 
a  biztosítás ügyintézését is. A  gázüzemű 
üzemmód gyorsan megtérül, ráadásul 
a  vállalkozó a  költségeinek csökkenésé-
vel versenyelőnyhöz juthat, nem beszélve 
a  környezettudatos üzletpolitika marke-
tinglehetőségeiről.

Reményeink szerint a  kis- és közepes 
méretű vállalkozások vagy éppen az  ön-
kormányzatok, a közintézmények, de a ci-
vil lakosok is partnereink lesznek abban, 
hogy a gyermekeink és az unokáink egész-
séges környezetben, jó levegőjű régióban 
élhessenek.

ECO SMART

Versenyelőny – környezettudatossággal

A Gödön bő harminc esztendeje működő családi vállalkozás legújabb tagja, az  Eco 
Smart Group Kft., amelynek üzleti tevékenysége az épületgépészeti termékek gyártá-
sától a burkolatanyagok kis- és nagykereskedelmén át a szállítmányozásig terjed, egy 
Magyarországon merőben újnak számító területre lép, Eco Smart Cng név alatt.

Kérdéseivel kapcsolatban forduljon 
hozzánk bizalommal az alábbi elér-
hetőségek egyikén:
info@ecosmartcng.hu
facebook.hu/ecosmartcng

Eco Smart Group Kft.
2131 Göd,
Nemeskéri-Kiss Miklós u. 108.
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− Egy német fiatalember, aki hang-
szerkészítésre adja a  fejét, miért nem 
Róma, Párizs vagy Bécs felé veszi 
az irányt?
− Eredetileg gitárkészítő szerettem 
volna lenni, és Németországon belül 
kerestem egy műhelyt, ahol elsajátít-
hatom ezt a  szakmát. Találtam is egy 
iskolát Mittenwaldban, ahová 11 tanu-
lót vettek fel, de kétezren jelentkeztek. 
Reménytelennek tartottam bejutni 
oda. Egy szép napon valaki azt mondta 
nekem, hogy Budapesten működik egy 
kitűnő iskola. Felhívtam a  kinti ma-
gyar nagykövetséget, s a segítségükkel 
eljutottam a  Zeneművészeti Főiskolá-
ra. Ott három hangszerkészítő műhely 
is működött, ők látták el a  tanárokat 
és a  diákokat hangszerekkel. Én vol-
tam az első külföldi jelentkező, örültek 
nekem. 1986-ban érkeztem Magyaror-
szágra.

− És gitár helyett hegedűket készített…
− Igen, és nagyon megszerettem azt 
a munkát. A műhelyben volt egy mes-
terem, Sáli Géza, ő ma Grazban él, aki 
vonókat is készített. Így belekóstoltam 
abba is, és hamar rájöttem arra, hogy 
tulajdonképpen az  az én igazi terü-
letem. Az  első vonókat mesterem és 

barátom útmutatásai alapján készítet-
tem. Amikor ő  áttelepült Ausztriába, 
magamra maradtam. Akkoriban nagy 
hiány volt vonókból Magyarországon. 
Azt mondtam a diákoknak, hogy hoz-
zátok el a  legjobb vonókat, amit csak 
találtok, és én megpróbálok olyanokat 
készíteni. Ez már 1989-ben volt. Aztán 
ki-kijártam Párizsba tanulni, de ak-
kor a családom már Magyarországhoz 
kötött. Az első, majd a második felesé-
gem is idevalósi, és itt születtek sorra 
a gyermekeim.

− Hogyan kerültek Gödre?
− 1992-ben költöztünk Budapestről 
ebbe a  csodálatos kisvárosba, itt ta-
láltunk magunknak egy eladó házat. 
Önálló műhelyt nyitottam. Jól érzem 
magam Gödön, megszerettem az  itte-
ni embereket. Közel a  főváros, mesés 
a  Duna-part, imádom a  termálfür-
dőt, s  ha kirándulni támad kedvünk, 
a  szomszédban a  hegyek. Persze oly-
kor-olykor elkalandoztam: többször 
jártam Brazíliában a  vonókhoz való 
fát vásárolni, éveken át tanultam egy 
brüsszeli műhelyben, de mindig ha-
zavágytam Magyarországra, Gödre. 
Tudja, itt váltam felnőtté, itt érzem iga-
zán otthon magam. 2000-ben Kőrösi 

Ferenc csellókészítő barátommal kö-
zösen vásároltunk egy romos házat, 
szépen felújítottuk, s  immár itt van 
a műhelyünk is.

− Mitől lesz igazán jó egy vonó?
− Mindenekelőtt nagyon jó minőségű 
fából kell készülnie. Erre a legalkalma-
sabb a brazíliai őserdőkben honos fer-
nambukfa, melynek az  exportját idő-
közben betiltották. Máig a húsz évvel 
ezelőtt vásárolt anyaggal dolgozom. 
Hogy az adott vonó miképpen szólal-
tatja meg a hangszert, azt sok-sok tu-
lajdonsága együttesen határozza meg. 
Akár az  autóknál: mekkora a  teljesít-
ménye, milyen a  gyorsulása, hogyan 
bírja a nehéz terepet és így tovább. Ha 
egy vonónál minden paraméter opti-
mális volna, na, az  lenne a  világ leg-
jobb vonója. Az  igazi mesterek persze 
ennek az elérésére törekednek.

− De hiszen maga a fa nem is érintke-
zik a hegedűhúrral…
− Igen, a  fában valóban rejlik valami 
misztikus titok. Nem tudom, hogy 
pontosan miért van ez így, de azt igen, 
hogy a  vonópálcának lelke van. Per-
sze, a szőr érintkezik a húrral, az kel-
ti a  hangot, és mégis, az  a pálcarész, 
amely éppen a húr felett van, valami-
képpen „beleszól” a  hangzásba. Ha 
például akad egy kis hiba a  fa ívében, 
akkor a zenész játéka közben pont ott 
ugrik egyet a  vonó, ott nyugtalanná 
válik. Ez  számomra is misztikus rej-
tély, de tudom, hogy létezik, és ezért 
hál’ isten kezelni is tudom. A  vonós 
hangszerek rendkívül érzékenyek, rá-
adásul a  megszólaltatóikban mindig 
is élt az  igény, hogy a  hegedűszóval 
utánozzák az  emberi hangot. Hogy 
a hegedű el tudjon énekelni egy áriát. S 
hogy erre minél jobban képesek legye-
nek, évszázadok óta tökéletesítik a he-
gedűket és a vonókat is. Az előadómű-
vész számára az a kérdés, hogy milyen 
hangszíneket lehet elérni a  vonóval, 
hogyan lehet vele megoldani a techni-
kailag nehéz részeket, hogyan érintke-
zik a  vonó a  húrral, egyből elkapja-e 
a hangot, milyen gyorsan szólítja meg 
a  hangszert. A  zenész, a  hangszer és 
a vonó együtt alkotnak egészet. Együtt 
kell jónak lenniük. A vonó feladata pe-
dig az, hogy megfeleljen a zenész igé-
nyeinek és képességeinek.

Walter Béla

INTERJÚ

Engem a kollégáim munkái inspirálnak
A világ legjobb vonókészítő mesterei között tartják számon, arany- és ezüstér-
meket nyer rangos nemzetközi versenyeken. Szakmai tudásánál talán csupán 
a szerénysége nagyobb. Bernd Etzlerrel felsőgödi otthonában ültünk le beszél-
getni.

Bernd Etzler találós kérdése: Mi a különbség a hegedű- és a brácsavonó között?

Megfejtés: mindössze néhány gramm
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A szerző bő tíz esztendő kuta-
tómunkájának eredményeit 
foglalta kötetbe. Az  albumban 

látható több mint 600 fotó közel felét 
Volentics Gyula most publikálja elő-
ször. A  könyvet lapozgatva egyebek 
mellett bepillantást nyerhetünk a  gödi 
kastélyokba és kúriákba, megismerked-

hetünk a  korabeli Duna-parti élettel, 
a strandokkal, az éttermekkel, a szállo-
dákkal és az üzletekkel. De sok mindent 
megtudhatunk a  hitéletről, a  templo-
mokról, az  egyesületekről, a  település 
kulturális életéről – és hosszan sorol-
hatnánk még az  egyes fejezetcímeket. 
Mindenképpen említésre méltó, hogy 

a  kötet ajánlását nyugalmazott állam-
főnk felesége, Göncz Árpádné írta.

Az Üdvözlet Gödről! könyvbemuta-
tójára első alkalommal október 9-én 17 
órakor a József Attila Művelődési Ház-
ban, másodjára pedig október 17-én 17 
órakor a felsőgödi Retró Ady Klubban 
kerül sor. E  rendezvényeken a  repre-
zentatív, akár karácsonyi ajándéknak 
is kiváló album 1000 forint kedvez-
ménnyel vásárolható meg. A későbbi-
ekben az Üdvözlet Gödről! című kötet 
kapható lesz a  városi könyvtárban, 
illetve a váci Lyra könyvesboltban, de 
megrendelhető telefonon vagy e-mail-
ben személyesen a szerzőtől is.

(w)

HELYTÖRTÉNET

Üdvözlet Gödről!
A korábbi nagy sikerű könyv, a  Mesélő gödi képes levelezőlapok szerzője, 
Volentics Gyula helytörténész, a  Magyar Kultúra Lovagja cím kitüntetettje 
hamarosan újabb kötettel jelentkezik. Az  albumigényű munka, az  Üdvözlet 
Gödről! az alcíme szerint helytörténeti barangolás a Dunakanyar kapujában: 
Alsó- és Felsőgödön.

Az igényes kivitelű képes album várhatóan 
sok gödi család könyvespolcára felkerül majd

Duna-parti idill 1929-ben az alsógödi strandon. A több mint 600 fotó bepillantást enged 
az egykori Göd mindennapjaiba

Vajon mit tegyen a könyv főhőse, Gyulai 
Emánuel regényíró akkor, amikor törté-
netének szereplői egyszer csak bekopog-
nak az  ajtaján, és laposra verik a  fejét? 
Csoda-e hát ezek után, ha kénytelen egy 
bűncselekmény szálait kinyomozni, és 
maga is rablásra, sőt esetleg emberölésre 
adni a fejét?

Kedves kollégák, figyelem! Vigyázza-
nak, milyen történeteket írnak, hiszen 
előfordulhat, hogy pillanatok alatt ott ta-
lálják magukat regényük szertesodródó 
szálainak szövevényében. Rablás, gyilkos-
ság, bűnözőbandák, vádalku a rendőrség-
gel − és egy gyönyörű marketinges lány, 

Imola… A szex, a pénz és a hatalom tény-
leg szétválaszthatatlan? A  csattanót per-
sze nem durrantjuk le a  hatlövetűnkkel, 
de annyit elárulunk, hogy mint a hasonló 
történetekben, vastagon gurul a  forint is, 
és szép számmal akadnak, akik szaladnak 
utána.

Csabai Márk új regénye garantált kikap-
csolódást nyújt mindenki számára. A szep-
tember 21-én megjelenő kötet már most 
megrendelhető!

Infó a szerzőről:
www.csabaimark.hu
facebook.com/csabaimark

KÖNYVAJÁNLÓ

Csabai Márk új regénye
A fiatal, alig harmincéves gödi író, Csabai Márk új gengszterregénye A hatlöve-
tű címmel az Athenaeum Kiadó gondozásában jelenik meg rövidesen.
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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 Fotográfia 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 kézimunkabolt és 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!



KÖNYVTÁRI HÍREK

Könyves ötös
Szeptemberi könyvajánlatunk:
Máté Angi: Mamó
Sjón: A macskaróka
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Szabó T. Anna Kyoko: Senki madara
Michel Houellebecq: Behódolás

Olvasókör
2015. október 8-án (csütörtökön) 18 órakor
Olvasókör Bodnár Zsuzsával a  Központi Könyvtárban 
(Pesti út 72.)
Máté Angi Mamó című kötetéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet: 27/532-155

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 19-én 
(szombaton) zárva tartjuk a Központi Könyvtárunkat és 
a Katica Gyermekkönyvtárat a Gödi Almanach bemuta-
tója miatt.

A 10 órakor kezdődő rendezvényre szeretettel várjuk 
Önöket az Ady Klubba (Kálmán u. 13.)!

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

A kiállítást Wittmann Ildikó, a Csodaceruza Magazin szerkesztője nyitja meg.
Közreműködik: Kolláth András (klarinét)

Helyszín: JAMH, kiállítóterem

A művész 2014-ben elnyerte az Év Gyermekkönyve díjat
Lackfi János Kapjátok el a Tüdő Gyuszit! és

Lázár Ervin A hétfejű tündér című kötetének illusztrációiért.

A kiállítás megtekinthető: 2015. október 16-tól november 10-ig,
hétköznap 8-20 óra között, szombaton 9-12 óráig
a József Attila Művelődési Ház kiállítótermében.

Göd Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.) Telefon: 06/27 532-155, konyvtar@god.hu

2015. SZEPTEMBER 18. PÉNTEK 18 ÓRA EMELETI GALÉRIA
Balla István bőrész-iparművész kiállítása.
Megtekinthető október 12-ig.
A belépés díjtalan!

2015. SZEPTEMBER 26. SZOMBAT 11 ÓRÁTÓL SZÍNHÁZTEREM
MozgóMozi
11:00 Minyonok 3D
14:00 A szállító: Örökség
16:00 Víkend
18:00 Everest 3D
20:30 Az útvesztő 2. 3D
A vetítésekkel és a jegyárakkal kapcsolatban bővebb információ a www.
mozgomozi.hu oldalon található.

2015. SZEPTEMBER 26. SZOMBAT 19 ÓRA JESZENKY® TEREM
FOLK PARTI TÁNCHÁZ
A táncházat Ónodi Béla, a népművészet ifjú mestere vezeti.
A talpalávaló muzsikát a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola és Zeneiskola népzenei tagozatának együttese szolgáltatja. 
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
A belépőjegy ára: 500 Ft

2015. SZEPTEMBER 28 ÉS 29. KEDD, SZERDA 11 ÓRA SZÍNHÁZTEREM
„Oh happy day”
Musicalválogatás (Apácashow, Fame, József és a színes szélesvásznú 
álomkabát, Valahol Európában, Mary Poppins, Rent, Operaház fantomja, 
Annie, Gypsy) és filmzenék (Kis Hableány, Pocahontas, Jégvarázs, Orosz-
lánkirály) a Gyémánt Musical Stúdió előadásában.
A belépőjegy ára: 1000 Ft

2015. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA SZÍNHÁZTEREM
Kovács Kati-koncert
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft

2015. OKTÓBER 2. PÉNTEK 19 ÓRA SZÍNHÁZTEREM
A Zene világnapja alkalmából
A Fugato Orchestra koncertje
Vendégművész: Tompos Kátya
A belépőjegy ára elővételben: 1600 Ft, az előadás napján: 1900 Ft

2015. OKTÓBER 3. SZOMBAT 15:30-TÓL
„Játsszunk együtt!” − Családi délután az Alma zenekarral
•  15:30-tól Játékos Tudomány – Interaktív kiállíátás Tudományos Színháza: 

Rejtélyek világa Vidám tudományos kísérlet show (Tükörterem)
•  15-17 óra Bütykölde − kézműves foglalkozás (Kávézó)
•  17 óra Alma együttes (Színházterem)
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft

2015. OKTÓBER 8. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA SZÍNHÁZTEREM
GYURKOVICS TIBOR: NAGYVIZIT − tragikomédia két részben
Az Új Színház bemutatója.
Főbb szerepekben: Csurka László, Nagy Zoltán, Szarvas Attila,  
Vass György, Gregor Bernadett, Mihályi Győző, Esztergályos Cecília,  
Koncz Gábor, Szakács Tibor, Timkó Eszter
Rendező: Koncz Gábor
A belépőjegy ára elővételben: 3000 Ft, az előadás napján: 3300 Ft

2015. OKTÓBER 10. SZOMBAT 17 ÓRA AULA
VI. Duna-menti Kórustalálkozó
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
A belépés díjtalan!

Szeptemberi és októberi programok
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BÁBSZÍNHÁZ

Vasárnap délelőtt a Maszk 
Bábszínházzal
Ismét telt házas előadást tartott a gödi Maszk Bábszínház 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. A Szent Ist-
ván-ünnepi hosszú hétvége utolsó napjára meghirdetett 
bábelőadást számos kisgyermekes család választotta va-
sárnap délelőtti programjául. A  címben szereplő furfan-
gos csudadoktorok nem okoztak csalódást a kicsiknek, és 
a szüleik is jól szórakozhattak a Jókai Mór novellája alapján 
készült, nagyméretű bábokkal és élőszereplőkkel bemuta-
tott, hangulatos zenével kísért és sok humorral fűszere-
zett előadáson. A furfangos csudadoktorok a Maszk Báb-
színház óvodás- és kisiskoláskorú gyerekek számára írt 
szórakoztató és tanulságos várregesorozatának negyedik 
darabja. Az izgalmas történetek játékos formában ismerte-
tik meg a legkisebbeket Magyarország történetének egyes 
korszakaival, nagy királyaival és tájegységeivel. A  most 
bemutatott darab a kuruc-labanc időkbe kalauzolta el kis 
nézőit, és Huszt várának cseles visszafoglalásáról mesélt el 
egy mulatságos történetet. A darab szerzője Havas-Krain 
Edina. A mesterien megformált bábokat és a látványos dí-
szleteket Havas Nelli és Havas Zsolt készítette.

K. B. 

KÖNYVES RENDEZVÉNY

Szerzőválogató piknik volt 
Gödön
E nem mindennapi eseményről Szabó Tibor Benjámintól, az At-
henaeum Kiadó főszerkesztőjétől a  következőket tudtuk meg. 
Az Athenaeum − a Líra Kiadói Csoport tagvállalataként − egy 
bestseller típusú kiadó, s mint ilyennek az a feladata, hogy nép-
szerű vagy azzá tehető könyveket adjon ki. Tavaly nyár óta dolgo-
zik együtt a kiadó új csapata. Minden extrém témára fogékonyak, 
s a mobil applikációk fejlesztésétől a rock and roll koncerteken 
keresztül a  középkori lovagi tornákig a  legkülönbözőbb akci-
ókkal igyekeznek a könyveikre irányítani a közfigyelmet. Mivel 
igen sok, már-már kezelhetetlen mennyiségű kézirat érkezik 
be hozzájuk, kitalálták, hogy egy laza nyári program keretében 
lehetőséget adnak a  szerzőjelölteknek arra, hogy megmutassák 
magukat, a  tehetségüket. A  szerzőválogató piknik helyszínéül 
Csabai Márk javaslatára választották Gödöt, azon belül is az Ilka 
csárda teraszát. Összesen huszonöt prezentációt hallgatott meg 
a zsűri, s a színvonalat jelzi, hogy a terveik szerint jövőre is ren-
deznek szerzőválogatást.

Az Athenaeum Kiadóval a könyvbarátok legközelebb október 
10-én találkozhatnak Pesten a Dohány utcai Hátsó Kapu neveze-
tű kultkávéházban, az Olvasás éjszakáján.

Váci Dunakanyar Színház
2015. szeptember 19., szombat 19 óra
Évadnyitás a Váci Dunakanyar Színházban
RETRO SZERELEM, avagy özvegy Karnyóné és a  két szele-
burdiak
Vígjáték
Szereplők: Magyar Attila, Szakács Tibor, Hajdú István
Jegyár: 2200 Ft

2015. szeptember 25., péntek 19 óra
NYÍLT PRÓBA
Szeretettel várjuk a  mindazokat, akik kíváncsiak készülő 
darabunk, Jean Genet: Cselédek kulisszatitkaira! Egyedül-
álló alkalom! Regisztrációs jegyet a színház jegypénztárá-
ban lehet váltani.
A belépés díjtalan.

2015. október 2., péntek 19 óra
Jean Genet: Cselédek
Szereplők: Pataki Szilvia, Szabó Erika, Molnár Gyöngyi
Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Jegyár: 2900 Ft, mely a premiert követő állófogadáson való 
részvételt is tartalmazza.

2015. október 9., péntek 19 óra
Hármasoltár
Hobo zenés színházi estje mesterei tiszteletére
Hobo Bérlet 1. előadás
Jegyár: 1900 Ft (Bérletes előadás, külön jegyet váltani 
szeptember 28-tól lehet.)

2015. október 16., péntek 19 óra
P. Szabó István: Panelninja
komédia
A Fregoli Színház előadása
Rendezők: P. Szabó István és Magyar Attila
Jegyár: 1500 Ft

A Maszk Bábszínház előadására ismét megtelt a Duna-part 
Nyaralóházak színházterme

Meghívó
Operabarátok órája
Október 17. szombat 18.00 órakor

Részletek ritkán hallott művekből I.

Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Szilárdi Katalin,  

Pető József, Lukács István operaénekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya

Műsorvezető: Apagyi Melinda

A belépés díjtalan.

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

www.godimuvhaz.hu  |  info@godimuvhaz.hu

MEGHÍVÓ
a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának hobbikiállítására

Megnyitó: október 3., szombat 10 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház nagyterme

A kiállítást megnyitja Markó József polgármester

A kiállítás megtekinthető:
október 3-án, szombaton és október 4-én, vasárnap 10 és 18 óra között

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
(Göd, Pesti út 72., tel.: 532-155)
2015. szeptember 25-én (pénteken) 13 órától 17 óráig
Népmese napi Bütykölde
Témája: ujjbábok készítése

Ady Fiókkönyvtár
(Göd, Kálmán u. 13., tel.: 345-101)
2015. október 2-án (pénteken) 13órától 17 óráig

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.

SZEPTEMBER 17. CSÜTÖRTÖK  |  13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

SZEPTEMBER 26. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK  |  13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

OKTÓBER 17. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbeteg Klubjának 
összejövetele

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele
Volentics Gyula: Üdvözlet Gödről! című könyvének 
bemutatója

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

SZEPTEMBER 17−20. CSÜTÖRTÖK−VASÁRNAP
Kulturális Örökség Napok

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

OKTÓBER 2−4. PÉNTEK−VASÁRNAP
a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
hobbikiállítása
Megnyitó október 3,, szombat 10 óra
A kiállítást megnyitja Markó József polgármester
A kiállítás megtekinthető: október 3-án, szombaton 
és október 4-én, vasárnap 10 és 18 óra között

OKTÓBER 5. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

OKTÓBER 8. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub szervezésében 
előadás
Guber Ákos: A fog és a belső szerveink

OKTÓBER 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

18.00
Könyvbemutató – Helytörténeti barangolás Alsó- 
és Felsőgödön
Volentics Gyula: Üdvözlet Gödről! című helytörténeti 
könyvének bemutatója és vására

OKTÓBER 10. SZOMBAT | 8.00
Babaruha- és játékbörze

OKTÓBER 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

OKTÓBER 17. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája
Részletek ritkán hallott művekből I.
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka,Szilárdi 
Katalin, Pető József, Lukács István operaénekesek
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda
A belépés díjtalan.

Az Ady Klub
aktuális programjai

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.)
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PROGRAMAJÁNLÓ

Gödi Becsalogató 2015 – Szüreti sportnap 
szeptember 20-án, kerékpáros túra október 
10-én
Időpont: 2015. szeptember 20., vasárnap
Helyszín: Gödi SE sporttelepe és annak környéke

Szüreti futóverseny
8.05:  Gyermek labdarúgók futóversenye (5-10 évesek)
9.20:  400 méteres futás (ovis lány, fiú)
9.30:  800 méteres futás (6-10 éves lányok, fiúk)
9.45:  1000 méteres futás (10-14 éves lány, fiú)
10.00:  családi futás
10.15:  gyermek labdarúgók futóversenye (10-14 évesek)
10.30:  2000 méteres futás (lány, fiú, női, férfi)
10.50:  5000 méteres futás (női, férfi)
11.30:  eredményhirdetés

Kispályás labdarúgótornák
Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
Résztvevők: Göd óvodáinak és általános iskoláinak tanulói
8.20:  labdarúgótorna óvodásoknak, 1-2. és 3-4. osztályos  

általános iskolásoknak
10.30:  labdarúgótorna 5-6. és 7-8. osztályos általános iskolá-

soknak

Meghívásos Jótékonysági Labdarúgótorna Bor Attila emlékére.
A nevezési díjat a közelmúltban elhunyt sportember családjá-
nak ajánlják fel a szervezők.
13.00:  női és férfi torna
Az egyes kategóriák küzdelmeit követően lesz eredményhirdetés.
A helyi büfé egész délelőtt üzemel.
A szervezők szeretettel várjuk a  gyermekeket, a  felnőtteket  
és a családokat!

A BeCsal őszi kerékpáros túrára várhatóan 
október 10-én, szombaton kerül sor.
Bővebb információk: www.belepescsaladostul.mlap.hu

KAJAK-KENU

Világbajnoki ezüstérmes 
Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás
Folytatta több éve tartó sikersorozatát augusztusban a  milánói 
kvalifikációs világbajnokságon a  gödi Kammerer Zoltánnal és 
Kulifai Tamással felálló – Pauman Dániellel és Tóth Dáviddal 
kiegészülő – férfi kajak-négyes. A  londoni olimpián ezüstérmes 
egység a tavalyi vb-bronzot idén ezüstre fényesítette. A fiúk a nyár 
közepén, az Európa Játékokon aranyéremmel zártak. Milánóban 
a  világ második legjobbjaiként értek célba, ami mindenképpen 
biztató egy esztendővel a riói olimpia előtt. A mostani ezüst egy-
úttal kvalifikációt is jelent a 2016-os olimpiára. Azonban azt, hogy 
ki ülhet majd Rióban a négyesben, azt a szabályok szerint jövőre 
még „le kell kajakozni”. Ez a négyes mindenesetre már többször 
bizonyította, hogy ott van a világ három legjobbja között.

V. F.

SÁRKÁNYHAJÓ

Sportszerű küzdelmek a BeCsal 
augusztus 20-ai viadalán
Ha augusztus 20-a, akkor a Belépés Családostul programsoro-
zat naptárában esztendők óta sárkányhajózás is szerepel.

− Nagy várakozás előzte meg az  augusztus 20-ai versenyt, 
köszönhetően annak, hogy hatalmas „sárkányos” élet van 
a Duna gödi szakaszán immár harmadik éve. Rabnecz Karcsi, 
Vajda Béla és Viola Berci vezetésével naponta több időpont-
ban vehet részt a gyerekek és a felnőttek sokasága az edzése-
ken. Több hajó legénysége már hetekkel a  verseny előtt erre 
a napra készült, hogy összemérhesse tudását, formáját a töb-
biekkel. Izgalommal várták, hogy az  eredményhirdetéskor 
Wichmann Tamástól átvehessék díjaikat, aki, mint elmond-
ta, a kilenc kenus világbajnoki cím mellé pár éve megszerezte 
a tizediket – sárkányhajózásban. Nagyszerű hangulatban telt 
a verseny, sportszerű küzdelmeket láttunk! – értékelt Wagner 
László főszervező.

GYŐZTESEK:
Családi kategória: Bruce Lee sárkányai
Amatőr kategória: Szabadsárkányok
Király kategória: Kopaszok és Hajas babák
Különdíjas: Body Art női csapat

Az augusztus 20-ai sárkányhajóverseny „kihagyhatatlan” vendége 
esztendők óta Wichmann Tamás

A tavalyi vb-bronzot idén ezüstre csiszolták. Teljesítményük riói 
kvótát ér. Elöl Kammerer Zoltán, majd Tóth Dávid, Kulifai Tamás és 
Pauman Dániel fotó | MTI/Kovács Tamás
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ASZTALITENISZ

Kilenc településről érkeztek 
a Rekord Kupa résztvevői
Augusztus 20-án 17. alkalommal rendezte meg a Gödi SE szakosz-
tálya és a névadó Rekord Kft. a hagyományos Rekord Kupa asz-
talitenisz-versenyt a Balázsovits János Sportcsarnokban. A kilenc 
településről érkezett félszáz játékos tíz asztalon küzdött a kupáért.

Idén az igazolt-nyílt kategóriában versenyzők száma volt a leg-
magasabb, mezőnyük 15 főt számlált, de a hat hölgyversenyző is 
előrelépés a korábbi évekhez képest.

A kategóriák győztesei elnyerték a Göd Rekord Kupát.

EREDMÉNYEK:
Ifjúsági: 1. Mészáros Gergő (Gödi SE), 2. Szabó Botond 
(Veresegyház), 3. Dominic Ferdinánd (Anglia)
Hobbi: 1. Farkas László (Enying), 2. Somodi Attila (Budapest),  
3. Kishegyi Árpád (Dunakeszi)
Amatőr (Megye B, Bp.): 1. Stirling Tamás (Budapest), 2. Kertész 
Gábor (Budapest), 3. Kiss György (Budapest)
Nyílt (Megye A, Bp. I. oszt., NB): 1. Lovas Dániel (Vác), 2. Buzás 
Zoltán (Gödi SE), 3. Sági Bence (Vác)
Nők: 1. Temesvári Katalin (Budapest), 2. Tachscherer Panna (Vác),  
3. Pölc Ernőné (Verőce)

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 19-én újra RÉKA
Szeptember 19-én 22. alkalommal rendezik meg a RÉKA (Röp-
labdaMix Éjszakai Kupa Amatőröknek) elnevezésű szabadidős 
röplabdatornát a  Balázsovits János Sportcsarnokban és a  Né-
meth László Általános Iskola tornatermében. A viadal 13 órakor 
kezdődik, és – a hagyományoknak megfelelően – várhatóan éjfél 
után fejeződik be.

KAJAK-KENU

Itthon tartottuk a Göd Kupát!
A júliusi eleji sportházátadást követően augusztus 29-én újra 
ünnepelhettek a  gödi kajakosok, hiszen a  tavalyi esztendőhöz 
hasonlóan idén is itthon tartották a Göd Kupát. A Gödi SE fiatal 
versenyzői a Dunakanyar egyik legnagyobb vízi sporteseményén 
12 klub között nyerték el az elsőséget.

A XXII. Göd Kupát a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya a Du-
nai Vízisport Alapítvánnyal közösen szervezte. A délelőtti, után-
pótlás-korosztályoknak kiírt 20 kajakfutamban összesen 27 
érmet nyertünk. A viadalon 12 egyesület 181 versenyzőjét, ösz-
szesen 259 beülőjét regisztrálták a  szervezők. A csapatversenyt 
– a néhány nappal korábbi Verőce, illetve nagymarosi Dunaka-
nyar Kupához hasonlóan – a Gödi SE nyerte (12 arany-, 10 ezüst- 
és 5 bronzéremmel), második helyen a Verőcei Kajak-Kenu SE, 
harmadikon a Nagymaros SE zárt.

A délutáni tíz indiánkenu-futamra bárki nevezhetett a külön-
böző kategóriákban. Az alkalmilag összeállt páros vagy négyes 
egységek összesen 358 beülővel vettek részt a küzdelmekben.

Az összetett dobogósoknak járó Göd Kupát az  országban 
egyedülálló utánpótlásprogramban, a KajakStartban részt vevő 
legifjabbak kenukkal szállították a  helyszínre. A  díjátadásban 
Markó József polgármester mellett részt vett többek közt az au-
gusztusban világbajnoki ezüstérmet nyert és olimpiai kvótát 
szerző Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás, sőt „Toma” testvérei-
vel még a „happy juniorok” kenufutamában is szerepet vállalt – 
ezúttal kormányosként. Az estet a Scarabeus koncertje zárta.

Vasvári Ferenc

EVEZÉS

Mucsi László ezüstérmes 
a mastersek között
A gödi polgármesteri hivatal városüzemeltetésért felelős munka-
társa, Mucsi László a Vác Városi Evezős Club színeiben masters 
(veterán) kategóriában aratja sikereit. Az idei Budapest Bajnok-
ságon  ezüstérmes lett nyolcasban és bronzérmes kormányos 
nélküli négyesben. A szegedi Magyar Bajnokságon megismételte 
a fővárosi eredményeit.

− Különösen nagy verseny volt a  négyeseknél, ahol nálunk 
fiatalabb versenyzőket is legyőztünk, az előttünk végzők között 
többszörös korcsoportos világbajnokok is eveztek.  Az egyesü-
letek közti pontversenyben a  negyedik helyen végeztünk. Csa-
pattársaim közül négyen a  szeptemberi vb-re utaznak, nekik 
edzőpartnerként segítjük a felkészülésüket. Hetente 3-4 edzésen 
veszünk részt, és élvezzük a Duna állandó változásaiból adódó 
élményeket, a vízi élet szépségeit – tájékoztatott az ötveneszten-
dős, korábban 20 évig Gödön élő, többszörös korosztályos ma-
gyar bajnok evezős, aki kosárlabda-játékvezetőként, golfozóként 
és golfbíróként is kötődik a sporthoz.

Mucsi László a gödi golfpálya területén található egykori ho-
tel személyzeti igazgatója és golfmenedzsere volt, egy évig a Te-
lepülésellátó Szervezetet is vezette, az  ezredfordulón pedig ön-
kormányzati képviselőként tett a  városért. Jelenleg tagja a  váci 
evezős egyesület elnökségének.

− Az  1899-ben alakult klubba sok gödi sportoló gyermek és 
felnőtt járt és jár napjainkban is, és ismeri meg a dunai evezős 
életformát – tette hozzá a magyar bajnoki dobogós.

V. F.

Mucsi László (hátul) evezős utánpótlássikereit követően 
a „veteránok” közt is sikeres

Az idei Göd Kupán többek közt a háromszoros olimpiai bajnok, 
a hatodik olimpiájára készülő Kammerer Zoltán is részt vett 

A kajakfutamok mellett az indiánkenu-versenyek is népszerűek voltak
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SÁRKÁNYHAJÓ

A TESZ csapata nyerte a városi 
kupát
A Településellátó Szervezet csapatának győzelmével zárult 
az  I. Göd Városi Sárkányhajó Kupa. Az  augusztus 20-án 
az alsógödi Duna-szakaszon lebonyolított fináléban a júli-
us 4-ei és 25-ei előfutamokon legjobban szerepelt egységek 
vehettek részt.

− A Gödi Önkormányzat és annak Közművelődési, Okta-
tási és Sport Bizottsága (KOSB) részéről a prioritás az volt, 
hogy a  gödi közintézményekben dolgozók számára térítés-
mentes kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk a nyári idő-
szakban a  Duna partján, legalább két alkalommal. Ebben 
az esztendőben ez a lehetőség a helyi bejegyzésű cégek által 
alkotott csapatok részére is fennállt. A viszonylag rövid je-
lentkezési határidő ellenére benevezett kilenc csapat min-
denképp arra ösztönöz bennünket, hogy jövőre újra előse-
gítsük a  kupa megrendezését, amely a  Gödi SE és a  KOSB 
társfinanszírozásában, a GSE Sárkányhajó Szakosztályának 
szervezésében valósult meg – fogalmazott Sipos Richárd, 
a KOSB elnöke. 

− Komolyan vették a  versenyzők a  kupában való részvé-
telt, nagyon készültek a fordulókra. A verseny jó két hónapot 
ölelt fel, sokan már a  július eleji eseményre is felkészülten 
érkeztek. A  rendezvény több száz embert mozgatott meg, 
a sárkányhajózás igen népszerű Gödön. Szívesen jöttek a cé-
gek sárkányhajósai, s nem csupán az egyes fordulókra, ha-
nem a felkészítő edzésekre is. Jóleső érzés, hogy ennyi Du-
na-parti embernek térítésmentesen tudtuk biztosítani ezt 
a szabadidős sportolási lehetőséget! – nyilatkozta lapunknak 
Horváth László Norbert, a szakosztály vezetője.

VÉGEREDMÉNY:
1. TESZ
2. Kincsem Óvoda szülői csapata
3. Kastély Óvoda
4. Szivárvány Bölcsőde

JUDO

Pongrácz Bence ötödik az ifjúsági 
világbajnokságon!
Szarajevóban rendezték augusztus elején az  ifjúsági csel-
gáncs-világbajnokságot, melyen a gödi Pongrácz Bence igen 
értékes ötödik helyezést szerzett.

A korosztály idei legrangosabb cselgáncsversenyén a 15 éves, 
korábbi huzellás judoka öt mérkőzésből hármat nyert meg. 
Az UTE sportolója a vb előtt Tbilisziben az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon (EYOF) hangolt, ahol azonban a portu-
gál Mendes hamar elvette tőle a folytatás lehetőségét. Bence 
a vb-n a vigaszágon ipponnal revánsot vett portugál riválisá-
tól, azonban a harmadik helyért folyó küzdelemben orosz el-
lenfele, az Eb-bronzérmes Ahmarov megállította, így a gödi 
versenyző ötödikként zárt.

Pongrácz Bence immár világversenyeken bizonyítja, hogy 
értékes tagja a korosztályos válogatottnak.

ATLÉTIKA

Gödi győzelem a jótékonysági 
futóversenyen
Idén augusztus 9-én negyedik alkalommal került sor a SUHANJ! 
Jótékonysági futóversenyre Szigetmonostoron. Az  eseményen 
Gödöt a GEG (Gödi EnerGidák: Bánki Dóra, Frischfeld Márta, 
Dóka Ildikó, Kadocsa Alexandra és Szmok Szilvia) bodyART-os 
(a streching, a pilates és a jóga elemeit ötvöző mozgásforma) női 
csapata képviselte, Kadocsa Anna vezetésével.

A hatórás verseny alatt összesen mintegy 56 kilométert futot-
tak a versenyzők, ezzel támogatva fogyatékkal élő sporttársaikat. 
Az 5-6 fős váltó kategóriában a gödi hölgyek aranyéremmel zár-
tak.

A SUHANJ Alapítvány szervezésében lebonyolított esemény 
érdekessége, hogy éjféltől reggel hat óráig zajlott.

TENISZ

Ősszel is teniszezz Gödön!
A termálstrand közelében továbbra is várja a tenisz szerelme-
seit a Fenyves Tenisz Park. Az elmúlt fél évben több mint 50 
fiatal gödi teniszezővel foglalkozott Kovács Zoltán szakedző, 
aki szeptemberben is várja a jelentkezőket. Amennyiben 
gyermeke szeretné kipróbálni ezt a sokoldalú sportágat, 
amely többek közt segít a tartásjavításban, a koordinációs ké-
pesség javításában és az állóképesség fejlesztésében is, várjuk 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken.
www.fenyvesteniszpark.hu, telefon: (06 20) 366-4585,
e-mail: oktatas@fenyvesteniszpark.hu,
Facebook: www.facebook.com/fenyvesteniszpark

LABDARÚGÁS

Szakosztályvezető-választás 
szeptember 18-án
Szeptember 18-án 19 órakor a GSE-pályán szakosztály-
vezető-választást tart a Gödi SE labdarúgó szakosztá-
lya. Az eseményre minden érintettet és érdeklődőt várnak. 
A szakosztály felvételt is hirdet, nemtől és kortól függetlenül vár-
ják a gyermekek és a felnőttek jelentkezését a godise.2131@gmail.
com címen vagy személyesen az alsógödi sportpályán.
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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. augusztus havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:
„Havi hétszázezer? De ugye rezsivel?”

A nyertes ezúttal Petriné Egyed 
Ágnes.

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

Gödi Körkép | 2015. 9. szám HIRDETÉS
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peugeot.hu

Megérkezett az új, kirobbanóan energikus Peugeot 208! Újrarajzolt, még karakteresebb hűtőmaszk, 3D hatású, LED-es hátsó lámpák, 
i-Cockpit vezetőhely kisméretű kormánykerékkel és 7”-os érintőképernyővel*, hatékonyabb és még alacsonyabb káros anyag-kibocsátású, 
új BlueHDi erőforrások. A modellhez elérhető a 2015-ben az 1–1,4 literes kategóriában az Év Nemzetközi Motorja díjat elnyert, új 110 LE-s 
PureTech benzinmotor is. Új Peugeot 208. Vezetésre csábít!
*Felszereltségi szinttől függően széria vagy megvásárolható opció.

Az új Peugeot 208 kombinált átlagfogyasztása: 3,4-5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 87-125 g/km.

ÚJ PEUGEOT 208

ÚJ PURETECH  
BENZINMOTOROK

VÁROSI VÉSZFÉKEZŐ 
RENDSZER*

PEUGEOT i-COCKPIT

ÚJ PEUGEOT 208
ENGEDD SZABADON A BENNED REJLŐ ENERGIÁT!
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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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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.

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
HIRDETÉS
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Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2470 Ft/m2

      10 cm-es 2790 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz, 1,5 mm-es 
vakolat az öszes szín fehér árban + ajándék alapozóval.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

ŐSZI 
AKCIÓ

Terrán cserepek
akciós áron!* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: augusztus 2.– 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

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
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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

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...

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

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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

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

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2015. 09. 26., szombat 9–től 14-ig
2015. 10. 10., szombat 9–től 14-ig

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

A vizsgálat díja: 2.500 Ft/ fő

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

                                                                Tisztelettel: 
Dr. Pecsenyi Gyula főorvos
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Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít
a Barabás Gasztronómia

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

HIRDETÉS
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Hívja az otthonához legközelebbi gödi elérhetőségünkön, 
a (06-70) 454-0431-as telefonszámon Csókás Andreát,

vagy írjon a csokas.andrea@oc.hu e-mail címre.

Hyundai_i20_dealer_print_90x125_TAG NELKUL_20150203_.indd   1 2015.02.04.   8:59

már 3.299.000 Ft-tól

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

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

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

• 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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!
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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

IMO bőráru! Javítás és készítés. 
2120 Dunakeszi, Kazinczy utca 4/d 
(bejárat a Németh László közből). 
Telefon: (06 20) 341-0337

Szakképzett ápolónő idősek ápolását, 
gondozását vállalja. 
Telefon: (06 30) 238-6254.

Szőnyegtisztítás háztól házig!  10 m2 
felett 1000 Ft/m2, 5 és 10 m2 között 
1300 Ft/m2, 5 m2 alatt 1400 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.  

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

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

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

patacskft@gmail.com

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

HIRDETÉS

38



Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos 
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig csak 
fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj 
a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

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

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
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Szeretné, ha gyermekei 
egy különleges kiránduláson 

vennének részt?
Nincs ötletük, hogy hová 
menjenek a gyermekek 

az őszi tanév kezdetével?
Akkor jelezze gyermeke oktatási intézményének vezetője számára, hogy 
látogassanak el az újpesti TarzanTM Parkba, ahol 
szeptembertől október végéig minden hétköznap 
2 szervezett csoport bejelentkezésével a 
3. csoportot ingyen beengedjük*!

Időpontfoglalás: info@tarzanpark.hu e-mail címen 
vagy +36 70 383 34 00 telefonszámon.

*Abban az esetben, ha a 2 szervezett csoport előzetes bejelentkezése 
meghaladja csoportonként a minimum 20 gyermek jelentkezését.
A díjmentes belépést a 3. csoport számára maximum 30 gyermekig 
biztosítjuk. A kedvezmény felhasználása csak azonos intézményből 
érkező csoportok számára lehetséges.

Várjuk óvodák és iskolák szervezett 
csoportjait az Ország Legnagyobb 
Szabadtéri Családi Játszóparkjába!
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