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Életkor = kedvezmény!

80 év = -80%
57 év = -57%
38 év = -38%

Érvényes:
• akciós keretekre
• antirefl ex rétegű lencsékre
•komplett szemüveg rendelés esetén

Az akció október 1-jétől december 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)

NYITVATARTÁS:
2131 GÖD, BÉKE U. 29.
H-P: 9.00–17.30
SZ: 9.00–12.00

2120 DUNAKESZI, 
FŐ ÚT 75–81. (SZTK)
H-K: 13.00–17.00
SZ-P: 08.30–13.00

Egy pár Varilux szemüveglencse 
vásárlása esetén egy pár 

ugyanolyat kap ajándékba.

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

Vágj bele a kalandba: www.renault.hu !

Renault KADJAR
Ne csak nézd! Éld át!

TAMÁS AUTÓ KFT.
Váááccc,,, Rááádddiii út 1-3.
Teeellleeefffooonnn::: 000666---222000///555333999---888333777999
eee---mmmaaaiiilll::: eeerrrttteeekkkeeesssiiittteeesss@tamasauto.hu

renault.hu

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 169 018
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 7 487
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 78 667
A lekötött betétek összesen: 450 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 705 172

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 932 075
A normál �nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: Út-�nish K�. 11 485

A lakossági adótartozások összege 2015. augusztus 30-án: 131 485
A fenti táblázat a 2015. szeptember 30-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. október 30.

Későbbre halasztották két napirendi pont tárgyalását
Nyáron gyakran tapasztalható jelenség volt a  városban, hogy a  14-18 éves 
korosztályba tartozó �atalok csoportosan közlekedtek esténként, nemegyszer 
ittas állapotban. Ezzel összefüggésben több rongálásos eset is történt. Az ön-
kormányzat célja, hogy olyan szabályozást léptessen életbe, amellyel elkerül-
hető, hogy a �atalok nagyobb mennyiségű alkoholhoz juthassanak – hiszen ezt 
a törvény is tiltja. A képviselő-testület rendeletben kívánja rögzíteni a közössé-
gi együttélés alapvető szabályait és azok megszegésének jogkövetkezményeit. 
E két téma kidolgozására a szakbizottságoknak több időre van szükségük, ezért 
a két napirendi pont megtárgyalását egy későbbi ülésre halasztotta a testület.

A körzetek fejlesztésére fordítható képviselői keret 
felhasználásáról
Markó József polgármester napirenden kívüli felszólalásában arra hívta fel 
a képviselők �gyelmét, hogy a körzetük fejlesztésére fordítható keretet a tárgy-
évben használják fel a körzetükben felmerülő igények kielégítésére, kisebb fej-
lesztések megvalósítására, hiszen ez a pénz ezt a célt szolgálja. A polgármester 
javasolta, hogy a fel nem használt összeget ne lehessen átvinni a következő évre. 
Erről a kérdésről később szavaz majd a testület.

A költségvetési rendelet első félévi módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester technikai jellegű szavazásra kérte fel a  tes-
tület tagjait. A  javaslatban foglalt előirányzat-módosítások körébe tartoznak 
a központi szervek által engedélyezett előirányzat-módosítások, a saját, illetve 
a felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott módosítások, illetve a 2015. évi 
pénzmaradvány beemelése.

Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről
Dr. Pintér György alpolgármester az előterjesztés szöveges részéből emelt ki né-
hány fontos megállapítást: a 2015. évi adóbe�zetési határidő után az adóbevételek 
jelenleg 93 százalékon állnak, a bevételek 48 százalékon, a kiadások 38 százalékon. 
A kiadások elmaradása annak tudható be, hogy a beruházások inkább a nyáron, 
illetve ősszel szoktak megvalósulni. A tervezett tartalékok elegendőnek tűnnek, 
a testület által elfogadott éves költségvetés előreláthatólag tartható lesz.

A Wigner Jenő és a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok kiírása
A korábbi évekhez hasonlóan az  önkormányzat ismét kiírta a  középiskolai, 
illetve a felsőoktatásban részt vevő diákok számára meghirdetett ösztöndíjpá-
lyázatokat. A korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a Wigner-ösztöndíj-
pályázathoz 3,00 helyett 3,5-es tanulmányi átlagtól ítélhető meg az ösztöndíj. 
A pályázatokkal kapcsolatban további tájékoztatás ezen az oldalon olvasható.

FELHÍVÁS

Ösztöndíjpályázatok  
diákok részére
Wigner Jenő Középiskolai 
Önkormányzati Ösztöndíj

Göd Város Önkormányzata a  2015/2016-os 
tanévre meghirdeti középiskolások részére 
a Wigner Jenő Ösztöndíjat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. no-
vember 16.
A pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán, titkárságán és a Városi 
Könyvtár mindkét telephelyén (Pesti út 72., 
Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, 
valamint letölthető a www.god.hu honlapról is.
A pályázattal kapcsolatos további részletek: 
www.god.hu.

Bursa Hungarica „A” típusú pályázat

Göd Város Önkormányzata az  Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműköd-
ve meghirdeti a  Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
a  felsőoktatásban tanuló hallgatók számára 
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tan-
év első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. no-
vember 9.
A pályázat további részleteiről a  www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ honlapon 
tájékozódhatnak.

Bursa Hungarica „B” tipusú pályázat

Göd Város Önkormányzata az  Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve 
meghirdeti a  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a  fel-
sőoktatási tanulmányaikat megkezdeni kívá-
nó �atalok számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. no-
vember 9.
A pályázat további részleteiről a  www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ honlapon 
tájékozódhatnak.

Jelentkezés
A jelentkezés mindhárom pályázatra le-
adható Csősz Anita pályázatfelelősnél  
(27/530-032), valamint Göd Város Polgár-
mesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán, 
illetve beküldhető postai úton (2131 Göd, 
Pesti út 81.).

KÖZÉLET
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Módosították a hulladékgazdálkodási kft. alapító 
okiratát
A testület május 28-án hozott határozatával döntött a Gödi Hul-
ladékgazdálkodási Nonpro�t K�. törzstőkéjének megemeléséről, 
ezért a döntésnek megfelelően szükségessé vált a társaság alapító 
okiratának módosítása. A k�. törzstőkéjét a testület 3 millióról 15 
millió forintra emelte, hogy a társaság meg tudja vásárolni a mű-
ködéséhez szükséges eszközöket. A kintlévőségek behajtása érde-
kében egy új tevékenységi kör is bekerült az alapító okiratba.

Alapítványi támogatások megszavazása
A testület 200 000 forintot szavazott meg a Dunai Vízisport Ala-
pítvány javára a Göd Kupa megrendezésének támogatására, a Bo-
zóky Gyula Alapítványnak pedig 250 000 forintot a Felsőgöd 100 
éves évfordulója alkalmából felújíttatott Összefogás-feszület költ-
ségeinek támogatására.

Munkakör átnevezése a Településellátó Szervezetnél
A Településellátó Szervezetnél (TESZ) a gazdasági igazgatóhelyet-
tes, dr. Preller Zoltán júniusban megszerezte a jogi diplomáját. Ezzel 
összefüggésben az általa korábban betöltött gazdasági igazgatóhe-
lyettes munkakört a  képviselő-testület átnevezi jogi és gazdasági 
igazgatóhelyettesi munkakörre, és betöltéséhez előírja az okleveles 
jogász végzettség meglétét. Dr. Preller Zoltán a  szakvizsgájának 
megszerzéséhez szükséges hároméves gyakorlatát a TESZ-nél telje-
síti, segítve a szervezetet a működés során keletkező jogi helyzetek 
kezelésében. A műszaki igazgatóhelyettes, Balogh György munkál-
tatói jogkörét korábban a TESZ igazgatója, Rataj András töltötte be. 
Markó József polgármester javaslatára és a testület döntése alapján 
ez a jogkör a jövőben a képviselő-testület hatáskörébe kerül.

Beszámolót tartott a Közterület-felügyelet
Beszámolót nyújtott be a Közterület-felügyelet a 2015. évi első és 
második negyedévi munkájáról. Az anyagból kitűnik, hogy a leg-
gyak rabban (261 esetben) az  ingatlanok előtti közterületek ren-
dezetlensége miatt kellett intézkedniük. A szervezet munkatársai 
ezen túlmenően főként a kutyasétáltatás közben elkövetett kihá-
gások, KRESZ-szabálytalanságok és rongálások, illetve szemetelé-
sek ügyében jártak el, valamint segítséget nyújtottak a Polgármes-
teri Hivatal egyes osztályai számára. A szervezet működését egyre 
hatékonyabbá kívánja tenni a testület.

A Kincsem Óvoda bővítésével kapcsolatos 
fejlemények
A képviselő-testület július 15-én döntött arról, hogy az „Óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” elnevezésű pá-
lyázaton elnyert 110 millió forint összegű támogatás igénybevéte-
lével 50 férőhellyel kívánja bővíteni a Kincsem Óvodát. A támoga-
tási szerződés aláírásának feltétele az volt, hogy az önkormányzat 
szeptember 30-ig megszerezze a  megvalósításhoz szükséges épí-
tésügyi hatósági engedélyt. A terveket az önkormányzat határidő-
re elkészítette – jelentette be a testület előtt Popele Julianna, a Be-
ruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője.

Zárt ülés
A testület zárt ülés keretében szavazott a  Salkaházi Sára-díj ki-
tüntetettjének személyéről, Pest megyei kitüntető címekről, illetve 
a Kálmán – Deák Ferenc – Sződi utcák közötti útszakasz felújítá-
sának kérdéséről.

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az  alkotóművészet terén 
kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére kitün-
tető címet alapított, mely a város közigazgatási területén 
huzamosabb ideje eredményesen tevékenykedő alkotómű-
vészeknek, művészeti közösségeknek adományozható.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javas-
latot tehetnek:
•  a  közművelődési és közgyűjteményi intézmények veze-

tői;
•  a  városban működő kulturális társadalmi szervezetek, 

egyesületek;
•  intézményi, munkahelyi kollektívák;
•  Göd város polgárai.

A javaslatokat 2015. november 30-ig várják postán vagy 
személyesen az  alábbi címre: Göd Város Önkormányza-
ta, Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság, 2131 Göd, 
Pesti út 81. (I. emelet, 19. szoba.)
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi 
ünnepségen kerül sor.
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KÖZLEMÉNY

A felsőgödi vasútállomás 
környezetében kijelölt rövid 
idejű parkolók használatáról
A rövid idejű tartózkodásra kijelölt parko-
lókban a  gépjármű vezetőjének egyértelműen 
és jól láthatóan fel kell tüntetnie a  gépjármű 
szélvédője mögött a  parkolás megkezdésének 
időpontját.
Erre lehetőség van:
•  a közelben lévő üzletekben a parkolni vágyók 

részére ingyenesen biztosított ellenőrző órá-
val – ebben az esetben a parkolás kezdőidő-
pontját kell beállítani az órán, és a szélvédő 
mögött jól láthatóan elhelyezni;

•  illetve egyéb módon, például úgy, hogy a gép-
jármű vezetője a  parkolás kezdő időpontját 
felírja egy papírra, és azt jól láthatóan elhe-
lyezi a szélvédő mögött.

Az ellenőrző óra a  gépjármű tulajdonosánál 
maradhat későbbi felhasználásra, tehát nem 
kell visszaadni a parkolás befejezésekor!

Hosszabb időtartamú parkolásra a  Vasút 
utca vasút felőli oldalán és a Honvéd sor vasút 
felőli oldalán kijelölt P + R várakozóhelyek to-
vábbra is időkorlátozás nélkül használhatóak.

Az eddigi visszajelzések alapján igény mu-
tatkozik további hosszú időtartamú parkoló-
helyek kialakítására, − keressük a  további al-
kalmas területeket.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

(A témáról bővebben: Megváltozott a parko-
lási rend a  felsőgödi vasútállomás környezeté-
ben. Gödi Körkép, 2015. szeptemberi szám, 9. 
oldal.)

Az időkorlátozással igénybe vehető parkolókban 
a szélvédő mögött fel kell tüntetni a parkolás kezdő 
időpontját

KÖZLEMÉNY

Építményadó-ellenőrzés Gödön
A 2007. évtől a Göd város közigazgatási területén lévő épületek után 
építményadót kell �zetni. Ez  az adókötelezettség része azon helyi 
adóknak, amelyek révén a város bevételhez jut, s  így teljesíteni tud-
ja a  helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit. A  helyi 
adók pontos, határidőre történő be�zetése fontos a  városi közösség 
számára. Az adóbevételek betervezése része az éves költségvetésnek, 
és végrehajtásától eltekinteni nem lehet. A be nem �zetett adók bevé-
telkiesést, ezáltal a helyi közszolgáltatások alacsonyabb szinten való 
teljesülését eredményezik.

Az építményadó alanya − a főszabály szerint − az épület tulajdonosa. 
Abban az esetben, ha haszonélvezeti jog áll fenn, akkor a haszonélve-
ző válik adóalannyá, az adó meg�zetője azonban külön megállapodás 
alapján más is lehet (a megállapodást a Polgármesteri Hivatalnak kell 
benyújtani). Az adókötelezettség teljesítésének első lépcsője az adóbe-
vallás benyújtása a hivatal felé. A bevallásban az építmény alapterü-
letére vonatkozóan pontos adatokat szükséges megadni. A  bevallást 
elegendő az  adókötelezettség keletkezésekor benyújtani (új építés, 
tulajdonosváltozás), ezt követően csak akkor szükséges ismét benyúj-
tani, ha az adót érintően változás áll be (változás-bejelentés – például 
épületbővítés). Ebben az évben a Polgármesteri Hivatal a teljes városra 
kiterjedő hatósági ellenőrzést kezdett a gödi adóköteles ingatlanokra 
vonatkozóan. Mindezek tekintetében az  alábbi jegyzői tájékoztatást 
adjuk közre.

Tisztelt gödi ingatlantulajdonosok!
Gödön 2015-ben megkezdődött az  építményadó-bevallások – teljes 
városra kiterjedő − hatósági ellenőrzése. Az ellenőrzés térinformati-
kai eszközökkel történik, és kettős célt szolgál. Egyrészről kiszűri azon 
építményeket, amelyek valamilyen ok folytán nincsenek a Polgármes-
teri Hivatal – mint adóhatóság – látókörében. Másrészről kiszűri azon 
épületeket, amelyek esetében a benyújtott adóbevallásban szereplő és 
a  valós négyzetméterben mért alapterület között különbség mutat-
kozik. Az  így kiszűrt ingatlanok tekintetében hatósági eljárás indul, 
amely hivatalosan állapítja meg az adó valós alapját, valamint a �ze-
tendő adó mértékét. A nem megfelelően bevallott adók esetén a ha-
tósági eljárást és az  adómegállapítást követően adóbírság, valamint 
késedelmi pótlék kiszabására is sor kerül (5 évre visszamenőleg).

Az építményadó tekintetében szükséges minden alapterületre vo-
natkozó változást, építménybővítést a  bevallásban változás-bejelen-
tésként szerepeltetni. Ilyen bővítés keletkezhet ráépítéssel, hozzá-
építéssel, különös tekintettel az  újonnan épített emeletre, valamint 
garázsra.

Az adóbevallás nyomtatványai megtalálhatóak Göd város honlapján 
(www.god.hu).

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Azon adóalanyok, akik önellenőrzéssel élve téves bevallásukat még 
a hatósági eljárás megindulása előtt helyesen módosítják – pótlék 
meg�zetése mellett – mentesülnek az adóbírság alól.

KÖZÉLET
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A háború és gazdasági válság sújtotta 
Ukrajnában lévő testvérvárosunk-
ban, Makkosjánosiban nehéz kö-

rülmények között élnek az emberek. A falu 
lakosságának fele, mintegy négyszáz család 
mindennapi megélhetési gondokkal küzd. 
Június elején Göd város önkormányzatának 
küldöttsége felkereste a  kárpátaljai telepü-
lést. Markó József polgármester személyesen 
is részt vett annak a négymillió forint ösz-
szegű támogatásnak a  kiosztásában, ame-
lyet Göd nyújtott a  jánosi rászorulók meg-
segítésére.

Október elsején újabb gödi küldöttség 
utazott Kárpátaljára. Egressy Miklós, a jáno-
si görögkatolikus lelkész meghívására a  te-
lepülés templomának búcsújára ellátogatott 
Mészáros Csaba, a  gödi római katolikus 
egyházközség plébánosa és Bubrik Miklós 
görögkatolikus lelkész. Csaba atya ünne-
pi szentbeszédében a  Jézus Krisztusba és 
Szűz Máriába vetett bizalomra alapozott ki-
tartás példájáról beszélt. A mise után meg-
látogatták a református híveket is, és átadták 
a gödi reformátusok üdvözletét.

Lelkészeinket útjukon elkísérte az  ön-
kormányzat részéről Simon Tamás, a  já-
nosi testvérvárosi kapcsolatok erősítésével 
megbízott képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke, aki 
elmondta: nagy élményt jelentett számukra 
a  jánosiak meleg fogadtatása és hálája Göd 
város nyári adományáért.

A delegáció tagjai ellátogattak a helyi isko-
lába, és Izsák Éva igazgatónővel áttekintették 
a gödi általános iskolák által felajánlott hasz-
nált tankönyvek mintapéldányait. A  jánosi 
tantestület örömmel fogadná a hazai kiadású 
könyveket, amelyeknek jó hasznát vennék 
az  oktatásban. Simon Tamás tájékoztatása 

szerint a  tankönyveket a  november végére 
tervezett következő önkormányzati látogatás 
alkalmával juttatják majd el a  jánosi iskolá-
ba. Az  igazgatónővel folytatott megbeszélés 
során kiderült az  is, hogy az  intézménynek 
nagy szüksége lenne labdákra és más kis ér-
tékű sporteszközökre is, melyeket saját erő-
ből nem tudnak megvásárolni. 

A két lelkész és Simon Tamás felkeresték 
a  helyi óvoda vezetőjét, Sirokai Mariannát 
is. Kifestőfüzeteket és játékokat vittek ma-
gukkal, amelyeket a Kincsem Óvoda ajánlott 

fel a testvérvárosi intézménynek. Az óvoda-
épület állapotával kapcsolatban a legnagyobb 
problémát a  teljesen elöregedett, százéves 
nyílászárók jelentik, amelyeket pályázat út-
ján szeretnének újakra cserélni. 

Mindkét intézményben gondot jelent, 
hogy a  konyhákon nincs elegendő nagy-
méretű ipari főzőedény. Ezekből néhány 
használt darab is nagy segítséget jelentene 
a  gyerekek ellátásához – mondta Simon 
Tamás, aki arról is beszámolt, hogy a  falu-
ban sok a  nélkülöző, létbizonytalanságban 
élő család és az idős ember. Kárpátalján egy 
nyugdíj körülbelül 13 ezer forintnak, egy át-
lagos munkabér 20-26 forintnak felel meg, 
s ebből nagyon nehéz biztosítani a minden-
napi megélhetést. A tél közeledtével különö-
sen nagy gondot jelent, hogyan teremtsék 
elő a  fűtésre valót. A  gázárak drasztikus 
megemelkedése miatt a  településen nem 
lesz olyan család, amely gázzal tudna fűteni 
a télen, és sokak számára a fa ára is elérhe-
tetlenül magas.

– Egressy Miklós görögkatolikus plébá-
nostól, a  jánosi segélyezés helyi szervezőjé-
től megtudtuk, hogy a leginkább rászorulók 
számára régóta tervezik egy ökomenikus 
szeretetház kialakítását a  parókián lévő 
öreg épületben. Ebben a házban   lehetőség 
nyílna egy közösségi melegedőhelyiség és 
egy ingyenkonyha kialakítására a  nélkülö-
zőknek. A  segélyként kapott élelmiszer- és 
ruhaadományok megfelelő átmeneti tárolá-
sának gondja is megoldható lenne itt.  Első 
lépésként a  tetőt szeretnék lecserélni, hogy 
már ezen a  télen használatba tudják venni 
az öreg épületet. A munkákat tavasszal foly-
tatnák. Sajnos erre a célra állami támogatást 
önrész hiányában nem kapnak, saját erő-
ből pedig nincs lehetőségük a kivitelezésre. 
Ezért hálásan fogadnának pénzadományo-
kat a munkák megkezdéséhez – számolt be 
a településen tett újabb látogatás tapasztala-
tairól Simon Tamás bizottsági elnök.

Koditek Bernadett

A plébánia területén álló régi épületből ökumenikus szeretetházat alakítanának ki 
Jánosiban, ahol melegedőhelyiség és ingyenkonyha várná a leginkább rászorulókat

A nehéz körülmények között élő jánosiak 
meghatottan fogadták a gödiek segítségét

Támogatás a jánosi rászorulóknak
Kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, segítsék testvértelepülé-
sünk lakóit a melegedőhelyiségnek és ingyenkonyhának otthont adó szeretetház kiala-
kításához szükséges pénz előteremtésében. 
Az adományokat az M. POKROVA JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY magyarországi 
MKB-bankszámlájára lehet átutalni.
Számlaszám: 10300002-10622566-49020010
SWIFT: MKKBHUNB
A közlemény rovatba, kérjük, írják be: „Jánosi Ökomenikus Szeretetház”.
 A gyűjtés eredményéről és a pénzadományok felhasználásáról a Gödi Körkép tájékoz-
tatást ad következő lapszámaiban. Köszönet minden segítségért!
(Kárpátaljai testvértelepülésünkről hosszabb írás olvasható a Gödi Körkép júliusi szá-
mának 12–13. oldalán.)

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Újabb látogatás a kárpátaljai 
testvértelepülésünkön

Gödi Körkép | 2015. 10. szám KÖZÉLET
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Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év 
feletti felnőtteket keres, hogy – mint mentorok 
és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek 
a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy �atal diáknak, hogy sikeresen ve-

gye a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb fel-

nőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Elhunyt
Göncz Árpád
Lapzártánk perceiben kaptuk 
a szomorú hírt, hogy október 
6-án, életének 94. évében meg-
halt Göncz Árpád politikus, 
József Attila-díjas író, műfordí-
tó, a harmadik magyar köztár-
saság első államfője, aki három 
egymást követő kormány alatt 
is köztársasági elnök volt, és 
hosszú életpályája során mind-
végig nagy népszerűségnek ör-
vendett. 
1999-ben, Göd várossá nyilvá-
nításának évében vendégünk 
volt, s legtöbbünk előtt jól ismertek felesége révén gödi kötődései 
is. Göncz Árpád 2004 óta Göd város díszpolgára.
Emlékét megőrizzük.

Gödön elhunytak
Rottenbacher Sándorné (sz.: Ferenc Mária) 82 éves
Láng Ferenc 66 éves
Vlasics Lajos Ferenc 86 éves
Dr. Sápi Gyöngyike 52 éves
Fábián Zoltán Béla 87 éves
Kovács Jánosné (sz.: Fábri Jolán) 91 éves
Patai Dávid Lajos 26 éves
Telek László Pál 86 éves
Kovács Sándorné (sz.: Kárpáti Ilona) 57 éves
Tolvaj Miklósné (sz.: Száraz Rozália) 75 éves

2015. szeptember 1. és szeptember 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Sámson Ádám és Budavári Petra Vivien
Nánássy András és Rezgő Kitti
Koczur Tamás és Timár Tímea
Szincsák Miklós és Lakos Erzsébet
Mosonyi Zsolt és Pordányi Brigitta Julianna
Takács Ádám Árpád és Szálkai Szilvia
Kovács György és Tasnády Csilla
Döme István és Dvorszki Ágnes
Fazakas Bálint és Kovács Mariann
Lukács László és Béleczki Gizella
Szabó Gyula és Ecsedi Mária
Molnár Árpád és Horváth Júlia Hajnalka

 A koszorúzáson az önkormányzat képviseletében részt vett (balról) dr. Pintér 
György alpolgármester, Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes 
főjegyző, Csányi József képviselő és Lenkei György bizottsági elnök 
 Fotó | Szerecz Ferenc

MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelgés a szabadságharc hősei előtt
Az 1848/49-es forradalom és  szabadságharc Aradon és  Pesten ki-
végzett hőseiről mécsesgyújtással és  koszorúzással emlékeztek meg 
a  város vezetői a  Pető� téri országzászlónál. A  tiszteletadáson részt 
vett Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, 
dr. Pintér György alpolgármester, Lenkei György, a Szociális Bizottság 
elnöke és Csányi József városi képviselő. 

– Az alsógödi országzászlón olvasható felirat – „Voltunk. Leszünk” 
– híven fejezi ki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc katonai 
és  politikai vezetőinek elkötelezettségét  és azt a  meggyőződésüket, 
hogy egy igaz ügy érdekében éltek, küzdöttek, s – ha kellett – haltak is. 
A vértanúk hősiessége, hazaszeretete és Magyarország jövőjébe vetett 
hite példa lehet valamennyiünk számára – fogalmazott a megemléke-
zésről szólva dr. Pintér György alpolgármester. 

KÖZÉLET
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Felújították az alsógödi alagutat
Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak segítségével szeptemberben 
felújította az alsógödi alagutat. A falfelületet letisztították, majd két-
szer lefestették. A magasságkorlátozást jelző csíkok újrafestésével jól 
láthatóvá vált az áthaladó gépjárművek megengedett magassága, így 
a közlekedés biztonságosabb lett.

A rongálók sajnos itt is garázdálkodtak. A  fehérre festett falra 
a  munkálatok befejezése utáni ötödik napon fal�rka került. Az  ön-
kormányzat a  falfelületeken megjelenő gra�tiket igyekszik mielőbb 
lefesteni, hogy elejét vegye az újabb �rkálásoknak.

Illegális hulladéklerakat 
felszámolása
Az M2-es gyorsforgalmi út gödi lehajtójánál 
mintegy 10 m3 illegálisan lerakott hulladék 
halmozódott fel. A szemetet többnyire „átuta-
zók” rakják le itt, akik letérnek a gyorsforgalmi 
útról, sietve megszabadulnak rakományuktól, 
majd gyorsan továbbhajtanak. A sitt, zöldhul-
ladék és háztartási szemét keverékéből álló 
illegális hulladéklerakatot a  Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonpro�t K�. alkalmazottai és 
a közfoglalkoztatottak most felszámolják.

Kapu és elektromos mérő 
a Feneketlen-tónál
A Településellátó Szervezet munkatársai 
az  önkormányzat kérésére visszaállították 
a  korábban meglévő zárható kaput, hogy 
az  autósok ne tudjanak behajtani a  tó szom-
szédságában található füves területre, amely 
számos alkalommal szabadtéri városi rendez-
vények helyszíne. Ezt cölöpök kihelyezésével is 
igyekeznek megakadályozni.

Ugyanezen a  területen állandó elektromos 
mérőhelyet is kialakítottak a  rendezvények 
áramellátásának biztonságosabb és olcsóbb 
megoldása érdekében.

Padot helyeztek ki a buszmegállóba
A Volán-buszjárat Kék Duna utcai megállóhelyéhez – a lakossági ké-
réseket �gyelembe véve – padot helyezett ki az önkormányzat. Az új 
padot Szabó Csaba képviselő felkérésére Nagy Gábor készítette, aki-
nek keze munkáját városszerte számos emléktábla, pad és más famun-
ka dicséri.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Hírek röviden
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Egyesületünk 2015. szeptember 25-én juttatta el első el-
látmányát a  rendőröknek, honvédeknek, mentősöknek, 
mely a helyi vállalkozók adományaiból gyűlt össze. A sa-
ját és a határon szolgálók tapasztalatai alapján az alábbi 
adományokat várjuk:

Konzervek, tartós élelmiszerek, instant tea és kávé, 
teafű, energiaital, csokoládé, keksz, előre csomagolt pék-
sütemény, kézfertőtlenítő, vény nélkül kapható gyógy-
szerek, fájdalom- és lázcsillapítók, Neo Citran vagy ezzel 
egyenértékű poritalok, multivitaminos pezsgőtabletták.

Az adomány gyűjtésének időtartamára gyűjtőpontot 
hoztunk létre a  Göd Városi Polgárőrség helyiségében. 
Az adományt csak az alábbi időpontokban és helyen fo-
gadjuk, a háztól szállítás nem megoldható. Az ellátmány 
szállítása az  összegyűlt adomány mennyiségétől függ, 
a  megjelölt időpontban akár többször is eljuttatjuk azt 
a szolgálatot teljesítők részére. Azon személyek és vállal-
kozók felajánlását is várjuk, akik a  szállítási költséghez 
hozzá tudnak járulni.
Az adományokat a következő helyen és időpontokban 
lehet leadni:

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
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A Rákóczi úton hosszú évek óta 
elhagyatva állt az  50/b számú 
épület, amelyben korábban ke-

nyérgyár üzemelt. A külföldi tulajdonos 
tönkrement, így a  céget felszámolták, 
az  ingatlant pedig elárverezték. Az üre-
sen álló üzemcsarnok állapota egyre 
romlott, és a  környéken lakók, illetve 
az  arra járók csak találgatni tudták, mi 
lesz az  ingatlan sorsa. Úgy tűnik, végre 
jobb idők köszöntenek az épületre: új tu-
lajdonosokkal tavasztól ismét megindul 
a termelés a péküzemben, és egy kis üzlet 

is nyílik itt, ahol kávézni, teázni is lehet 
majd. 

Az ingatlant nemrég vásárolta meg 
a  Szakáts-kertet bérlő és gondozó Csaba 
Levente és Szakács Gábor. Először Buda-
pesten kerestek telephelyet pékipari ter-
mékeket gyártó és forgalmazó, új cégük 
számára, ám végül úgy döntöttek, ter-
veik megvalósítására éppen ideális hely-
szín lesz az üresen álló gödi kenyérüzem, 
amely a hetvenes években épült. 

Az utcafrontról is jól látszik, hogy már 
javában folynak a  felújítási munkálatok. 

Nagyobb szerkezeti átalakításokra nincs 
szükség, de kicserélik az összes nyílászárót, 
rendbe hozzák, újrafestik az  épületet, és 
rendezik a hozzá tartozó területet is. A bel-
ső térben néhány válaszfal áthelyezése, va-
lamint a teljes gépészet tervezése és kivite-
lezése jelentik a legfőbb feladatot. A tervek 
szerint a külső felújítást még az ősszel befe-
jezik, és télen már az itt kialakított irodából 
irányítják a további munkálatokat. 

– Először a  péküzemet indítjuk be, 
majd a boltot, végül pedig egy különleges 
és �nom szendvicseket előállító üzemet 
is. Úgy tervezzük, hogy nálunk a  hazai 
forgalomban megszokott termékek mel-
lett számos specialitás is megjelenik majd 
a  kínálatban. Mindenekelőtt azonban 
a  minőséggel szeretnénk kitűnni: már 
a  legelején elhatároztuk, hogy csak olyan 
élelmiszereket állítunk elő, amelyekre 
büszkék lehetünk, és amelyeket a  saját 
családunk asztalára is örömmel teszünk 
oda. Az  üzemben elsősorban gödi mun-
kavállalókat szeretnénk alkalmazni. Kez-
detben 10-15 emberre lesz szükségünk, 
később bővíteni szeretnénk a létszámot – 
mondta el az induló vállalkozásról Csaba 
Levente, a cég egyik tulajdonosa.

Tavasztól tehát új élet kezdődik a már-
már pusztulásnak indult épületben, és 
tovább színesedik a város termékkínálata. 
Ez jó hír.

K. B. 

INGATLAN

Mi lesz a Rákóczi úti péküzem sorsa?

ÖSSZEFOGÁS

Adománygyűjtés a határon szolgálatot teljesítőknek
A Göd Városi Polgárőrség adománygyűjtést szervez az ország határait védők számára.

Az évek óta üresen álló egykori kenyérüzem néhány hónapja gazdára talált. 
Az új tulajdonosoknak komoly terveik vannak az épülettel 

2131 Göd, Pesti út 81., Göd Városi Polgárőrség
2015. október 30-ig hétfőn 18 és 20, szerdán 8 és 10, pénteken 
16 és 20, szombaton pedig 10 és 12 óra között.
Kapcsolattartók: Ternay István (06 20) 229-5573, Szőke 
Krisztina (06 70) 433-4544, Szeri Mihály (06 30) 676-8955.

KÖZÉLET
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www.telepulesellato.hu

A nagymedence a téli és a nyári időszakban is üzemel! | Gödieknek kedvezményes jegyárak!
Nyitva tartás október 1-jétől:
Hétfőn 14-től 20 óráig, kedden 6-tól 14 óráig, szerdán 14-től 20 óráig (6-tól 8 óráig csak bérleteseknek!), 
csütörtökön 6-tól 14 óráig,  pénteken 14-től 20 óráig, szombaton 8-tól 20 óráig és  vasárnap 8-tól 20 óráig.

Nyereményjáték!

A bérlettel rendelkező látogatók 

sorsoláson vesznek részt,

és öt alkalmas bérletet 

nyerhetnek!

www.telepulesellato.hu

Egész évben vár

 a Gödi Termálstrandfürdő

FELHÍVÁS

Tisztelt Gödön 
élő erdélyiek!
Várjuk azon gödiek jelentkezését, 
akik Erdélyből áttelepültek, vagy 
bármilyen erdélyi kötődésük van. 
Célunk, hogy személyesen is meg-
ismerjük egymást, és megalakítsuk 
a Gödön élő erdélyiek baráti körét.
Első találkozó: 2015. december 5., 
szombat 16 óra.
Helyszín: József Attila Művelődési 
Ház (Göd, Pesti út 72.)
Jelentkezni lehet az alábbi e-mail cí-
men: erdelyiekgodon@gmail.com, il-
letve a művelődési házban személye-
sen vagy telefonon: (06 20) 254-5124.

TANFOLYAM

Székely−magyar rovásírás oktatás
Szombatonként idén is lesz ingyenes székely−magyar rovásírás oktatás.
Helyszín: Felsőgöd, Margit u. 7.
Kezdés: október 17., délután 2 óra
Érdeklődni lehet Farkas Évánál,
telefon: (06-70) 616-7566 és (27) 330-404.
Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Gödi Körkép | 2015. 10. szám KÖZÉLET
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SZÜRETI FESZTIVÁL

Családias és baráti, mókás és színes
Azon a szeptember közepi szom-

baton simogató napsütés csalo-
gatta az  érdeklődőket az  alsó-

gödi Feneketlen-tó melletti rétre, ahol 
immár kilencedik alkalommal rendezte 
meg barátok és helyi vállalkozók lelkes 
csapata – a Gusztos család irányításával 
− a Szüreti Lovas Fesztivált. Az egész na-
pos program fellépői között mások mel-
lett ott volt a  Németh László Általános 
Iskola fúvószenekara és mazsorett cso-
portja, a  GDSE táncszakosztálya Dézsi 
Yvett és Harkai Anett vezetésével, a Kin-
csem Lovarda karusszeles csapata, vala-
mint Halmi Viki hiphop tánccsoportja.

A hagyományos főzőversenyt idén 
a  Várdomb csapata nyerte borban pá-
rolt csülökkel, másodikak a  TESZ dol-
gozói lettek töltött káposztájukkal, míg 
a bronzérmet csöppet sem érezték púp-
nak a  hátukon a  Gasztronauták, akik 
tevepörkölttel kedveskedtek az  ínyen-
ceknek.

A gyerekek zsákban futásban és lu�s 
ügyességi versenyeken mérhették össze 
erejüket, a  kismalacfogás során pedig 
túlvisongták az  üldözötteket. Az  elma-
radhatatlan tombola nyereményeit ez al-
kalommal is gödi vállalkozók ajánlották 
fel, a fődíj idén egy délceg lovacska volt.

A IX. Gödi Szüreti Lovas Fesztivál 
szervezői a  Gödi Körkép hasábjain ke-
resztül is megköszönik valamennyi tá-
mogatójuk segítségét.

(w)

A szüreti lovas felvonulás igazi látványosságnak számít: a zászlókkal díszített kocsik és a lovasok áthaladnak az egész városon, majd 
bevonulnak a Feneketlen-tó melletti rétre 

A Németh László Általános Iskola mazsorett csoportja idén is nagy közönségsikert aratott

A szüreti fesztivál jó alkalom arra is, hogy 
a kicsik megtapasztalják: a lovaktól nem kell 
félni, az állatok jó barátaink 

A kondérokban rotyogtak a �nomabbnál 
�nomabb ételek. (Képünkön 
a Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubjának tagjai, akik ki nem hagynának 
egyetlen főzőversenyt sem)

KÖZÉLET
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CIVIL ÉLET

Egy közösségteremtő 
kiállítás

Immár hosszú esztendők óta ősz ele-
jén a  Mozgáskorlátozottakat Pár-
tolók Klubjának tagjai egy három-

napos hobbikiállítás keretében teszik 
közszemlére legkedvesebb tárgyaikat, 
féltve őrzött személyes kincseiket, ott-
honi gyűjteményük egy-egy darabját.

Október első hétvégéjén a  József 
Attila Művelődési Ház adott otthont 
a  hangulatos rendezvénynek. A  közel 
nyolcvanfős közönség körében a  ki-
állítást ezúttal Szabó Zsuzsa, a JAMH 
igazgatója nyitotta meg, majd Lenkei 
György önkormányzati képviselő, 
a  Szociális Bizottság elnöke idézte 
fel a  Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubjának történetét, s  méltatta 
a klubtagok önzetlen segítő munkáját, 
közösségi feladatvállalásait. A  ren-
dezvényen köszöntőt mondott Simon 
Tamás önkormányzati képviselő, 
a  pénzügyi bizottság elnöke. Szavait 
követően Lukács Józsefné klubelnök és 
Stamler Ferenc elnökhelyettes dicsé-
rő oklevelek átadása mellett köszönte 
meg egész éves áldozatos munkáját 

Bóna Klára, Urbán Istvánné és Oláh 
Istvánné klubtagoknak, valamint Sza-
bó Zsuzsának mindazt a  segítséget, 
amelyet a  művelődési háztól kaptak 
az elmúlt esztendő során.

A nagyteremben felállított paraván-
falakat és asztalokat megtöltötték a ki-
állított tárgyak: festmények és szőtte-
sek, régi használati tárgyak és konyhai 
eszközök, − felsorolni is hosszú lenne 
mindazokat a kiállított darabokat, me-
lyeket a  klubtagok kedvtelésből gyűj-

tögettek és őriztek meg odahaza, mert 
örömüket lelik bennük.

A megnyitó délelőttjén, mielőtt még 
beindult volna a  látogatók színes for-
gataga, a klubtagok közül néhány asz-
szony énekszóval kedveskedett a közö-
zönségnek, majd a TOPhÁZ meghívott 
lakói adtak elő egy rövid zenés-táncos 
produkciót, egyszerre csalva mosolyt 
az arcokra és könnyeket a szemekbe.

(w)

KERTKULTÚRA

Illatok, színek és ízek

Szeptember 4-e és 7-e között ren-
dezte meg a  Kertbarátok Klubja 
a hagyományos Kertkultúra kiál-

lítását, amely a vadonatúj vendégkönyv 
tanúsága szerint nagy sikert aratott 
a  látogatók körében. A  gödi hobbiker-

tészek ezúttal is gonddal nevelt termé-
nyeik, fűszer-, dísz- és gyógynövényeik 
legjavát hozták el a József Attila Műve-
lődési Ház nagytermébe. Az idei kiállí-
tás külön érdekessége volt, tudtuk meg 
Zombory László klubelnöktől, hogy 
a  látogatók belépéskor valamennyien 
egy-egy szavazócédulát kaptak, amelyre 
felírhatták az  általuk legszebbnek, leg-
érdekesebbnek tartott növény sorszá-
mát, s így született meg a közönségdíj. 
Természetesen a szakértőkből álló zsűri 
is adott díjakat, ők azonban a  JAMH 
honlapján található új klubismertetővel 
összhangban �gyelembe vették az öko-
módszerek és a biokertészkedés kínálta 
lehetőségek kiaknázását is. 

A feldíszített töktől a  szebbnél 
szebb virágokon át a  japán apró sze-
mű és rendkívül erős csilipaprikáig 
sok mindenre rácsodálkozhattunk. 
Az  utóbbinál meghökkentő látvány 
volt, hogy míg egyik ága épphogy vi-
rágzott, a  másikon már ott vöröslöt-
tek az érett paprikák. De nagyszerűen 
mutatott például a zöldség-virág kom-
pozíció mellett a  fürtöktől roskadozó 
szőlőtőke is.

A Kertkultúra kiállítást Simon Tamás 
önkormányzati képviselő nyitotta meg, 
aki nem mellesleg lelkes hobbikertész 
hírében áll. A rendezvény díszvendége 
Nagy Kálmán, a  Kertészek és Kertba-
rátok Országos Szövetségének alelnöke 
volt, a hangulatról pedig ez alkalommal 
is Turai Kiss Mária magyarnóta-énekes 
és zenész barátai gondoskodtak.

(w)

A kiállításon Lenkei György (a mikrofonnál) és Simon Tamás (tőle jobbra) köszöntötte 
a klubtagokat és a vendégeket. A kép jobb szélén Lukács Józsefné klubelnök, bal szélén 
Stamler Ferenc elnökhelyettes

A rendezvényen díjakat vehettek át a leg-
sikeresebb kertészek. (A képen Zombory 
László elnök Czombos Lajosnak gratulál)

A kiállításon az asztalok roskadoztak 
a kertek terményeitől és virágaitól

Gödi Körkép | 2015. 10. szám KÖZÉLET
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Szeptember 19-ét Felsőgöd meg-
alakulásának emléknapjává nyil-
vánította az  önkormányzat. So-

kak számára talán egészen mostanáig 
nem is volt ismert, hogy a közigazgatá-
si szempontból korábban Sződhöz tar-
tozó település(rész) éppen száz évvel 
ezelőtt, 1915-ben vált önálló községgé. 
Az  elszakadás annak köszönhetően 
valósulhatott meg, hogy az  első tele-
pesek egyesületbe tömörültek, és nagy 
összefogással önerőből megterem-
tették a  mindennapi élethez szüksé-
ges feltételeket. Előbb Felsőgöd, majd 
1921-ben Alsógöd önállóvá válása két 
fontos fordulópont a mai település tör-
ténetében, hiszen a két önálló községet 
1970-ben Göd néven egyesítették, s az 
így létrejött nagyközség nyerhette el 
1999-ben a városi rangot. Felsőgöd idei 
centenáriumi ünnepe tehát az  egész 
város ünnepe volt, ahogyan Alsógöd 
megalakulásának emléknapja is az lesz 
2021-ben.

E gondolat jegyében egész napot be-
töltő ünnepi eseménysorozattal em-
lékezett meg az  északi városrész 100. 
születésnapjáról az  önkormányzat, 

illetve mindazok az  intézmények és 
civil szerveződések, amelyek tiszteleg-
ni szerettek volna Felsőgöd múltja és 
az alapító atyák emléke előtt.

Új kötettel jelentkezett a Gödi 
Almanach
Az ünnepi programsorozat könyvbe-
mutatóval kezdődött az Ady Klubban. 
Tizenhét szerző húsz tanulmányban 
adott átfogó képet a városrész múltjá-
ról: a helyi közigazgatás, az egészség-
ügy, a  gyermeknevelés, a  természeti 
és társadalmi viszonyok, a  közössé-
gi, kulturális és egyházi élet, a sport, 
a  helyi építészet történetének alaku-
lásáról. A 100 éves Felsőgöd krónikája 
címet viselő, 280 oldalas, városi �-
nanszírozású kiadvány egyfajta törté-
nelemkönyv, amely felhasználja az al-
manach korábbi köteteiben megjelent 
tényanyagot, s azt Láng József és más 
szerzők legújabb kutatási eredmé-
nyeivel egészíti ki. A városi könyvtár 
szervezésében létrejött könyvbemuta-
tót – és egyúttal az egész ünnepi ese-
ménysort – Markó József polgármes-
ter nyitotta meg. 

A megújult Összefogás-feszület 
átadása
A Bozóky Gyula Alapítvány a  cente-
nárium tiszteletére felújíttatta a  Len-
key utcában álló, 1934-ben készült 
feszületet, amely annak állít emléket, 
hogy a  Jézus Szíve-templom építése-
kor a  gödiek ebben az  utcában alkot-
tak élő láncot, és a  vasútállomástól 
a  templomtérig kézből kézbe adogat-
ták egymásnak a  vonaton érkező tég-
lákat. A kereszt, amelyet saját versének 
elszavalásával köszöntött Pátzay Éva, 
közadakozásból újult meg. Mintegy 
harminc magánszemély járult hozzá 
adományával a közel 500 000 forintnyi 
költségekhez. A két főtámogató pedig 
az  önkormányzat és a  Piramis Építő-
ház K�. volt. 

A kötetlen hangulatú könyvünnep méltó nyitánya volt az egész napos programsorozatnak. 
(A képen balról Koditek Bernadett és Láng József, a kötet szerkesztői, Hegyi Valéria 
könyvtárvezető, az esemény házigazdája és Markó József polgármester)

Az alapítvány az  ünnepre archív 
fotók felhasználásával készült fa-
linaptárt készíttetett. Az  ennek ér-
tékesítéséből származó bevételek 
is a  feszület felújításának költségeit 
fedezik. A  naptár megvásárolható 
a Bozóky tér 6. szám alatti ruhaüz-
letben, a Retró Ady Klub összejöve-
telein, illetve a  katolikus templom 
sekrestyéjében a misék után. 
Ára 2000 Ft.

Az Összefogás-feszületet ökumenikus áldás 
keretében szentelte fel Sipos-Vizaknay 
Gergely református lelkész és Mészáros 
Csaba római katolikus plébános

CENTENÁRIUM

100. születésnapját ünnepelte Felsőgöd

KÖZÉLET
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Képek a múltból
A feszület felszentelését követően a Bo-
zóky téri katolikus templomban vetí-
tettképes előadást tartott Gallé Gábor, 
a  Retró Ady Klub társelnöke. A  klub 
fotóarchívumának gyűjteményéből 
származó, ritka felvételek iránt nagy 
volt az  érdeklődés: a  templom vala-
mennyi padsora megtelt. 

Városi ünnepség és 
emléktábla-avatás
A templom előtt összegyűlt közönsé-
get a  településrész történetével szinte 
egy idős, idén 92 éves Felsőgödi Mun-
kásdalkör fogadta műsorával. Markó 
József polgármester hosszabb ünne-
pi beszédet mondott, melyben nem 

csupán a  településrész múltjáról, de 
jelenéről és a  jövő tervezett fejleszté-
seiről is szólt, illetve köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a  centenárium méltó 
megünnepléséhez.

A népes közönség jelenlétében meg-
tartott, mégis bensőséges megemléke-
zést a Németh László Általános Iskola 
diákjainak műsora zárta, amelyben 
a  város történetének kiemelkedő sze-
mélyiségeit és legfontosabb eseményeit 
idézték fel.

A kerek évforduló alkalmából az ön-
kormányzat nevében emléktáblát he-
lyezett el a  Bozóky tér 6. szám alatti 
épület – az egykori Hangya bolt – fa-
lán Markó József polgármester és dr. 
Pintér György alpolgármester. 

***
A József Attila Művelődési Ház jóvol-
tából az ünnepség egész ideje alatt láto-
gatható volt a Felsőgödi Önkéntes Tűz-
oltó  Testület nemrég megnyílt állandó 

kiállítása, a  gyerekeket kézműves fog-
lalkozásokra invitálták, késő délutántól 
pedig táncház várta a családokat.

Koditek Bernadett

A kereszt felújításáért Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula alapítvány elnöke (balra) 
köszönetet mondott az egyik legfőbb 
támogatónak, a Piramis Építőház 
vezetőjének

A város történetét bemutató régi 
képfelvételek vetítésére megtelt a templom. 
(A képen elöl Gallé Gábor, a Retró Ady Klub 
társelnöke)

A centenárium és az alapítók tiszteletére 
Markó József polgármester (balra) és dr. 
Pintér György alpolgármester emléktáblát 
helyezett el az egykori község központjának 
számító Bozóky téren

Az idén 92 éves Felsőgödi Munkásdalkör végigkísérte a városrész történetét. A Dalárda 
karnagya jelenleg Kiss Alíz 

Emléküket megőrizzük
A Gödi Almanach és a  Gödi Körkép szerkesztősége önkéntes akciót hirdet, 
melynek célja, hogy a Göd történetében meghatározó jelentőséggel bíró sze-
mélyiségek és az elhunyt díszpolgárok sírja méltó legyen ahhoz a feladatvál-
laláshoz, amellyel életükben hozzájárultak a város fejlődéséhez. A sírok álla-
potának felmérését követően – az Önkormányzat anyagi segítségnyújtásával 
– megkezdenénk az elhanyagolt sírhelyek rendbetételét.
Akik az önkéntes munkában szívesen részt vennének, kérjük, jelentkezzenek 
a következő e-mail címen: korkep@god.hu.
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− Hogyan választotta az orvosi pályát?
− Úgy gondoltam, ezzel a  hivatással 
tudok a  legnagyobb hasznára lenni 
embertársaimnak. Négyen nőttünk 
fel együtt testvérek, két bátyám cse-
csemőkorban halt meg. Nemigen volt 
szó még arról sem, hogy gimnázium-
ba járjak. A  bátyám erősködött, hogy 
tanuljak tovább. Neki sokat köszön-
hetek. Ő  a fronton esett el 1943-ban. 
Apámnak nem volt sok földje, hárman 
is el tudták végezni a  munkákat raj-
ta. Azzal indítottak el, hogy „Fiam, 
akárhová sodor az  élet, ott álld meg 
a helyed!” Jól ment a tanulás az aszódi 
gimnáziumban. Humán érdeklődésű 
voltam. A  gimnázium után az  orvosi 
egyetemre jelentkeztem. Gyógyítani 
akartam, hogy segítsek az  emberek-
nek.

− Egy pici faluból érkezett a  főváros-
ba… Milyenek voltak az  egyetemi 
évek?
− Húszévesen kerültem Budapestre. 
Kollégista lettem. A  kollégiumi társa-
immal szorosan összebarátkoztunk, 
összetartottunk, segítettük egymást. 
Politikailag elég vészterhes időszak 
volt, állandóan kádereztek bennün-
ket, s nekem titkolnom kellett vallásos 
neveltetésemet, világnézetemet. Min-
denki nagyon szegény volt. 1955-ben 
diplomáztam. Ma is emlékszem egyik 
professzorom mondatára, ami így 
szól: „Az orvos a betegnek nem bírája, 
hanem barátja.”

− Melyik volt az első szolgálati helye?
− Belgyógyásznak készültem, de 
az egyetem után a hadsereg vetett rám 
szemet. Négy évig katonaorvos vol-
tam. Nem volt választás, menni kellett. 
Időközben megnősültem. Nem volt 
lakásunk, így eleinte a  gyengélkedőn 

laktunk Polgárdiban. Később áthe-
lyeztek Zalaegerszegre, ahol kaptunk 
szolgálati lakást. Alig vártam, hogy 
leszereljenek.

− Végül aztán körzeti orvos lett…
− 1959-ben végre leszereltek. Acsán és 
Püspökhatvanban vállaltam körzeti 
orvosi állást. Nem voltak túl ideálisak 
a körülmények. Például a víz ihatatlan 
volt, nem voltak egyszer használatos 
eszközeink. Mindent sterilizálni kel-
lett folyamatosan, nem csupán a  tű-
ket, hanem a fecskendőket is. Sok más 
tekintetben viszont szép időszak volt, 
együtt éltünk a  faluval: esküvők, ke-
resztelők, temetések – minden esemé-
nyen ott voltunk. A nagyobbik lányom 
kétéves volt, amikor odaköltöztünk, 
a  kisebbik lányom már Acsán szüle-
tett. A  körzeti orvosi munka annak 
idején 24 órás szolgálat volt. Éjjel-nap-
pal helyt kellett állni. A  szabadságok 
alatt a szomszéd kollégával helyettesí-
tettük egymást. Ilyenkor hat községet 
láttunk el.

− Hogyan kerültek Gödre?
1964-ben vásároltam Alsógödön egy 
telket egy kis hétvégi házzal, ahol a ke-
vés szabadidőmet pihenéssel tudtam 
eltölteni. 1969-ben nyugdíjba ment 
az  egyik körzeti orvos, így lehetőség 
nyílott ennek az állásnak a betöltésére. 
Dr. Horváth Károllyal ketten láttuk el 
a körzeti orvosi munkát Alsógödön.

− Hány beteg jutott akkor egy körzet-
re? Milyen körülmények között dol-
goztak?
– Ha jól emlékszem, akkoriban 6000 
fő körül lehetett Alsógöd lakossága. 
Ennek a  fele volt az  enyém. Minden 
kartonozás kézírással történt. Nem 
voltak diagnosztikai eszközeink, csu-

pán a vérnyomásmérő és a fonendosz-
kóp. No meg a  szemem és a  fülem. 
Kezdetben nem volt külön gyermek-
orvos. A kollégámmal felváltva ügyel-
tünk éjszaka és vasárnap. Volt olyan 
nap, amikor közel 130 beteg jelent meg 
a  rendelésen. Havonta 2000 beteget 
láttam el. Volt hónap, amikor 19 éjsza-
kai ügyeletet adtam.

− Mikor ment nyugdíjba?
− Hivatalosan 60 évesen, 1989-ben 
már nyugdíjba vonulhattam volna, de 
tovább dolgoztam.
34 évig láttam el Gödön a  háziorvosi 
munkát. A  körzetemet 2003-ban ad-
tam át. 70 évesen megszereztem a fog-
lalkozás-egészségügyi szakvizsgát, 
s  2013-ig még vállaltam üzemorvosi 
feladatokat, és sokat helyettesítettem 
körzetben Nagymaroson, Vácon, Du-
nakeszin. Szóval huszonnégy évet még 
„ráhúztam”. Két éve vagyok tehát „iga-
zi nyugdíjas”.

− Irigylésre méltó a testi és a szellemi 
kondíciója. Ennyire tudatosan élt?
− Nem sok gyógyszert szedtem életem-
ben. A mai napig nem élek nyugtató-
val, altatóval. Ha éjszaka felébredek, és 
nem tudok azonnal visszaaludni, olva-

ÉLETPÁLYA

Miben segíthetek?
Interjú dr. Valentinyi Jánossal

„Salus aegroti suprema lex esto.”
(A beteg java a legfőbb törvény.)

Domonyban, hatgyermekes parasztcsaládban, ötödik gyerekként 1929-ben 
született. Mindenképpen valami segítő hivatást szeretett volna választani. Vá-
rosunk nyugalmazott háziorvosa 2015. október 17-én, orvossá avatásának 60. 
évfordulóján gyémántdiplomát vesz át a Semmelweis Egyetemen.

Dr. Valentinyi János számára a legnehezebb 
az volt a pályája során, hogy 85 éves 
korában abba kellett hagynia a gyógyítást
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sok, és ez újra elaltat. Nappal sokat sé-
tálok a  Duna-parton, szombatonként 
gyakran túrázom a Börzsönyben. Per-
sze nekem is voltak már komoly egész-
ségügyi problémaim, több műtétem is, 
de azokat igyekeztem reálisan felfogni, 
és időben szakorvoshoz fordultam. 
Egész életemben szemüveges voltam, 
de két éve a  szemműtétem után már 
nem viselek szemüveget. A  87. évem-
ben járok.

− Hogyan tudta túltenni magát azo-
kon az eseteken, amikor menthetetlen 
volt a betege?
− Mivel ez az  orvos számára is igen 
nehéz élethelyzet, kizárólag szakmai 
szemmel közelíthetünk hozzá. Egy-
részt ott a körzeti orvos szakmai kom-
petenciája. Pontosan ismernünk kell 
az  alapellátás korlátait. Ha szükségét 
látjuk, nem szabad késlekednünk: 
szakorvoshoz vagy egyenesen kórház-
ba kell utalnunk a  beteget. Másrészt 
minden esetben alaposan végig kell 
gondolnunk, hogy mindent megtet-
tünk-e a beteg gyógyulása érdekében. 
Nem omolhatunk össze lelkiekben, ha 
elveszítünk egy beteget, mert másnap 
ismét gyógyítanunk kell.

− Mi volt a  legnehezebb az orvosi hi-
vatásban?
− A családomnak talán az, hogy a be-
tegek többnyire elsőbbséget élveztek 
velük szemben. Nem volt még mobil-
telefon, éjjel a  feleségemet keltették 
fel, ha én éppen betegnél voltam. Há-
lás vagyok a feleségemnek, aki szintén 
egészségügyi végzettséggel rendelke-
zik, hogy a  munkámban támogatott, 
sokat segített. Biztos hátteret adott 
számomra. Előfordult, hogy ő  maga 
hívta ki a  mentőt, miután alaposan 
kikérdezte a beteget vagy a hozzátar-
tozóját. Emlékszem, egyszer hangver-
senyre indultunk, s a feleségem estélyi 
ruhában asszisztált, míg én szmo-
kingban láttam el a sürgős beavatko-
zást igénylő beteget. Persze a második 
részre azért odaértünk. Mindezekkel 
együtt a  legnehezebb az  volt a  szá-
momra, hogy 85 évesen abba kellett 
hagynom a gyógyítást…

− Mit jelent önnek a gyémántdiploma 
átvétele?
− A gyémántdiploma szakmai elisme-
rés a 60 évnyi gyógyító munkáért.

V. Pálfai Kinga

FELHÍVÁS

Házszámtábla a nevelekieknek
Aki még nem vette át a házszámtábláját, amelyet az önkormányzat ingye-
nesen biztosít minden Neveleken élő lakosnak, az megteheti a következő 
helyszínen és időpontokban:
Duna-part Nyaralóházak recepciója, 2132 Göd, Jósika u. 14.
Hétköznap 9-től 16 óráig
A személyes megkeresés előtt, kérjük, hogy az alábbi telefonszámon
egyeztessenek: (06 20) 236-0223.

SZÜLETÉSNAP

Jókívánságok 
és köszönet
Évek óta hagyomány, hogy 90. szüle-
tésnapjukon az önkormányzat is felkö-
szönti az ünnepelteket. Szeptemberben 
Sándor Gyulánét köszöntötte az önkor-
mányzat nevében dr. Pintér György al-
polgármester, illetve az Alapszolgáltatá-
si Központ képviseletében Füle Jánosné 
intézményvezető. 

Sándor Gyuláné szülésznőnek tanult, 
és  pályája kezdetén egy ideig a  buda-
pesti János Kórházban dogozott. Első 
kislánya megszületése után, 1950-ben 
költözött Gödre a családjával. Itt is szü-
lésznőként tevékenykedett: kórház nem 
lévén, az otthon szülő édesanyák gyer-
mekeit segítette világra.

Amikor az  ötvenes évek elején ren-
deletet hoztak az otthonszülések betiltásáról, körzeti nővérnek képezték át. Feladata 
a körzeti orvos munkájának segítése, a betegek ellátása és a terhesgondozás lett. 

A gödi betegellátásban töltött évtizedek során rengeteg emberrel került kapcsolatba. 
Segítő munkájáért, egész életpályájáért hála és köszönet illeti.

Összetartó, népes családja nagy örömet jelent számára. Két lánya, öt unokája és hat 
dédunokája van, akik közül a legtöbben más városokban élnek, ketten pedig külföl-
dön, de gyakran hazalátogatnak, és az ünnepeket szinte mindig együtt töltik. 

Vajon hányan élhetnek ma Gödön olyanok, akiket egykor ő  segített világra vagy 
ő ápolt betegségük idején? Az ő nevükben is kívánunk most Ica néninek jó egészséget 
és minden jót. Isten éltesse!

K. B.

FELHÍVÁS

Néptáncosok jelentkezését várják!
A Gödi Néptáncegyüttes különböző csoportjaiba várja óvodások, kisiskolások, fel-
ső tagozatosok, középiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek jelentkezését. 
Érdemes velünk tartani, mert a tánc fejleszti a szellemi képességeket, beleértve a ma-
tematikai gondolkodást, növeli az érzelmi intelligenciát, amely viszont segíti dönté-
seink megalapozottságát, megtanít közösségben élni és együttműködni másokkal, 
s megőrizni magyar hagyományainkat. És mert jó csapatban jó együtt táncolni!
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

Dr. Pintér György alpolgármester a város 
nevében otthonában köszöntötte Sándor 
Gyulánét 
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Színes, változatos 
rendezvények városszerte
Az ünnepélyes megnyitónak ebben 
az  évben az  Ugri-bugri Óvoda adott 
otthont, a háziasszony Varga Izabella 
színművésznő volt. Markó József pol-
gármester ünnepélyes megnyitóbe-
szédében kiemelte, hogy a  mobilitási 
hét céljaival összhangban több száz 
méter új járda épült, bővítik a  P+R 
pakolókat és forgalmirend-változ-
tatásokkal segítik elő a  kerékpáros 
közlekedés biztonságosabbá tételét. 
Az  agglomerációs régióban elsőként 
Gödön, a  Nemeskéri úton nyílt kor-
szerű CNG töltőállomás.

A megnyitó Göd első kerékpáros 
divatbemutatójával és szépségverse-
nyével zárult. A  program nagy sikert 
aratott, 23 versenyző vonult végig fel-
díszített biciklijével a kifutón, legstílu-
sosabb öltözékében. Háromházi Keve 
„Hipster 2015” fantázianevű jelmezé-
ért ítélték oda a fődíjat a gyermek kate-
góriában. A felnőttek versenyét Balázs 
Anna nyerte.

Markó József polgármester szep-
tember 19-én délután adta át az új, 210 
méter hosszú Csíz utcai járdaszakaszt. 
Ezt követően a  Neveleki Szomszédok 
Egyesület (NESZE) bemutatta a  mo-
bilitási héthez kapcsolódó kreatív pá-
lyázaton különdíjjal jutalmazott 1:40 
méretarányú makettet, mely egy olyan 
közösségi központot ábrázol, ami 
nagyban segíti a  hosszú távon fenn-
tartható környezetbarát közösségi élet 
kialakítását Neveleken.

A Belépés Családostul Mozgalom 
hagyományos szüreti sportnapi ren-
dezvényével csatlakozott a  program-
sorozathoz szeptember 20-án, hiszen 
a  sportos és egészséges életmód nép-
szerűsítése a mobilitási hét egyik fon-
tos célkitűzése.

Szeptember 21-én délután a NESZE 
és az önkormányzat lakossági fórumot 
tartott, melyen a  2015-ös közlekedés-
fejlesztési intézkedések bemutatásán 
túl az M2 gyorsforgalmi út bővítésével 
kapcsolatos kérdéseket vitatták meg 
a projektért felelős NIF Zrt. meghívott 

képviselői és szakértők bevonásával. 
A  fórumról részletes beszámoló talál-
ható a www.nevelek.hu oldalon.

8 és 12 óra között az  eredetileg 410 
méter hosszúságú autómentes terület 
715 méterre bővült, hogy megdönthes-
sük a  világ csuklófogással összekap-
csolódó leghosszabb emberi láncának 
Guinness-rekordját. Képviseltette ma-
gát a város valamennyi állami és ma-
gán fenntartású óvodája és általános 
iskolája, a  TOPHáz Speciális Otthon, 
a  Polgármesteri Hivatal és az  önkor-
mányzati cégek és intézmények, a  Pi-
ramis Építőház, valamint számos vá-
rosi civilszervezet és csoportosulás. 
Az  iskolások fenntartható közlekedési 
módokat megjelenítő alakzatokat raj-

Az óriási városi összefogással megvalósult 
rendezvénysorozatot Markó József 
polgármester nyitotta meg

A kerékpáros szépségversenybe felnőttek és gyerekek is 
beneveztek

A családi futóversenyen együtt álltak rajthoz a szülők és a gyerekek
 Fotó | Kurdi Imre

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT

Összefogott a város a II. Gödi Mobilitási Héten

Idén szeptember 16. és 22. között immár második alkalommal rendezték 
meg az Európai Mobilitási Hét programsorozatát Gödön is. A csatlakozást 
2014-ben kezdeményező Neveleki Szomszédok Egyesület ebben az évben is 

vállalta a főszervezői feladatokat, de emellett az Ugri-bugri Óvoda, a Göd Váro-
si Polgárőrség, a Belépés Családostul Mozgalom, a Búzaszem Általános Iskola, 
a Huzella Tivadar Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola is szer-
vezett a nagyközönség számára nyitott, önálló programokat. Az önkormányzat 
a  rendezvény költségeinek �nanszírozásán túl több mint tíz, a  környezetbarát 
közlekedés térnyerését támogató intézkedést hozott, és számos önkormányzati 
dolgozó segédkezett lelkesen a szervezési feladatokban is.
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zoltak ki a  lánccal, melyet légi felvé-
telen örökítettünk meg. A  lánc teljes, 
936 méteres hosszúságában 10.45-kor 
állt össze 1918 emberből, Szőke Zsó�a, 
a  Kincsem Óvoda vezetője és Bajkó 
Ildikó, a  Németh László Általános 
Iskola igazgatója között jelképezve 
a  gyerekek fenntartható útját az  óvo-
dából az iskolába. A gödiek összekap-
csolódását a  lánc közepén dr. Pintér 
György alpolgármester fejezte be, és 
innentől 3 perc 30 másodpercen át tar-
tott az összefogás.

A rekordkísérletben hivatalos idő-
mérőként részt vett Dióssi Csaba, Du-
nakeszi polgármestere és dr. Szinay 
József címzetes főjegyző. Emellett két 
független tanú és 41 független meg�-

gyelő is segédkezett a  hitelesítésben. 
Munkájukat 16 önkéntes segítette. 
A rekord helyszínét a Göd Városi Pol-
gárőrség, a  Közterület-felügyelet és 
a Gödi Rendőrőrs munkatársai kilenc 
fővel biztosították. Köszönjük a  rész-
vételt, és gratulálunk mindenkinek! 
A  hivatalos eredmények szerint egy-
idejűleg sikerült kétszeres magyar 
rekordot beállítani, és számosságban 
meghaladtuk a jelenlegi 1811 fős Guin-
ness-rekordot, ám az  eredmény végső 
hitelesítésére hónapokat kell várni.

A rendezvény kiemelt támogatói 
voltak: Göd város Önkormányzata, 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Eco 
Smart Group cégcsoport, Piramis Épí-
tőház.

Egész hetes akciók
A mobilitási héthez kapcsolódóan két 
egész hetes akciót hirdettünk, a tavaly 
már sikerrel bevezetett Városvédő ver-
senyt és az idei Válassz! Válts! Variálj! 
központi témához kapcsolódó „Ter-
vezz okosan!” projektversenyt.

A Városvédő verseny idén megmoz-
gatta az  egész várost. A  környezetba-
rát közlekedésért járó kék matricákat 
három óvodában és mindhárom álta-
lános iskolában osztották. A  környe-
zetbarát vásárlást összesen 28 üzletben 
díjazták sárga matricával. A mobilitási 
hét programjain való részvételért járó 
fehér matricából is több ezret osztot-
tunk ki. A  városvédő versenyre ösz-
szesen 711 érvényes pályázat érkezett 
be az önkormányzathoz. Az 55 felnőtt 
versenyző között összesen 19 díjat 
sorsoltak ki. A  felnőttek közül a  fő-
díjat Frey Zsuzsanna nyerte. Jutalma 
az  ECO Smart Group K�. jóvoltából 
egy négy fő részére szóló vacsorameg-
hívás a Sportteraszra.

A gyerekek közül a  fődíjat Berencsi 
Boldizsár nyerte. Ő  egy 10 000 Ft ér-
tékű sportszervásárlási utalványnak 
örülhetett, amelyet Göd Város Önkor-
mányzata ajánlott fel.

A nyertesek e-mailben kapnak érte-
sítést, és nevük felkerül a városi hon-
lapra is (www.god.hu). További díjakat 
biztosítottak: Vitamin Station, a Gödi 
Spinning (Érdi-Krausz Zsuzsa), a  Re-
peta Reklám, a Váczi Sütemény Kuckó 
és az Irka-Firka papírbolt. A felajánlá-
sokat ezúton is köszönjük!

Dégi Júlia

A Bor Attila emlékére rendezett focitorna is az Európai Mobilitási Hét eseményei között 
kapott helyet Fotó | Kurdi Imre

Több mint 2000 résztvevővel a Guinness-rekordkísérlet  volt a programsorozat legtöbb 
embert megmozgató eseménye. Az eredmény hitelesítésére még várni kell
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A Búzaszem Iskolában szeptem-
ber 18-án Öko Mozi progra-
mot rendeztek. A  Hegyi ka-

szálók − biodiverzitás és hagyományos 
gazdálkodás című �lm vetítése után 
helyi és környékbeli termelők, bio-
gazdálkodók és „hétköznapi” nézők 
beszélgettek a környezetbarát és egész-
séges élelmiszertermelés és -fogyasztás 
lehetőségeiről, jövőjéről Gödön.

A Huzella Iskolában szeptember 17-
én közbiztonsági programot tartott 
a Göd Városi Polgárőrség. A gyerekek 
KRESZ-pályán gyakorolhatták a  ke-

rékpáros közlekedést, tesztlapokat 
tölthettek ki, és megismerkedhettek 
a  polgárőrség szolgálati gépjárművé-
vel, illetve a Magyar Mentőmotor Ala-
pítvány jóvoltából egy kiállított men-
tőmotor felszerelésével.

Hamarné Kismartoni Adrienn szer-
vezésében szeptember 19-én a  Huzel-
lás Családi Nap keretében 56-an 
szedték a  szemetet a  Feneketlen-tó 
környékén, az  alsógödi Duna-parton 
és a Homokszigeten a „Válts tisztább-
ra!” üzenetet közvetítve.

A szeptember 22-ei Európai Autó-
mentes Napon lezárták a forgalom elől 
az I�úság köz, valamint a Honvéd sor, 
a  Csendes köz és a  József utca közöt-
ti szakaszt. Több program zajlott itt 
párhuzamosan. A  HOREX kerékpár-
szerviz bemutatta a  KRESZ előírása 
szerinti és az ajánlott kerékpáros kie-
gészítőket, illetve ellenőrizte a bicikli-
vel érkezők járműveit. Az  Eco Smart 
Group egy korszerű, környezetbarát 
CNG-meghajtású nyerges vontatót ál-
lított ki, és kitartóan válaszoltak a több 
mint 200 gyermek kérdéseire.

A Németh László Általános Iskola 
testneveléstanárai kerékpáros aka-
dálypályát rendeztek be a  Balázsovits 

Sportcsarnok előtt, ahol kihelyezett 
tornaórákat tartottak összesen 120 
gyerek számára. Az  I�úság közben 
megrendezett aszfaltrajz-versenyen 
közel 150 gyermek díszítette az  utcát 
jobbnál jobb alkotásokkal.

Délután kiállítottuk a Tervezz oko-
san! projektversenybe nevezett alko-
tásokat, amelyeket számos gyalogos 
és kerékpáros járókelő szemlélt ér-
deklődve. A Németh László Általános 
Iskolából 28 osztály vett részt a  ver-
senyben, amelyen a  gyerekeknek egy 
cserediákcsoport programját kellett 
megtervezniük.

A zsűrizést Szabó Zsuzsanna, a  Jó-
zsef Attila Művelődési Ház igazgatója 
és Wagner László, a Belépés Családos-
tul Mozgalom alapítója vállalta magá-
ra. Összesen 17 osztályt díjaztak. A 2-3. 
évfolyamosok fődíját – egy lovaglós 
élményprogramot a  Reki Lovardában 
– a  3.a osztály nyerte. Az  Eco Smart 
Group cégcsoport jóvoltából a 4-6. év-
folyamosok közül a 6.b osztály, a 7-8. 
évfolyamból pedig a  7.d osztály nyert 
korcsolyázást a Westend Jégteraszon.

Az eredményhirdetést követő-
en a  Gödi I�úsági Fúvószenekar és 
a Mazsorett Csoport Nyikes Róbert és 
Boldog Mónika vezetésével adott rend-
kívül színvonalas műsort.

Dégi Júlia

A Huzella Általános Iskola tanulói évek óta összegyűjtik a szemetet Alsógöd egyes termé-
szetvédelmi területeiről. A munkában most apukák, anyukák, testvérek és nagyszülők is 
részt vettek

A kiállított gázüzemű nyerges vontatóra 
rengeteg gyerek volt kíváncsi

A tablók segítségével illusztrált képzeletbeli 
cserediák-program összeállításánál 
a gyerekeknek a helyes táplálkozás, 
a környezetbarát közlekedés és 
az egészséges testmozgás szempontjaira is 
�gyelniük kellett

OKTATÁS

A mobilitási hét iskolai eseményei
A mobilitási hét első iskolai programja dr. Molnár Zsolt ökológus-botanikus 
előadása volt a  „Tervezz okosan!” projektverseny résztvevőinek. A  gyerekek 
friss, régi és még régebbi térképek segítségével fedezték fel, hogy mi állt az is-
kolaépület helyén 20, 40, 60, 160 éve.
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A Népmese napja a Huzellában
Mesés jelmezekbe öltözött gyerekeket, sőt pedagógusokat is láthattak 
szeptember 30-án mindazok, akik ezen a jeles napon – Benedek Elek 
születésnapján – ellátogattak a  Huzella Tivadar Általános Iskolába. 
Nem csupán a  kiskondások, király�ak, boszorkányok és udvari bo-
londok, hanem minden érdeklődő kipróbálhatta, hogy dédanyáink 
korában milyen lehetett népmesét hallgatni, például, egy kukoricafo-
nóban. Miközben a gyerekek küzdöttek a kukorica lemorzsolásával, 
megkóstolhatták a szegények eledelét, a kukoricamálét is. Az iskolai 
konyha dolgozói három nagy tepsivel sütöttek, de úgy elfogyott, hogy 
jövőre bizonyára a hat is kevés lesz! Mihály-napi vásár 

a Kincsem Óvodában
A Mihály-napi vásárt hagyományteremtő céllal ren-
dezik meg minden esztendőben a Kincsem Óvodá-
ban. A  legkisebbek megismerkedhetnek a  magyar 
népszokásokkal, a  szülők, a  gyerekek és az  óvoda 
dolgozói pedig kötetlen formában tölthetnek el kö-
zösen egy vidám délutánt. 

Az idei Mihály-napi vásárt megtisztelte jelenlé-
tével a  Huzella Tivadar és a  Németh László Álta-
lános Iskola „küldöttsége” is: az előbbiek dudaszó-
val, az utóbbiak néptáncbemutatóval kedveskedtek 
az ovisoknak. Akik kedves kis dalokkal válaszoltak 
az  őket köszöntő nagyoknak, majd kezdetét vette 
a vásári forgatag.

Szőke Zsó�a óvodavezető ezúton is megköszöni 
valamennyi felnőtt résztvevőnek a segítségét, a szü-
lőknek, az óvónőknek és a dajkáknak, minden kedves 
vendégnek. A jótékonysági vásár során összegyűlt fo-
rintokból idén információs és kommunikációs tech-
nikai eszközök − csoportonként egy-egy tablet, mag-
nó vagy fényképezőgép – vásárlását tervezik.

 

Huzella Iskola 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

2015. november 28. 
Belga Sörház 

      
 
 
 
 

f   
    

     rumbemutató „huzellás” stílusban 

                   Hab a tortán tánccsoport 

          rögtönzött salsatanfolyam                 
      tombola      

 

k 
u 
b 
a 
i 
 
f 
i 
e 
s 
t 
a 
 

h 
a 
n 
g 
u 
l 
a 
t 

 

DJ 
Petya 

Fölszállott a páva – gödi népzenész 
növendékekkel
Az MTVA és a Hagyományok Háza közös népzenei és néptáncos te-
hetségkutató műsorának harmadik évadában több mint kétezer 6 és 
14 év közötti i�ú tehetség állt a szakmai zsűri elé. Kilenc területi vá-
logatón mutatkoztak be a gyerekek, közülük a legügyesebbek kerültek 
be a 2015-ös évad élő adásaiba.

Göd hírnevét a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriában erő-
síti majd a  továbbjutó Aprája Dudazenekar: Csányi Kelemen, Mokos 
Csongor és Nagy Levente, illetve a szólista Vasvári Magor népi furu-
lyás. A �úk valamennyien a Búzaszem Iskola tanáraitól – a dudások 
Bese Botondtól, Magor pedig Dóra Árontól tanulnak, immár hosszú 
évek óta. A népzenész-növendékek rendszeres (és eredményes) részte-
vői az országos, illetve a Kárpát-medencei népzenei találkozóknak és 
versenyeknek. Legnagyobb örömük azonban egyelőre az, amikor vég-
re táncházban játszhatnak, hiszen − mint azt mestereik után ők is vall-
ják − a népzene sokkal inkább „használati”, semmint színpadi műfaj.

A gödi versenyzőknek novembertől péntek esténként drukkolha-
tunk majd a továbbjutásért a Duna Televízió élő adásai során.

Hírek a Németh László Iskolából
Az iskola 2015 szeptemberében benyújtotta pályázatát az  ökoiskola 
címre, amelynek célja a  gyerekek környezettudatos magatartásának 
formálása, a  környezetünkért felelős tevékenységek színvonalának 
emelése. Minden évben ősszel és tavasszal is megrendezik a papír- és 
elektronikus hulladékgyűjtést. Nagy gondot fordítanak a  szelektív 
hulladékgyűjtésre, s bekapcsolódnak az országos szervezésű progra-
mokba. Ilyen például a TE SZEDD, HAPPY HÉT.

A művészeti iskolában új igazgatóhelyettes állt munkába: Szavári 
Anita nívódíjas fagott-tanár. November 4-én a Drums ütőegyüttesük 
Stefán Tivadar vezetésével a detmoldi főiskola meghívására Németor-
szágba utazik, ahol három koncertet adnak.

Zenés baba-mama játszóház
Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat tartunk 
a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében.
A következő foglalkozás időpontja: 2015. október 26., hétfő,
17-18 óráig. | Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig. | A részvétel ingyenes.
Minden kedden 17-től 18 óráig zenebölcsi!
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi térre 
vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói
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Az igényelhető fafajták
Attól függően, hogy a fát légvezetékek alá vagy vezetékmentes 
helyre kívánják ültetni, az  alábbi fafajták közül lehet válasz-
tani.

Vezeték alá ültethető fák
•  Gömbjuhar (Acer plat. Globosum) − 8/10 cm törzs kör méret és 

220 cm magasság szállításkor. Eleinte teljesen gömb formájú, 
a későbbiekben viszont lapított gömbformát vesz fel. Lombja 
3-4 méter átmérőjűre is megnő. Hajtáscsúcsai vörösek, majd 
zöld színűek lesznek. Lombja ősszel sárgás-vöröses színre szí-
neződik. Kertekbe, keskeny utcákba vagy légvezetékek alá, 
sorfának ültethető díszfa. Ha azt szeretnénk, hogy ne nője ki 
a helyét, akkor radikálisan, az oltás közeléig vágjuk vissza, és 
újból homogén, sűrű gömbalakot fogunk kapni.

•  Virágos gömbkőris (Fraxinus ornus Mecsek) − 8/10 cm törzs-
körméret és 220 cm magasság szállításkor. Kisméretű, kerek 
díszfa, sűrű lombozattal. Magyar nemesítésű fajta, az első va-
lódi gömbkoronájú kőris sűrű, szabályos koronával és egészsé-
ges, mélyzöld lombozattal.

   Magassága az 5 métert, szélessége a 3 métert is elérheti. Fehér, 
dekoratív virágai tavasszal jelennek meg.

•  Vérszilva (Prunus cer. Nigra) − 6/8 cm törzskörméret és 220 
cm magasság szállításkor. Egész évben sötét lilásbordó levelé-
vel, áprilisban rózsaszínbe boruló virágaival dekoráló színes 
levelű fa. Kis termete miatt a kisebb kertek, parkok praktikus 
választása. Hasznosságát ehető, gömbölyű, ringlószerű termé-
se adja. Magassága 4-5 méter, alakja gömbölyded. Sűrű koro-
nát nevel, színe fényes feketés, gyors növekedésű.

•  Piros virágú galagonya, díszgalagonya (Crataegus l. Paul’ 
Scarlet �.) − 6/8 cm törzs kör méret. 3-5 méter magas fa. Le-
vele fényes zöld, májusban nyíló virága szép kárminpiros. 
A talajban nem válogat, fénykedvelő, szűk utcák fásítására is 
alkalmas.

Szabadon álló, vezetékmentes területre ültethető 
fák
•  Vérjuhar (Acer plat. Crimson King) − 10/12 cm törzskörméret 

és 220 cm magasság szállításkor. Bordó levelű juhar, gömböly-
ded, széles, kúpalakú koronájú díszfa, mely 14-18 méter ma-
gasságra is megnő. Kihajtáskor széles, ráncos felületű levelei 
sötétbarnás színűek, melyek 10-15 cm nagyságúak. Később 
fénytelen, feketésvörössé válnak. Vörös, szép sárga porzójú vi-
rágai vannak. Feltétlenül napos helyet igényel.

•  Kislevelű hárs (Tilia cordata „Savaria”) − 8/10 cm törzskör-
méret és 220 cm magasság szállításkor. 25-30 méter magassá-
got elérő fa, egyenes, hengeres törzzsel. Felfelé törő, sudaras 
koronájú, egyenes törzsű fa. Illatos virága miatt kedvelt fa, 
amely tea készítésére is alkalmas. Szélsőséges viszonyoktól el-
tekintve bárhól ültethető faj.

Facsemetéket igényelhetnek 
az ingatlantulajdonosok
Ingyenesen igényelhető facsemetéket biztosít az  önkor-
mányzat azoknak a  gödi lakosoknak, akik vállalják, hogy 
a �atal fákat az ingatlanjuk közelében található közterüle-
ten elültetik, és három éven át rendszeresen locsolják, gon-
dozzák.

Az ültetésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük.
A fát
•  a telekhatártól vagy az épülettől legalább 2,5 méterre,
•  a kapubehajtótól legalább 1 méterre,
•  az úttest szélétől legalább 1,5 méterre kell elültetni.
A facsemeték kizárólag közterületre kerülhetnek. Egy in-
gatlantulajdonos akár több fát is igényelhet.

A fák értéke fajtától függően egyenként mintegy 10-15 
ezer forint.

A fásítási igények bejelentése
2015. október 31-ig Jakab Júlia környezetvédelmi referens-
nél, a következő elérhetőségeken:
jakabjulia@god.hu
(06 27) 530-054; (06 27) 530-064

A köztéri fásításra az önkormányzat 3 millió forintot kü-
lönített el. Az  igényeket a keretösszeg kimerüléséig tudják 
teljesíteni.

A fák kiszállítása
Az önkormányzat az  igényelt fákat novemberi közepéig 
szállítja ki. Az ültetés az igénylő feladata – az önkormány-
zat a szakszerű ültetéshez írásos útmutatót biztosít a lako-
soknak.

VÁROSKÉP

Közterületi fásítási akció Gödön!
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FELHÍVÁS

Október 24-ig ebzárlat és legeltetési 
tilalom Gödön!
A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása 
(a csal étek vakcina kiszórása) miatt Göd közigazgatási te-
rületére is ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala. Az ebzárlat 
október 24-ig tart.

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

•  A település területéről kizárólag érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát szabad 
kivinni, a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizs-
gálata után és engedélyével.

•  A veszettség elleni érvényes védőoltással rendelkező va-
dászebek, a  fegyveres erők és  fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófamentő, a segítő és a terápiás ebek, valamint 
a látássérült embereket vezető kutyák rendeltetési céljuk-
nak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben 
foglalt korlátozás alól.

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

•  Az  ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala)

FELELŐS ÁLLATTARTÁS

Kutyák akadályozzák a postai 
kézbesítők munkáját
A Magyar Posta levélben fordult az  önkormányzathoz, 
amelyben kéri: az önkormányzat járjon el annak érdeké-
ben, hogy a kézbesítők a város területén mindenütt telje-
síteni tudják a postai küldemények célba juttatását. A pos-
tások ugyanis sok esetben találkoznak az utcán szabadon 
kóborló, esetenként csapatokba verődött ebekkel, amelyek 
támadólag lépnek fel a  kerékpárral érkező kézbesítővel 
szemben. Nem ritka az olyan ingatlan sem, ahol a csengő, 
illetve a postaláda úgy van elhelyezve, hogy azt a kerítésen 
belül tartózkodó, ugató, felugráló házőrző könnyedén el-
érheti. Így a postás a testi épségét kénytelen veszélyeztetni, 
amikor becsenget vagy a küldeményt a ládában elhelyezi. 
Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek előfordulása Nevelek 
településrészen a leggyakoribb.

A posta alkalmazottai már korábban is kérték az érintett 
ingatlanok tulajdonosait, hogy gondoskodjanak a  kutyák 
elzárásáról, illetve biztonságos, másokat nem veszélyeztető 
tartásáról, de érdemi változás nem történt. Ezért a közeljö-
vőben a kézbesítők a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 
munkatársával járják majd végig azokat a  házakat, ahol 
a kutyák akadályozzák a postai dolgozók munkavégzését. 
Az  ingatlantulajdonos ezt követően felszólítást kap, majd, 
ha a helyzet nem változik, az önkormányzat eljárást kezde-
ményez a felelőtlen gazda ellen. Ugyanis szabálysértést kö-
vet el az, aki nem gondoskodik kutyája megfelelő tartásáról, 
és azért a járási hivatal szabálysértési bírságot szabhat ki. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Ellenőrzésre számíthatnak a vállalkozások
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírása szerint a vállalkozások valamennyi telephelyükre vo-
natkozóan kötelesek hulladékkezelési szerződést kötni vagy a helyi közszolgáltatóval (Gödön ez a Gödi Hulladékgazdálko-
dási Nonpro�t K�.), vagy más, olyan gazdasági szereplővel, amely rendelkezik a törvényben meghatározott hulladékgazdál-
kodási engedéllyel, melynek birtokában jogosult a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására.

Az önkormányzat a közeljövőben ellenőrizni fogja, hogy a helyi vállalkozásoknak van-e érvényes hulladékkezelési szer-
ződésük.

Az intézkedés célja a város területén keletkező hulladék sorsának ellenőrzése és az illegális hulladéklerakás visszaszorítása. 
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A Felsőgödön található Dunakaland Kalandpark, 
amelyet esztendők óta szívesen látogatnak a  vá-
rosban és a  környéken lakók, sőt a  Budapesten és 

a messzebb vidékeken élők is, bizonyára jól ismert olvasó-
ink előtt. A kalandpark különböző nehézségű kötélpályák-
kal várja a gyermekeket és a felnőtteket, de szerveznek tú-
rákat terepjárókkal és quadokkal, a  Duna szerelmeseinek 
pedig kenukkal és sárkányhajókkal.

A kalandpark tehát családi programnak is kiváló, de gya-
kori célpontja osztálykirándulásoknak, céges csapatépítő 
tréningeknek vagy éppen baráti társaságok kötetlen összejö-
veteleinek. Azt azonban kevesen tudják, hogy a kalandpark 
eszközeit immár két esztendeje karitatív mentési célokra is 
felhasználja egy lelkes csapat. Viola Alberttől, a  Dunaka-
land Kalandpark vezetőjétől erről kértünk tájékoztatást.

A mentőcsoport megalakításának gondolata a  2011-es 
árvíz idején fogalmazódott meg. Akkor még civil csapat-
ként segítették a  Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság munkáját. Az akkor megszerzett tapasztalatok alap-
ján a katasztrófavédelem illetékeseit felkeresve sikerült egy 
kölcsönösen előnyös megoldást találniuk a további együtt-
működésre. Sikeresen teljesítették a nemzeti minőségi gya-
korlatot, s így 2013 őszén immár hivatalosan is megalakul-

hatott a Naszály Mentőcsoport. Működési területük a Váci 
járás, de például tavaly decemberben, az emlékezetes ónos 
eső okozta jégkár idején ott voltak éles bevetésben Dobo-
gókőn, ahol terepjárókkal és quadokkal segítettek a  terep 
megtisztításában, a  balesetveszély elhárításában. (Lapzár-
tánk napjaiban, október elején Szigetmonostoron vettek 
részt egy árvízi mentési gyakorlaton.)

A katasztrófavédelem munkáját elsősorban a fokozottan 
nehéz terepviszonyok közötti mentések esetén tudják támo-
gatni, mivel két fő erősségük a speciális terepjáró képességű 
járműpark, valamint a  kötéltechnikai mentéshez szüksé-
ges eszközök sora. A  mentőcsoport tagjai közül többen is 
rendelkeznek ipari alpinista végzettséggel. Természetesen 
gyarapítani szeretnék a  felszereléseiket, s ehhez bizony jól 
jönne számukra bármiféle külső segítség, szponzori támo-
gatás. (Gödi székhelyű alapítványuk hivatalos bejegyzése 
folyamatban van.)

S végül mi az, amit érdemes nekünk, civileknek megje-
gyeznünk? Nos, a  Naszály mentőcsoport a  Váci járás teljes 
területén segítséget nyújthat a speciális terepen bajba jutott, 
balesetet szenvedett gyalogos kirándulókon vagy éppen a te-
replovasokon. Ugyanis nemritkán előfordul, hogy a segítsé-
get kérőket – a pontosan megadott GPS-koordináták ellené-
re – a mentőautó nem tudja megközelíteni. Fontos azonban 
tudnunk, hogy segítségkérés esetén be kell tartanunk a „szol-
gálati utat”, azaz a Naszály Mentőcsoport nem helyettesítheti 
az Országos Mentőszolgálatot, a tűzoltóságot és a katasztró-
favédelmi szakembereket. Magyarán: ha gyalogos vagy lovas 
túránk során, ne adj’ isten!, például töréses balesetet szenve-
dünk, elsőnek a mentőket hívjuk. Ha ők jelzik, hogy a nehéz 
terepviszonyok miatt mentőautóval nem tudnak megközelí-
teni bennünket, akkor – a mentősökkel egyeztetve! − kérhet-
jük a Naszály Mentőcsoport segítségét, s ők szükség esetén 
speciális kötéltechnikával, terepjáróval vagy quaddal elszál-
lítanak bennünket a várakozó mentőautóhoz. Nem árt tehát 
noteszünkbe vagy mobiltelefonunkba feljegyezni a  Naszály 
Mentőcsoport ügyeleti telefonszámait: (06 30) 246-6115 és 
(06 30) 906-7038. A  mentőcsoport munkájáról pedig min-
den fontos további információt megtudhatnak honlapjukról: 
www.naszalymento.hu. E  szép őszi hetekben balesetmentes 
kirándulásokat kívánok valamennyi olvasónknak!

W. B.

SPECIÁLIS MENTÉS

Gödi székhelyű 
a Váci járás 
önkéntes 
mentőcsoportja

A csoport tagjai a tűzoltókkal közösen, nehéz terepen végrehajtott 
mentési gyakorlaton 

A Naszály Mentőcsoport speciális járműveire a dunai árvizek esetén 
nagy szükség lehet

KÖRNYEZET

24



PROGRAMAJÁNLÓ

Komolyzenei estek 
novemberben
A Belépés Családostul őszi zenei programjai közül két, november 
eleji koncertre hívjuk fel olvasóink �gyelmét.

Gödi művészek hangversenye
2015. november 4-én, szerdán 18.30 órai kezdettel a  Búzaszem 
Iskolában (Göd, Vécsey u. 1.)
A hangverseny első részében Schubert-, Grieg-, Kodály- és Scar-
latti-művek hangzanak el Berkes János (ének) és Oberfrank Péter 
(zongora) előadásában.
A szünetet követő második részben Schumann és Bach zenedarab-
jaiban gyönyörködhetünk Szabó Judit (gordonka) és Oberfrank 
Péter (zongora) avatott tolmácsolásában.

Családi Koncert
2015. november 5-én, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a  Búza-
szem Iskolában, Várjon Dénes és Simon Izabella zongoraművész 
házaspár szonátaestje.
Az elhangzó művek:
Bartók Béla: Két elégia,
Beethoven: G-dúr szonáta op. 49.,
 E-dúr szonáta op. 109.,
 Fisz-dúr szonáta op. 78.,
 Esz-dúr szonáta op. 81a (Les Adieux) és a
 Nagy fúga op. 134.
A belépés díjtalan.
A helyfoglaláshoz (120 fő) regisztráció szükséges:
wery.julia@gmail.com vagy (06 30) 668-8254.
A jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani az ülőhelyet.

Adományával a gödi zenei koncertéletet támogatja.

A koncertek kiemelt támogatói: NEA, NKA, Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, Szent Jakab Egyesület, Göd Város Önkormányzata.

ZENE

Templomi 
Családi Koncert – 
ismét nagy sikerrel
Augusztus utolsó szombat estjén különleges 
hangverseny helyszíne volt a  gödi Szent Ist-
ván-templom. A harminc éve Salzburgban élő 
Rohmann Imre zongoraművész szonátaestet 
adott leányával, Magyarország egyik legte-
hetségesebb i�ú csellóművészével, Rohmann 
Dittával. Mint elmondták, három napon át 
próbáltak Budapesten jó hangulatban, s nagy 
örömmel készültek a  gödi föllépésre, ahol 
Schubert-, Schumann- és Beethoven-darabo-
kat adtak elő. Az  egyik művet ráadásul úgy, 
hogy azt először játszotta közönség előtt Ditta 
öthúros gordonkán.

Hatalmas sikert arattak a  lelkes és hozzá-
értő közönség előtt, akik között olyan ismert 
zenészkollégák is megtisztelték jelenlétük-
kel a világszínvonalú előadást, mint Decsényi 
János zeneszerző, Holló Aurél, az  Amadinda 
együttes tagja és zeneszerzője, valamint a kar-
mester-zongoraművész Oberfrank Péter.

A tavalyi és az  idei év tapasztalatai alap-
ján érdemes folytatni a  családi koncerteket, 
− mind a  művészek, mind a  közönség tagjai 
szívükbe zárták a templomi helyszínt, s élvez-
ték a családias hangulatot. Estéről estére olyan 
zenei élmények részeseivé válunk, hogy min-
den alkalommal nagy várakozással tekintünk 
a soron következő koncertek elé.

A családi koncertek kiemelt támogatói a Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) és a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA).

Wagner László főszervező

MEGHÍVÓ

Könyvbemutató 
a Retró Ady Klub
összejövetele
keretében
Volentics Gyula:
Üdvözlet Gödről!
című képes albumának bemutatója
2015. október 17-én, szombaton 
17 órakor az Ady Klubban 
(2132 Göd, Kálmán utca 13.)

Mindenkit szeretettel várnak!

Apa és lánya ritkán adnak közös koncertet. 
Különleges alkalomnak lehettek tanúi a gödiek 
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Huszonkilenc pályázó indult 
a versenyen, s érdekesség, hogy 
közülük csaknem a  fele nem 

gödi lakhelyű fotós. A  Molnár Ferenc 
Csokonai-díjas fotóművész vezette zsűri 

158 képből válogatta ki a tárlat anyagát, 
és a legkitűnőbb alkotásokat díjazták is. 
Markó József polgármestertől az első he-
lyezettnek járó oklevelet és emlékérmet 
Tóth-Piusz István a Részletkérdés című 

képéért vehette át. A második helyezést 
Bárdos Tamás Duna-part, a  harmadik 
helyezést pedig Hatvani Ágnes Árnyjá-
ték című alkotása nyerte el. Dr. Pintér 
György alpolgármester különdíját Dóró 
Lajos vehette át Aranypart című fotójá-
ért. A díjazott alkotások a Polgármeste-
ri Hivatalban kapnak helyet, csakúgy, 
mint a tavalyi, azaz az I. Gödi fotópályá-
zat nyertes fotói. A Szenzor Fotókör tag-
jai is választottak kedvenceket. Szabolcs 
Gergely, Kurucz Tamás, Pölczman Péter, 
Kovács Éva és Csákvári Dániel kap-
tak egy-egy „kedvenc kép” oklevelet. 
A legeredményesebb kiállító, öt fotóval 
Bárdos Tamás volt.

Maczkay Zsaklin művészeti író ér-
tékelte a  kiállítás anyagát, a  közönség 
pedig élvezettel fedezte fel a kedves gödi 
helyszíneket, arcokat, színeket és fénye-
ket. Az  örök témát kínáló Duna-part 
minden évszakban, emberi jelenlét 
nélküli háborítatlanságával, vagy ép-
pen ellenkezőleg: igencsak nyüzsgő, 
aktív vízi életével is népszerű téma volt. 
Az eldugott utcák különös hangulatait, 
az  impozáns gödi épületek részleteit is 
megörökítették a fotósok. Ez utóbbi té-
mák bensőséges varázsa az  otthon-ér-
zés. Még akkor is, ha egy-egy jól meg-
komponált képnél el-elgondolkodik 
a  néző azon, hogy pontosan merre is 
járt a fotós. Azt, hogy biztosan Gödön, 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK

A város fotós szemmel
II. Gödi fotópályázat

A Szenzor Fotókör a Magyar Fotográ�a Napja és Felsőgöd 100 éves évfordu-
lója alkalmából hirdetett idén fotópályázatot. Szeptemberben a  legjobb 40 
alkotásból nyílt kiállítás a  József Attila Művelődési Házban. Ez esemény is 
a Kulturális Örökség Napok színes programkínálatában kapott helyet.

Duna-part Fotó | Bárdos TamásRészletkérdés Fotó | Tóth-Piusz István 

A pályázatra benyújtott 158 fotóból negyvenet láthatott a közönség a művelődési házban 
megrendezett kiállításon. A pályázók fele gödi volt Fotó | Hohner Miklós
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egyszerűen érezni lehetett. Érdekes és kifejezet-
ten pozitív érzés valaki másnak a szemével újra 
ismerkedni azokkal a  helyekkel, ahol gyakran 
megfordulunk. És rácsodálkozni arra, hogy va-
lóban, milyen szép a hely, ahol élünk.

A szervezők azt ígérték, a pályázatot jövőre 
is kiírják, és 2016-ban a gödi mellett szabadon 
választott témával is lehet majd jelentkezni 
a „fotós szeműeknek”. A fotókiállítás és a Kul-
turális Örökség Napok valamennyi rendezvé-
nyének megvalósulását a  Nemzeti Kulturális 
Alap és Göd Város Önkormányzata támogatta.

V. Pálfai Kinga

Gödi Fonó Táncház
A 100 éves Felsőgödöt köszöntő műsorok sorában, illetve a Kulturális Örök-
ség Napok programjai között kapott helyet szeptember 19-én a  Bozóky té-
ren az  a  délutáni-esti családi táncház, amelyen a  talp alá valót a  Pikéthy Ti-
bor Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei húzták. Czinóber Klára és 
Karánsebessy Balázs táncpedagógusok vezetésével a  legkisebbek somogyi 
ugróst és csárdást járhattak, míg a nagyobbaknak széki táncokat tanítottak, 
végül pedig a „felnőtt” táncházban szilágysági, kalotaszegi és mezőségi volt 
a táncrend. A kellemes, nyáriasan meleg estén jólesett a tánc, nemkülönben 
a zsíros kenyér és a �nom tea. (A programot az NKA támogatta.)

Kézimunkákból rendeztek kiállítást
A III. Kézimunkaversenyre és -kiállításra idén több mint hetvenen pályáztak, 
összesen közel 600 alkotással. Valamennyi kategóriában kiosztottak gyermek 
és felnőtt díjakat, ám üres kézzel egyetlen pályázó sem távozott: a támogatók 
által felajánlott számos különdíj mellett emléklapot és oklevelet minden részt-
vevő kapott. S hogy akadtak-e különlegesen ötletes pályamunkák? Volt, aki új-
rahasznosított papírból készített festett fonást, volt díszdoboz szalaghímzéssel 
a tetején, és volt Túró Rudi-fóliákból hajtogatott öv, neszesszer és pénztárca is. 
A  kiállításnak otthont adó József Attila Művelődési Ház igazgatójától, Szabó 
Zsuzsától megtudtuk, hogy idén látogatottsági rekordot döntöttek, s természe-
tesen 2016 szeptemberében, a Kulturális Örökség Napokon ismét megrendezik 
a kézimunkaversenyt és a hozzá kapcsolódó kiállítást. Hiszen a kézimunkázás 
öröm, s egy-egy munka a hozzáértő kezekben művészetté válik.

(w)

Árnyjáték  Fotó Hatvani Ágnes

Duna-part Fotó | Bárdos Tamás

A kulturális örökség része a néptánc is, a táncház tehát méltán kapott helyet 
a több napos eseménysorozatban

Évről évre egyre népszerűbb a rendezvény: idén közel 600 kézimunka érkezett 
a pályázatra, és megdőlt a kiállítás látogatottsági rekordja is 
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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.)

MŰSORVÁLTOZÁS!
A Spirit Színház november 22-ére meghirdetett Isten és 
az ő másik �a című előadását a főszereplő betegsége mi-
att egy későbbi időpontban játsszák. 
Helyette a következő darabot tűzik műsorra:

Hét randi – romantikus sztendbájmi  
egy felvonásban
Rendezte: Olt Tamás
 
Az előadás ideje: 2015. november 22. , vasárnap 18 óra
Helyszín: gödi Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika u. 14.)
Jegyek kaphatók a Duna-part Nyaralóházak
recepcióján, 1700 forintos áron. 
Hétfő-péntek: 9-től 16 óráig (az előadás napján is).
Telefon: (06 20) 236-0223
Jegyárusítás a gödi Ilka Csárda Panzióban is.
A színházi estéken büfé várja nézőket!

A Maszk Bábszínház bábelőadása
2–12  éves gyerekeknek
Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
2015. november 29-én, vasárnap 10 órakor 

A kis Hagyma�ú története
nagyméretű marionett-bábokkal és látványos díszletekkel

Jegyek 500 forintos áron kaphatók az előadás napján, illetve 
hétköznaponként 9-től 16 óráig elővételben is a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján (Göd, Jósika utca 14.).

www.facebook.com/maszkbabszinhaz

A Portéka Színpad bábelőadása
2–12  éves gyerekeknek
Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
2015. november 8-án, vasárnap 10 órakor 

Négy vándor
zenés bábjáték az évszakok változásáról báb�gurákkal és 
élő szereplőkkel
A belépés ingyenes!
http://www.portekaszinpad.hu/negyvandor.htm

Színházi előadások a Duna-part Nyaralóházak színpadán

KULTÚRA
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A városi könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
Októberi könyvajánlatunk:
�omas Mann: Egy apolitikus ember elmélkedései
Naoki Higashida: Hát ezért ugrálok
Spiró György: Diavolina
Jane Hawking: Utazás a végtelenbe
Petrik Adrien: A hideg szóda élvezete

OLVASÓKÖR
2015. november 12-én (csütörtökön) 18 órakor olvasókör
Bodnár Zsuzsával a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.)
Dragomán György: Fehér király című kötetéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet a (27) 532-155-ös telefonszámon.

Kedves Gyerekek!
2015. november 13-án (pénteken) 15 órakor „Mi az, ami Zsubatta?” címmel
Nyulász Péter tart verses foglalkozást 5-8 éveseknek.
Helyszín: Katica Gyermekkönyvtár (Göd, Pesti út 72.)
Szeretettel várunk benneteket!

Ica néni és Ági néni

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.

2015. október 24., szombat 19 óra
A magyar operett napja alkalmából:
Huszka Jenő − Martos Ferenc: Lili bárónő
operett két felvonásban
A Magyar Zenés Színház előadása
Szereplők: Szeredy Krisztina, Kiss Zoltán, 
Galambos Lilla / Teremi Trixi, Dósa Mátyás / 
Bozsó József, Medgyesi Mária, Kovács Brigitta, 
Kokas László, Bor Viktor
Zenekar: Bíró Attila és kisegyüttese
Jegyár: 2600 Ft

2015. október 29., csütörtök 19 óra
Ken Ludwig: Botrány az operában
kétrészes komédia
Víg Vác bérlet 1. előadás
Szereplők: Csengeri Attila, Straub Dezső, 
Beleznay Endre, Fogarassy Bernadett, Sáfár Anikó, 
Köllő Babett, Nyertes Zsuzsa, Straub Péter
Jegyár: 2600 Ft (Bérletes előadás, 
külön jegyet váltani szeptember 28-tól lehet.)

2015. október 30., péntek 19 óra
Bernard Slade: Jövőre Veled ugyanitt 2.
romantikus vígjáték két részben
A Bánfalvy Stúdió előadása
Szereplők: Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre
Jegyár: 2500 Ft
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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

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

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

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

OKTÓBER 10. SZOMBAT | 8.00
Babaruha- és játékbörze

OKTÓBER 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

OKTÓBER 13. KEDD | 16.00
„Serketánc” − táncház kis- és nagykamaszoknak 
a Dunazug zenekarral
A belépés díjtalan.

OKTÓBER 17. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája – Részletek ritkán hallott 
művekből − I. rész
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.

OKTÓBER 30. PÉNTEK | 18.00
Blues-est – élőzenés blues-történet Gier Gabriel 
előadásában.
Muddy Watters Chicagóban, ahol megalakítja 
a legendás Muddy Waters Blues Bandet, és beírja 
nevét a blues/rock történetébe. A belépés díjtalan.

NOVEMBER 2. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

NOVEMBER 6. PÉNTEK | 18.00
Menyhárt László művészeti író, kritikus 
vetítettképes előadása Magyar festőgéniuszok: 
Munkácsy, Szinyei, Csontváry címmel. A belépés 
díjtalan.

NOVEMBER 10. KEDD | 16.00
„Serketánc” − táncház kis- és nagykamaszoknak 
az Erdőfű zenekarral.
A belépés díjtalan.

NOVEMBER 13. PÉNTEK | 18.00
„Baribolyhok bűvöletében” címmel a nemezből 
készült alkotások kiállításának megnyitója.
Kiállítók: Haász Gabriella, Klátyik Melinda, Marczika 
Judit, Markó Judit

NOVEMBER 14. SZOMBAT | 10.00−17.00
Gyógyító nap
Csontkovács, energetizálás, rezgésterápia, 
talpmasszázs, kristálygyógyász, számmisztikus, 
lélekszeretet-masszázs, negatív energiák letisztítása.
A gyógyítók között: Gyurcsok József mester(gyógyító) 
és Szabó Ferenc Prána energetizáló.
A programot szervezi: Őszikék Egészségmegőrző 
Klub. Mindenkit szeretettel várunk!

NOVEMBER 20. PÉNTEK |  17.30
Könyvbemutató – Csabai Márk: A hatlövetű című 
kalandregényének bemutatója.
A könyv kizárólag a könyvbemutató ideje alatt 40 
százalékos kedvezménnyel vásárolható meg. A szerző 
a helyszínen dedikál. Szervezi: Pedagógus Klub A 
belépés díjtalan.

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2015. október 30-án, pénteken
13-től 17 óráig origami faleveles koszorút 
hajtogatunk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2015. november 6-án, pénteken
13-tól 17 óráig gyermekszobadíszt készí-
tünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő családokat várjuk!
Ica néni, Edina néni és Ági néni
www.godikonyvtar.hu

Operabarátok órája
a József Attila Művelődési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

október 17-én., szombaton 18 órakor

Részletek ritkán hallott művekből − I. rész

Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka,Szi-
lárdi Katalin, Pető József, Lukács István opera-
énekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás a Magyar Állami 
Operaház karnagya

Műsorvezető: Apagyi Melinda

A belépés díjtalan.

Meghívó
Magyar festőgéniuszok:

Munkácsy, Szinyei, Csontváry
Menyhárt László művészeti író, kritikus vetítettképes előadása

November 6., péntek 18 órakor a József Attila Művelődési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

A belépés díjtalan.

Könyvbemutató
a József Attila Művelődési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)
November 20-án, pénteken 17.30 órakor

Csabai Márk: A hatlövetű 
című kalandregényének bemutatója.

A könyv kizárólag a könyv-
bemutató ideje alatt 40 
százalékos kedvezmény-
nyel vásárolható meg.

A szerző a helyszínen 
dedikál.
Szervezi: Pedagógus Klub
Helyszín: József Attila 
Művelődési Ház
A belépés díjtalan.

AJÁNLÓ

30



BECSAL

Futás és labdarúgás a szüreti 
programban
A Gödi BeCsalogató 2015-ös szüreti sportnap eredmé-
nyei (GSE sporttelep, szeptember 20.)

LABDARÚGÁS
Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
•   3-4. osztályosok: 1. Németh László Általános Iskola, 4/B és 4/C; 2. 

Huzella Tivadar Általános Iskola, 3/A; 3. Vegyes
•  5-6. osztályosok: 1. Németh László Á. I., 6/A; 2. Németh László Á. 

I., 6/D; 3. Németh László Á. I., 5/C
•  7-8. osztályosok: 1. Németh László Á. I., 8/C, 2. Németh László 

Á. I., 7/B
•  A női focitorna eredményei: 1. Göd, 2. Erdőkertes, 3. Fót
•  A fér� focitorna eredményei (Bor Attila emlékére): 1. Don Papa, 

2. Leverpool, 3. Dream Car

SZÜRETI FUTÓVERSENY
Gyermeklabdarúgók futóversenye (5-10 évesek): 1. Belán Sámuel 
(Németh László Á. I.), 2. Horváth Olivér (Németh László Á. I.), 3. 
Horváth Máté (Németh László Á. I.)
•  Ovis különdíj: Sziromy-Kiss Lőrinc (Kincsem Óvoda)
•  400 méteres ovis futás, leány: 1. Szakács Vivien (Kastély Óvoda), 

2. Lepkó Sarolta (Kastély Óvoda), 3. Láng Janka (Kastély Óvoda)
•  400 méteres ovis futás, �ú: Schön Mátyás (Kincsem Óvoda)
•  800 méteres futás (6-10 évesek), leány: 1. Polónyi Liliána 

(Németh László Á. I.), 2. Sipos Panna (Búzaszem Iskola), 3. Palló 
Boglárka (Huzella Tivadar Á. I.), �ú: 1. Koczka Bocsárd (Huzella 
Tivadar Á. I.), 2. Gabányi Bálint (Németh László Á. I.), 3. Berecz 
Bálint (Németh László Á. I.)

•  1000 méteres futás (10-14 évesek), leány: 1. Juhász Gréta 
(Németh László Á. I.); �ú: 1. Zoboki Zoltán (Huzella Tivadar Á. I)., 
2. Schön Mihály (Németh László Á. I.) 3. Pocsári Róbert (Németh 
László Á. I.)

•  Családi futás: 1. Major-Maróthy család, 2. Rezes család, 3. Nagy 
család

•  Gyereklabdarúgók futóversenye (10-14 évesek): 1. Szabó 
Bertalan, 2. Knábl Szabolcs

•  2000 méteres futás, 16 év alatti kategória, leány: 1. Sinkó Panna, 
2. Bérczes Borbála, 3. Major-Maróthy Léna; �ú: 1. Zoboki Zoltán, 
2. Schön Mihály

•  16 év feletti kategória, női: 1. Szabó Judit, Kök Emília 
(holtverseny); fér�: 1. Ligeti Frigyes, 2. Major-Maróthy Zsolt

•  A legjobb erdőkerülő különdíj: Seregi Balázs
•  5000 méteres futás, 16 év alatti kategória, leány: 1. Sinkó Panna, 

�ú: 1. Zoboki Zoltán, 2. Schön Mihály
•  5000 méteres futás,16 év feletti kategória, női: 1. Szetei Viktória, 

2. Csikós Edina, 3. Kök Emília, fér�: 1. Seregi Balázs, 2. Jánosházi 
Attila, 3. Oberfrank Rezső

SÁRKÁNYHAJÓ

Jövőre is lehet városi kupa!
Idén először, hagyományteremtő jelleggel rendezték meg a Gödi 
SE és a gödi Közművelődési-, Oktatási- és Sport Bizottság társ�-
nanszírozásában, a GSE Sárkányhajó Szakosztályának szervezé-
sében az I. Göd Városi Sárkányhajó Kupát.

A többfordulós dunai viadal célja az volt, hogy a gödi közintéz-
ményekben dolgozók számára térítésmentes kikapcsolódási lehe-
tőséget biztosítsanak a  szervezők. A  felkészüléstől az  augusztus 
20-ai �náléig több hetet felölelt az a nyári időszak, mely az egész-
séges, sportos életmód mellett a közösségépítés jegyében telt.

Az első kupát a Településellátó Szervezet csapata nyerte meg. 
A versenyen a felnőtt dolgozók mellett a �atalok is kivették ré-
szüket a sikerben, a szurkolótáborokban pedig a családok min-
den tagja buzdíthatta kedvenc hajóegységét.

A városi sárkányhajó-verseny igen népszerűnek bizonyult, jö-
vőre folytatás várható…

A győztes TESZ csapatát családtagok, �atalok is erősítették

Jobbra, kék felsőben Oberfrank Márton Rezső, aki egy héttel 
később 14. lett a Szardínián megrendezett tereptriatlon 
világbajnokságon 

TENISZ

�odory Lili bronzérmes lett
�odory Lili a  magyar csapat képviseletében az  olaszor-
szági Reggio Emilia városában részt vett augusztus végén 
a  Tricolor Olimpián, melyen 17 ország képviseltette ma-
gát. A gödi diáklány mérkőzései az U12-es kategóriában 
sikerrel jártak – dunakeszi teniszezőként bronzéremmel 
tért haza.

A négyévente rendezen-
dő esemény a  világ min-
den tájáról vonzza a �atal, 
12-18 éves sportolókat. 
A  magyarok tenisz, asz-
talitenisz, futsal, röplabda 
és úszás sportágban vettek 
rész a Tricolor Olimpián.

A Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola egykori diákja 
– ma a dunakeszi Radnóti 
Gimnázium tanulója – sé-
rüléssel kezdte az  évet, 
néhány hete egy budaörsi 
tornán azonban ezüsté-
remmel zárt.

A Dunakeszi Tenisz Club játékosa 
már szép éremgyűjteményt 
mondhat magáénak
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LABDARÚGÁS
A GSE EREDMÉNYEI ÉS OKTÓBERI HAZAI MÉRKŐZÉSEI

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
Gödi SE − Sze� 0-2
Gödi SE − Dunakeszi Vasutas 0-1
Gödi SE − UTE 2-0 (gólszerző Kobza G., Fellner B.)
Gödi SE − Rubeola 0-1

U14-es bajnoki mérkőzések
Balassagyarmat − Gödi SE 6-3 (Kendi D., Pauler Á., Varga D.)
Gödi SE − Focisuli Alapítvány Vác 8-3 (Bódi B. 3, Varga D. 3, Vasvári 
M. 2)
Hazai mérkőzés (GSE-pálya): október 28., 10 óra Gödi SE − 
Szendehely

Az U16-os csapatba várják a jelentkezőket!

U19-es bajnoki mérkőzések
Erdőkertes − Gödi SE 0-11 (Burger B. 2, Durján Cs., Junghaus O., 
László M., Ribényi Cs. 5, Sebő A.)
Gödi SE − Kismaros 8-3 (Csánki K. 2, Cseri O. 3, Gombos T., László 
M., Ribényi Cs.)
Verőse − Gödi SE 5-2 (Honti B., Sebő A.)
Október 18., 10 óra Gödi SE − Fót

Megye III. bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Páty 1-6 (Katona F.)
Gödi SE − Nagykovácsi 4-2 (Takács Á. 3, Vigh A.)
Kisalag − Gödi SE 1-3 (Junghaus O., László M., Medriczky M.)
Fót − Gödi SE 15-0
Október 17., 14 óra Gödi SE − Budajenő
Október 31., 13.30 óra Gödi SE − Pilisszentiván

Megye II. bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Kismaros 0-3
Gödi SE − Zsámbok 0-4
Gödi SE − Bag 0-1
Valkó − Gödi SE 6-1 (Sápi P.)
Csákvár − Gödi SE 1-4 (Bederna T., Medriczky M. 2, Sápi P.)
Október 24., 13.30 óra Gödi SE − Iklad

Öregfiúk bajnoki mérkőzések
Gyömrő − Gödi SE 2-1 (Horváth G.)
Gödi SE − Üllő 5-2 (Benkó Zs., Kránitz A. 2, Nagy Z., Óbéri A.)
Gödi SE − Mende 6-2 (Benkó Zs., Kránitz A., Takács Á. 4)
Gödi SE − Maglód 3-0 (Horváth G., Kiss P., Takács Á.)
Pécel − Gödi SE 6-1 (Takács Á.)

Jó hangulatú baráti társaság, amely a versenyeken is „odateszi” 
magát...

LABDARÚGÁS

Gödi gól a Bayern Münchennek!
Életre szóló élményekkel gazdagodtak 2006-os születésű játé-
kosaink a 6. Styrian Champions Masters elnevezésű nemzetkö-
zi tornán, ahol együttesünk tisztes helytállást könyvelhetett el 
a világhírű csapatokat felvonultató tornán, amelyen 32 indulóból 
a 9. helyen zártunk, megelőzve többek közt a Sturm Graz, az FC 
Basel, az Internazionale, az Olimpija Ljubljana, a GAK és az 1860 
München gárdáit.

− A  magyar csapatban két, a  Gödi Mészöly Focisuliban ne-
velkedő játékos is szerepet kapott Major Máté és Mudri Márk 
személyében. Máté pazar szabadrúgásgóllal tette emlékezetessé 
az FC Bayern München elleni 1-1-re végződő mérkőzést. Öröm-
teli, hogy csemetéink a nemzetközi mezőnyben is eredményesen 
tudnak szerepelni – nyilatkozta magazinunknak Gyenes Zsolt, 
a GSE edzője.

Major Máté Kolumbán Attilánál kezdte a  játékot, négyéves 
kora óta futballozik, majd két év után került Gödre, és nem sok-
kal később a Mészöly Focisuli kiemelt csapatban is helyet kapott. 
Jelenleg Sződön tanul. Mudri Márk a Huzella Tivadar Általános 
Iskola tanulója, 2011 szeptemberében kezdett Gödön játszani, 
s egy évre rá került a Mészöly Focisuli kiemelt csapatába.

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi sikerek Székesfehérváron
A Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztiválra a  gödi szabadidős 
sárkányok 43 versenyzővel érkeztek a  zord időjárási körülmé-
nyek ellenére, szeptember végén. Fantasztikus hangulatban telt 
az  egész nap, az  összetartó közösséget alkotó gödi szabadidős 
csapat külön női és fér� hajót is rajthoz tudott állítani.

A BodyART Göd női együttes csak tizedmásodpercekkel ma-
radt le a dobogóról, hiszen a négy induló hajó első és negyedik 
helyezettje mindössze 1,1 másodperces különbséggel ért célba. 
A Szabad Sárkányok Göd fér�csapat óriási erőbedobással, fan-
tasztikus teljesítményt nyújtva, nem várt eredményként a 16 in-
duló közül bronzérmet szerzett a 2000 méteres maratoni futam-
ban, számos pro� magyar egységet megelőzve.

A gödi különítmény egybehangzóan az egyik legemlékezete-
sebb, legjobb hangulatú rendezvénynek ítélte a  székesfehérvá-
ri viadalt, és köszönetüket fejezik ki a Szivárvány Bölcsődének 
a rendelkezésükre bocsátott sátorpavilonokért.

A gödi szabadidős sárkányok csapata elsősorban lelkes 
amatőrökből, szabadidejüket tartalmasan, jó társaságban és 
hangulatban, kellemes vízi környezetben eltölteni kívánó felnőt-
tekből és gyerekekből áll, akik szívesen fogadnak minden újabb 
érdeklődőt (hobby.sarkanyok@gmail.com).

TEREPTRIATLON

Gödi sportoló a szardíniai 
világbajnokságon
A 18 esztendős Oberfrank Márton Rezső az  előkelő 14. helyen 
végzett a  Szardínián rendezett tereptriatlon világbajnokságon 
a juniorok mezőnyében. A gödi �atalember itthon korosztályos 
magyar bajnok, a tavalyi vb-n 12. lett.

− Három nappal hamarabb leutaztunk az  olaszországi hely-
színre, a  nehéz, technikás pálya feltérképezése és a  lélegzetel-
állítóan szép táj miatt. A  bringapálya volt a  legizgalmasabb és 
a  legfélelmetesebb azok közül, melyeken valaha is tekertem. 
A kerékpárokat helyenként a hátunkon kellett vinnünk… – em-
lékezett vissza a sportoló, aki a vb előtt egy héttel a Belépés Csa-
ládostul programsorozat szüreti sportnapján, édesapjával közös 
futással harmadik helyezéssel hangolt a világversenyre.

V. F.
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LABDARÚGÁS

Dr. Vékony Péter a GSE új 
szakosztályvezetője
Új szakosztályvezető irányítja a Gödi SE labdarúgóit. A szeptember 
18-ai választás eredményeként dr. Vékony Péter követi a korábbi ve-
zetőt, Dankó Istvánt.

A 48 esztendős Vékony Pé-
ter agrármérnöki, közgazdász 
és jogi diplomát szerzett. Sokáig 
a  bankrendszerben dolgozott, 
majd nagyvállalatok kereske-
delmi és  projekt�nanszírozását 
látta el. 2003 óta saját vállalko-
zásait menedzseli, és  mellette 
felkérték uniós �nanszírozású 
projektek projektmenedzseri 
feladatainak ellátására is. Tíz 
éve él Gödön, három gyerme-
ke közül két �a is a labdarúgást 
választotta, az idősebbik a GSE-
ben a Megye III-as csapatot, míg a kisebbik a Mészöly Focisulit erősíti.

Vékony Péter a Ferencvárosban nőtt fel, több fővárosi sportklubban 
focizott, mellette vízilabdázott és teniszezett. − Szangvinikus típus va-
gyok, sok minden érdekel, ezért nem jutottam a sportban magasabb 
szintre – vallja magáról. A jövőt illetően határozott elképzelései van-
nak, a meglévő értékek megtartása mellett fejlesztéseket tervez.

− Jó a  játékos- és  az edzői állomány, amelyekre komolyan lehet 
építkezni. Az  elmúlt időszakban is sok �atal került neves hazai 
és  külföldi egyesületekbe, ami azt jelenti, van kitörési lehetőség. 
Az önkormányzat és a GSE együttműködésével képzelem el a közös 
jövőt, az együttműködésünk eredményes kiaknázására keresem a le-
hetőségeket. Szeretném segíteni a  szakosztály régi vágyának meg-
valósítását, a műfüves pályát, melyhez a szükséges forrást pályázati 
úton kell előteremteni. Kiemelten fontosnak tartom a  szakosztályi 
kommunikációt, meg kell mutatnunk az  eredményeinket, a  sike-
reinket, a  kudarcainkat, ezzel is közelebb hozni a  labdarúgáshoz 
a  szurkolóinkat, és  azokat is, akik még nem tudják, hogy egyszer 
majd azok lesznek. Szerencsés lenne bevonni a szakosztályi munká-
ba az iskolákat, óvodákat, ezzel is megszólítani a jövő sportembereit 
– foglalta össze programját dr. Vékony Péter.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

I�úsági Európa-bajnok lett Gecse 
Márton!
Újabb sportoló kerül a  gödi kajakosok alsógödi sportházának 
falán található, bajnokok neveit tartalmazó márványtáblára: 
a  GSE korábbi kajakosa, Gecse Márton i�úsági Európa-bajnok 
lett a romániai Bascovban rendezett síkvízi, gyorsasági utánpót-
lás Európa-bajnokságon. Az MTK gödi sportolója párjával, Béke 
Kornéllal a K2-esek 500 méteres számában lett első. Marci idén 
a magyar bajnokságon korosztályában tagja volt az 1000 méteren 
aranyérmes négyesnek, a Budapest-bajnokságon 1000 és 500 mé-
teren ezüstérmes lett. Az Eb-n a szintén felsőgödi Varga Dominik 
a K1 1000 méteres döntőben a 9. helyen végzett.

Sólyom Dóra újra világbajnok!
A Győrben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon 
a Gödi SE egykori kajakosai közül az i�úsági korú Sólyom Dóra 
megvédte tavalyi világbajnoki címét. Az  MTK �atal sportolója 
kiváló versenyzéssel ezúttal is a dobogó legmagasabb fokára áll-
hatott fel.

A gödi kajakosok duatlonban is 
jók!
Hét szakosztály részvételével rendezték Kaposváron a Vígh Sán-
dor Emlékversenyt, ahol a Gödi SE kajakosai ezúttal duatlonban: 
kajakban és futásban álltak rajthoz. Sportolóink közül Sinkó 
András, Korompai László, Matyus János és Lukács István első 
lett, Zoboki Zoltán, Pattantyus Márk és Horváth Hanga második, 
Báthory Dániel, Sinkó Panna és Seregi Balázs pedig harmadik. 
Éremmel (1-6. hely) összesen 17-en érkeztek haza. 

Gödi érmek a győri maraton-vb 
betétfutamáról
A Gödi SE-t hat i�ú kajakos képviselte a  győri maraton világ-
bajnokság keretében megrendezett Braca-kupán, melyen a 10-12 
éves korosztály legeredményesebb kajakosai és kenusai vehettek 
részt a  júliusi utánpótlás magyar bajnokságon elért eredmé-
nyeik alapján. A  gödi kajakosok közül Maszárovits Miklós és 
Manninger Zsigmond – a  nekik sorsolt két másik kajakossal – 
első lett, Rimár Szonja csapatával szintén aranyérmes, míg Rácz 
Zsuzsanna ezüstérmet szerzett.

A GSE kajakosainak részletes eredményei a  www.godikajak.hu 
honlapon megtekinthetők.

V. F.

KOSÁRLABDA

Kollár Zalánra emlékeztek…
Emléktornát rendezett a  Gödi SE Kosárlabda Szakosztá-
lya a tavaly �atalon elhunyt edző, Kollár Zalán tiszteletére. 
A hazai csapaton kívül részt vett az eseményen a BLF KK, 
a  Budapesti Bikák – akik végül megnyerték a  tornát – és 
a Keresztúri KS együttese is.

A hamarosan induló szezonban az  utánpótláscsapa-
taink U11-től U16-ig minden korosztályban megkezdik 
a versenyzést a Budapest-bajnokságban, a GSE felnőtt gár-
dája pedig újra lehetőséget kap arra, hogy az NB II-es baj-
nokságban bizonyítson.

A GSE Kosárlabda Szakosztálya továbbra is várja �úk és 
lányok jelentkezését 8 éves kortól!
Jelentkezés Nyiri Csabánál: (06 30) 836-5661.

Gecse Marci (balra) sportkarrierje a GSE-ből indult, ma 
korosztályában Európa legjobbja

Vékony Péter egykor 
játékosként, ma jogi-gazdasági 
szakemberként látja át 
a labdarúgást
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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
Nonpro�t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

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

A 2015. szeptember havi számunk-
ban közölt rejtvény megfejtése:

„A nőnapon köszönts, ne a  vénasszo-
nyok nyarán!”

A nyertes ezúttal Palotás Anna.

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

VÍZILABDA, JÉGKORONG

Vízikukacok és Gödi Betyárok 
a gödi sport palettáján
A Vízikukac Vízilabda Szakosztály 2015 áprilisában alakult, 
a 2007 óta Gödön működő Vízikukac Úszóiskola növendékeiből. 
Az úszóiskola folyamatosan gondoskodik utánpótlásról, így rövid 
távú céljaik között szerepel a 2016/17-es bajnokságban két csapat-
tal két korosztályban indulni, hosszú távon pedig a felnőtt gárdák-
ba juttatni játékosaikat. 

Jelenleg 40 (2007-2000 korosztályú) gyermekkel vesznek részt 
a  Magyar Vízilabda Szövetség hivatalos, a  Budapesti Vízilabda 
Szövetség által szervezett „Rusorán Péter Gyermek 2002 Bajnok-
ságában”. További céljuk egy utánpótlásbázis kiépítése Dunake-
szi−Fót−Göd−Sződliget vonzáskörzetében, de Göd uszodaépítésé-
ben is közreműködnének. A szakosztály vezetője Németh Rudolf, 
aki Császár Györggyel közösen irányítja az edzéseket.

2015 februárjában alakult a Gödi Betyárok Jégkorongszakosz-
tály, melynek célja, hogy a Dunakanyar régió gyermekei számára 
lehetőséget adjon a sportág gyakorlására, valamint egy regionális 
utánpótlásbázis kiépítése a  Magyar Jégkorong Szövetség támo-
gatásával. Április óta vesznek rész a  szövetség U8-as korosztály 
„szupermini” bajnokságában. Két éven belül két korosztályban is 
indulni kívánnak a bajnokságban, emellett amatőr felnőtt csapatot 
szeretnének alakítani gödi lakosokból. Dolgoznak a gödi jégcsar-
nok létrehozásán, illetve egy ingyenes óvodai korcsolyaoktatási 
program megvalósításán is. A szakosztály vezetője, vezetőedzője 
Németh Rudolf, szakmai vezetője Szajbert Krisztián.
Bővebb információk: www.vizikukac.hu,  www.godibetyarok.hu

RÖPLABDA

RÉKA 22. – hatan már hét éve is 
pályára léptek
Közel hét éve rendezi a Sirály KHE a RÉKA elnevezésű röplabda-
tornát. Az eltelt idő alatt a csapatok kicserélődtek, az első torna 
résztvevőinek ma már a gyermekei játszanak.

Egy kis összeállítás azokról, akik már az első RÉKA-n is részt 
vettek, és közel 7 év elteltével a  22. alkalommal is játszottak: 
Balatoni Péter (BVDL − Ficsúrok), Gönczöl Viktor (BVDL − Fi-
csúrok), Mohai Mónika (BEST-UFF!), Ráczki Marianna (NOS-
PA), Ribényi Gergő (HEURÉKA) és Szabó Gergely (SZISZIFUSZ).

EREDMÉNYEK:
„A” csoport: 1. Wall-e Ball, 2. Szeged, 3. Tibeti támadólepkék, 
4. Csuszi
„B” csoport: 1. Röplapdászok, 2. Hőscincérek, 3. Vegyesfelvágott, 
4. Aranyászok
„C” csoport: 1. Dark Side, 2. Habzsi, 3. Alkalom adtán, 4. Resztli
„D” csoport: 1. Pontvadászok, 2. Happy Görcs, 3. Szerva itt, süti itt

Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Dobor Réka (Wall-e Ball)
Legjobb ütő: Nagy Csaba (Vegyesfelvágott)
Legjobb védő: Szabó Dorottya (Csuszi)
Legjobb nyitó: Szabó Richárd (Szeged)
Legjobb blokkoló: Gencs Péter (Tibeti támadólepkék)
Legjobb i�: Üveges Zsolt (Wall-e Ball)
Legjobb szenior: Varga Lajos (Szerva itt, süti itt)
A „B” csoport legjobbja: Nikházy Orsolya (Hőscincérek)
A „C” csoport legjobbja: Király Eszter (Habzsi)
A „D” csoport legjobbja: Bodrogi Ildikó (Happy Görcs)
A legnépszerűbb játékos: Oláh Csilla (Tibeti támadólepkék)
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* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: szeptember 15. – november 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

Ezúton szeretném tájékoztatni önöket arról, 
hogy Sződön új állatorvosi rendelő nyílik. 
Belgyógyászati ellátás, lágyszöveti műtétek, 
ivartalanítás, védőoltások, teljes körű kivizsgálás.

A rendelő címe: 2143 Sződ, Dózsa György út 137. (A főúton a Coop mellett.)
Rendelési idő:  hétfőn és kedden 16-tól 19 óráig • szerdán 9-től 12 óráig
 csütörtökön és pénteken 16-tól 19 óráig.
Várok szeretettel minden kedves Gazdit és Kedvencét a rendelőmben. 
Háznál történő ellátásra, valamint betegszállításra továbbra is van lehetőség!
Elérhetőség: (06 20) 598-9669
e-mail: drburanszki.barbara@gmail.com

Üdvözlettel: Dr. Buránszki Barbara

Tisztelt 
állattulajdonosok!

Olasz és magyar nyelv, magyar irodalom 
korrepetálása, oktatása, nyelvvizsgára 

való felkészítés akár skype-on is.
Frissnyugdíjas, magyar−olasz szakos 

volt gimnáziumi tanárnő vagyok.

Elérhetőségeim:
(06 70) 231-9629

 − bármikor, 
illetve

thll@freemail.hu.

Megbízható csapat, korrekt áron, referenciamunkával!
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Igény szerint vállaljuk:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók egyedi kivitelezését

Lakásfelújítás A-tól Z-ig!
Elérhetőségek:

www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837
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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.

HIRDETÉS
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Óriási akció
az év végéig!

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

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

szemüvegkeretek 30%-os kedvezménnyel!

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

Az akció
2015. december 

31-ig tart.

PREVENTÍV 
GERINCTORNA!

Heti egy óra csodát tesz! Ajánlott mindenkinek, aki nem 
sportol, ülômunkát végez, egyoldalú sportági terhelést 

kap, tartásjavításra szorul vagy gerincproblémákkal küzd 
– vagy csak a kötött, feszült, fáradt érzéstôl szeretne 

szabadulni.
Szeretettel várom az érdeklôdôket minden 

csütörtökön 19-tôl 20 óráig az Aphrodite Hotelben!

somkerekiedit@gmail.com
06 30 347 3109
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Fűtéskorszerűsítési 

Nyílt Nap
Váltson megújuló energiaforrásokra!

2015 október 17-én, szombaton 9 órától dunakeszi
bemutatótermünkben Nyílt Napot szervezünk! 
Előadásokkal és személyre szabott konzultációkkal vár-
ják Önt is szakértőink! 

       www.wagnersolar.hu

További információk: wagnersolar.hu/nyiltnap
A részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a 
+36 27 548 440-es telefonszámon!

Középiskolába készülőknek és nyelvtanból, szövegértésből, fogalmazásból 
fejlődni vágyóknak csoportos foglalkozást indítok.

Helye: Göd, Pesti út 155.
Időpont nyolcosztályos gimnáziumba készülőknek, 
azaz alsósoknak: szerdán 17-től 18 óráig.
Időpont négyosztályos gimnáziumba készülőknek, 
azaz felsősöknek: kedden 15-től 16 óráig.
A foglalkozás ára: 1100 Ft/alkalom.
Magántanulók felkészítését is vállalom bármely korosztály-
ban. Az őszi szünetben intenzív felkészítést is tartok.
Bán�né Takács Tímea: (06 30) 641-1367
E-mail: ban�ne.timea@gmail.com

FELVÉTELI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS
MAGYARBÓL, 3-4. ÉS 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK

A VÁCZI SÜTEMÉNY KUCKÓBAN, FELSŐGÖDÖN

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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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

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
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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.

Fáj a lába, dereka, háta?
Nem kell együtt élnie a bántalmaival!

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

A hatékony masszírozás hatására
izom- és izületi fájdalmai megszünhetnek,

sokkal jobban fogja magát érezni!

Temesvári Ádám gyógymasszőr

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

Gyógymasszázsház 
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• 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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

t el: 20/ 396-0066
r en del es@ ber t y m eh eszet .h u

www.bertymeheszet.hu

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!

Vitaminszint-mérés
Biorezonancián alapuló műszerrel
kimutatható egyes vitaminok hiánya. 
Tudja meg, milyen tápanyagra van pontosan 
szüksége a szervezetének!

A mérés díja 1000 Ft, mely a helyszínen levásárolható.
A mérés fájdalommentes és kb. 10 percet vesz igénybe.

Éljen vele!

Helyszín: Vitamin Station vitamin szaküzlet,
 2131 Göd, Kincsem u. 2. 
Nyitva tartás: hétköznap 8-tól 16 óráig
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

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

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

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

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.

peugeot.hu

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 db-os szettes 
cikkszám akciós árának 4-gyel 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 20-tól augusztus 31-ig, a készlet erejéig, az akcióban résztvevő magyarországi 
hivatalos Peugeot-márkaszervizekben 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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Kezdje az új szezont a Peugeot akcióival! Alkatrész- és tartozékajánlatainkkal most kedvezményes áron szerezheti be a szükséges vagy 
a régóta vágyott darabokat autójához. Sőt, most minden szervizügyfelünket 7500 Ft értékű Peugeot imázsáru kuponnal ajándékozzuk meg! 

*Szemrevételezéssel végzett, megbontás nélküli átvizsgálás.
Az akciós ajánlatok a készlet erejéig vehetők igénybe a hivatalos Peugeot-márkaszervizekben. A tartozékakció 2015. szeptember 21-től december 20-ig, a többi meghir-
detett szervizakció 2015. szeptember 14-től december 20-ig, a nyereményjáték 2015. október 5-től december 15-ig tart. Az ajánlatok részletes feltételeiről tájékozódjon  
a www.peugeot.hu/akciok-szerviz/ oldalon vagy a Peugeot-márkaszervizekben. A nyereményjáték a www.peugeot.hu/oszijatek oldalon érhető el. Az árak 10 Ft-ra kerekített 
árak és tartalmazzák az áfát. A tájékoztatás nem teljes körű, a Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen 
hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. Az árakat visszavonjuk, amennyiben az euró/forint árfolyam 320 Ft fölé emelkedik. Az akciós ajánlatok más kedvezménnyel, 
különösen a Főnix Programmal nem vonhatók össze.

peugeot.hu

Kezdje az új szezont a Peugeot akcióival! Alkatrész- és tartozékajánlatainkkal most kedvezményes áron szerezheti be a szükséges vagy 
régóta vágyott darabokat autójához. Sőt, most minden szervizügyfelünket 7500 Ft értékű Peugeot imázsáru kuponnal ajándékozzuk meg! 

*Szemrevételezéssel végzett, megbontás nélküli átvizsgálás.

Kezdje az új szezont a Peugeot akcióival! Alkatrész- és tartozékajánlatainkkal most kedvezményes áron szerezheti be a szükséges vagy 
régóta vágyott darabokat autójához. Sőt, most minden szervizügyfelünket 7500 Ft értékű Peugeot imázsáru kuponnal ajándékozzuk meg! 

ŐSZI-TÉLI SZERVIZAKCIÓK ÉS JÁTÉK A PEUGEOT-NÁL
INDÍTSA AZ ÚJ SZEZONT A PEUGEOT-VAL!

SZEZONÁLIS
ÁTVIZSGÁLÁS DÍJCSOMAG

2990 FT *  

KERÉKCSERE DÍJCSOMAG  

3990 FT 
/ SZETT  

PRAKTIKUS ŐSZI-TÉLI TARTOZÉKOK
AKÁR 30%  KEDVEZMÉNNYEL

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

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

Göd-Neveleken a Jégmadár utca 
49. alatt 736  nm-es, részben 
közművesített építési telek eladó. 
Érdeklődni  a (06 30) 936-0239-es 
telefonszámon lehet.

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, a szőnyegek 
darabszámától függetlenül. 
Telefon: (06 -30) 296 -1771.

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
mázolását, tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását 
és kültéri festését vállalom. 
Telefon: (06-31) 318-2083.

Eladó egy 1427 m2-es összközműves, 
osztható telek Surányban, 
a Szentendrei-sziget közepén. 
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

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.koakobonk�.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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KÖZEL EGYMILLIÁRDOS IVÓVÍZMINŐSÉG-
JAVÍTÓ BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSI MUNKÁI 
FOLYNAK A GÖDI VÍZMŰ TERÜLETÉN 

Fót és térsége egészséges ivóvízzel való ellátása a helyi vízbázisokról hosszú távon nem 
megoldható. A Gödi Regionális Vízmű a legközelebbi vízbázis, ahol a termelés növelhető 
és alkalmas a megnövekedett vízigény kielégítésére. 

Az elvárt ivóvízminőség teljesítése érdekében, a nyersvízből eltávolításra kerül a 
megengedettnél nagyobb mennyiségben jelentkező vas-, mangán- és az esetenként 
megjelenő ammóniumtartalom. 

A beruházás a gödi vízbázis rekonstrukciójából, az új vas- és mangántalanító víztisz-
títási technológia és fertőtlenítő eljárás megvalósításából, illetve az új, DN300 távve-
zeték és a hozzá kapcsolódó gépház kialakításából áll. A kivitelezés során 8985 fm 
DN300 mm vízvezetéket és 717 fm gyűjtőcső hálózatot fektetnek le a szakemberek, 
és 20 új, nagyátmérőjű 6000 m3/nap kapacitású víztermelő kutat létesítenek a hozzá 
tartozó gépészettel. Az üzembiztonság további növelése érdekében új gépház kerül 
elhelyezésre a Gödi Vízmű területén.

Kedvezményezett: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
A projekt címe: Duna Balparti Regionális Vízellátó rendszer 
Fót és térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása
A projekt azonosítószáma: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003
A kivitelezési munkák kezdete és vége: 2015.05.31 – 2015.12.31.

A kivitelezési munkák összköltsége: 

948 623 521 Ft
A támogatás összege:

777 563 553 Ft

Kohéziós Alap

81,96%
A támogatás 
aránya: 



Vásárolj most 
építőanyagot
és gyűjtsd az 
ajándékutalványokat
álomfürdőszobádhoz!

AJÁNDÉK 3D
LÁTVÁNYTERVEZÉS

KÜL- ÉS BELTÉRI BURKOLATOK, KÁDAK, CSEMPÉK,  CSAPTELEPEK, 
ZUHANYKABINOK,  WC-K, BIDÉK, FOLYÓKÁK, FUGÁK, 
RAGASZTÓK, ÉLVÉDŐK, FÜRDŐSZOBA BÚTOROK, KIEGÉSZÍTŐK.

Az utalvány kizárólag a Piramis Építőház Kft. (Göd, Pesti út 131.) telephelyen váltható be fürdőszobai, csempe és szaniter termék vásárlása esetén. Az utalvány készpénzre nem váltható, illetve amennyiben az utalványon szereplő összegnél 
kisebb értékben vásárolsz, a különbözetet nem áll módunkban készpénzben visszafizetni. Utalvány értéke: minden bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén 1.000 Ft értékű utalványt adunk ajándékba.  A kupon átruházható, és egyéb 
kedvezményekkel összevonható. További információ: info@piramisepitohaz.hu A céges bélyegzővel ellátott utalvány érvényessége: 2015. szeptember 1-től 2016. december 31-ig. www.piramisepitohaz.hu

PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT.
2132 Göd, Pesti út 131.
Tel.: +36 27 530 630
www.piramisepitohaz.hu

H
IR

D
ET

ÉS




