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

PEUGEOT 308

peugeot.hu

A Peugeot 308 Access 1.2 PureTech motorral szerelt, 82 LE változatának kombinált üzemanyag-fogyasztása 5,0 l/100 km, CO2-kibocsátása 114 g/km.

*Jelen ajánlat a 2015. október 5. és 2015. december 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, használt autó beszámítása és új Peugeot 308 vásárlása esetén.  
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A hirdetésben szereplő bruttó 3 990 000 Ft indulóár a Peugeot 308 Access 1.2 PureTech motorral felszerelt, 
82 LE változatára vonatkozik. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Peugeot Hungária Kft. fenntartja a kondíciók 
változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot! 
**Access felszereltség esetén a következő vezetést segítő rendszerek érhetők el a széria részeként: fedélzeti számítógép, sebességfüggő szervokormány, tempomat és  
sebességhatároló.

PEUGEOT 308
Már 3 990 0 0 0 FT-tól*

PEUGEOT  
i-COCKPIT

ÚJ PureTech  
BENZINMOTOROK

VEZETÉST SEGÍTŐ 
RENDSZEREK**

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 dbos szettes 
cikkszám akciós árának 4gyel osztott, azaz a szetten belül 1 db felnire eső ára közötti különbség. Amennyiben közvetlenül a termékszett árából számítjuk a kedvezményt, 
úgy az csak 25%. Az árak nem tartalmazzák a kerékközepet és a rögzítő csavarokat, azok külön díjazás ellenében rendelhetők, és nem tartalmazzák a szerelés munkadíját 
sem. A kerékőrökre és a kerékközépre a készlet erejéig 10% a kedvezmény. Az akció 2015. július 20tól augusztus 31ig, a készlet erejéig, az akcióban résztvevő magyarországi 
hivatalos Peugeotmárkaszervizekben érvényes. Az akciós kedvezmény más akcióval, különösen a Főnix program kedvezményeivel össze nem vonható!

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

ÚJ PEUGEOT BOXER
TARTÓS HASZONGÉPJÁRMŰ
A TARTÓS ÜZLETI SIKEREKHEZ

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

A RAKTÉR HASZNOS BELSŐ SZÉLESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB A KATEGÓRIÁBAN
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
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megtekinthetők a weboldal galériájában.
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A címlapon:
A Gézengúzok 
Színjátszó Csoport 
1956-os előadása.
(A kép a művelődési 
házban 
megrendezett városi 
megemlékezésen 
készült.)

Fotó | Bea István

Gödi Körkép | 2015. 11. szám TARTALOM 
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 83 612
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 13 306
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 77 093
A lekötött betétek összesen: 450 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 624 011

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 949 713
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: nincs

A lakossági adótartozások összege 2015. szeptember 30-án: 175 030
A fenti táblázat a 2015. október 30-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása
A képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta és elfogadta a szórako-
zóhelyek nyitva tartását szabályozó rendeletet. A jogszabály tartalmát külön 
cikkben ismertetjük ugyanezen az oldalon.

Rendelet született a közösségi együttélés szabályairól
Dr. Szinay József címzetes főjegyző, a  téma előterjesztője ismertette azt 
az újonnan megalkotott rendeletet, amely a közösségi együttélést szabályoz-
za. A rendelet a közösségellenes magatartásformák szankcionálására is lehe-
tőséget ad. Helyszíni bírságként 5 és 50 ezer, míg közigazgatási bírságként 5 
és 150 ezer forint közötti büntetés szabható ki azokra, akik nem tartják be 
a közösségi együttélés szabályait. Ez a rendelet szabályozza az állattartás-
sal, a zajkeltéssel, a temetőkkel, a helyi hirdetményekkel, a köztisztasággal, 
a hó- és síkosságmentesítéssel, a háznál keletkező hulladékkal, a közterüle-
tek használatával és a  közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatos maga-
tartásformákat. Köztéren alkoholt fogyasztani a  jövőben tilos. A  rendelet 
2016. január elsején lép életbe. (A témához kapcsolódóan hosszabb interjú 
olvasható a 6. oldalon.)

Változott a térítési díjakról szóló rendelet
A módosítás az óvodai vendégebéd, illetve az óvodai vendég háromszori étke-
zésére vonatkozó nyersanyagnorma és térítési díj összegének megállapítását 
érintette. 

Módosították az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát
A módosításra az Államkincstár által előírt formáknak való megfelelés érde-
kében volt szükség.

Folyószámlahitel-szerződés módosítása
A város rendelkezik folyószámla-hitelkerettel, és az erre vonatkozó szerződés 
hamarosan lejár. Az önkormányzat a jövőben is szeretné megtartani ezt a le-
hetőséget, ezért a szerződést módosítani kell. A hitelkeretet a város 2015-ben 
sem vette igénybe, de váratlan kiadások felmerülése esetére jó, ha ez a lehető-
ség rendelkezésre áll.

A forgalmi rendet érintő kérdések megvizsgálása több utcában 
A reggeli időszakban a Béke úton található Kastély Központi Óvoda környe-
zetében rendezetlen és balesetveszélyes állapot alakul ki. A keskeny utcában 
kétirányú a forgalom, ráadásul mindkét oldalon parkolnak is, annak ellenére, 
hogy az  egyik oldalon megállni tilos tábla van. Az  egyirányúsítás műszaki 
feltételeinek kialakíthatóságát megvizsgálják, és a képviselő-testület ezt köve-
tően dönt majd ebben a kérdésben.

RENDELET

Új szabályozás lépett életbe 
a vendéglátóhelyek nyitva 
tartásáról 
Októberi ülésén a  képviselő-testület rendeletet fo-
gadott el a  vendéglátóipari egységek nyitva, illetve 
zárva tartásával kapcsolatban. A szabályozással ösz-
szefüggésben egyetlen jelenleg működő üzletnek sem 
kell megváltoztatnia eddigi nyitvatartási rendjét. 
A  rendelet megalkotásával a  cél alapvetően az  volt, 
hogy ha valamely vendéglátóhely zavarja a  környe-
zetében élők nyugalmát, akkor az önkormányzatnak 
lehetősége legyen arra, hogy hatóságként fellépve, 
saját hatáskörben, gyorsan helyreállíthassa az  adott 
környék nyugalmát – foglalta össze röviden a rende-
let lényegét dr. Szinay József címzetes főjegyző.

Gödön az üzletek minden külön önkormányzati 
engedély nélkül hajnali 5 és 24 óra között tarthatnak 
nyitva. Ha valaki újonnan nyit üzletet, ezen az idő-
intervallumon belül nyitvatartási idejét elegendő 
bejelentenie az önkormányzatnál. Ha az üzlet folya-
matos éjszakai nyitva tartással kíván üzemelni, ak-
kor az legfeljebb éjjel 2 óráig engedélyezhető, és erre 
vonatkozóan kérvényt kell benyújtani a jegyzőhöz. 
A kérvény elbírálása a képviselő-testület hatásköré-
be tartozik.

Gödön jelenleg mindössze néhány olyan vendég-
látóhely van, amely hajnali 2 óráig tart nyitva. Ezek 
továbbra is a megszokott rend szerint üzemelhetnek, 
engedélyük a jövőben is érvényes, nem kell újból ké-
relmezniük az éjfél utáni nyitva tartást. A rendelet 
hatályba lépésével mindössze annyi változott, hogy 
ha az üzlet éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban 
lakossági panaszok érkeznek, és azok megalapozot-
taknak bizonyulnak, akkor az  önkormányzatnak 
lehetősége nyílik arra, hogy saját hatáskörben kor-
látozza a vendéglátóegység nyitva tartását. 

A most megszavazott rendelet híján ezek a  vi-
tás ügyek korábban akár évekig elhúzódhattak, 
s a hosszú és mindkét fél számára költséges pereske-
dés ideje alatt a helyzet egyre inkább elmérgesedett, 
a lakosok és az üzlet üzemeltetője között kiéleződött 
a konfliktus. A nyitva tartást szabályozó rendelettel 
ezek a ritkán előforduló, de az adott környéken nagy 
békétlenséget okozó ügyek a jövőben − önkormány-
zati hatáskörben − gyorsan megoldhatók lesznek.

 Egy-egy alkalomra szóló hosszabb nyitva tartás-
ra vonatkozó engedélyt bármely vendéglátóegység 
kérhet például akkor, ha rendezvényt kíván tartani. 
Az  ilyen jellegű kérelmeket – legalább öt munka-
nappal a tervezett rendezvény előtt – szintén a jegy-
zőhöz kell benyújtani. A  kérelmek elbírálásánál 
a legfőbb szempont annak elkerülése, hogy egy-egy 
környéken rövid időn belül – vagy egyszerre – több 
zenés, illetve zajjal járó rendezvényt is tartsanak, 
amelyek zavarhatják a környéken lakók nyugalmát. 

A rendelet november elsejével lépett életbe. 
K. B.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. október 28.
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A temető rendjéért
Tavaly 600 gödi lakos levélben fordult az ön-
kormányzathoz azzal a  kéréssel, hogy tegyen 
lépéseket a  temetői lopások,  rongálások meg-
akadályozása érdekében, és hozzon nyilvános-
ságra egy számlaszámot, amelyen keresztül 
pénzfelajánlásaival bárki hozzájárulhat a  Ne-
meskéri úti temető rendjének fenntartásához.

A 10700323-42056506-51100005 számlaszá-
mon Göd Város Önkormányzata 2014 júliusa 
óta fogadja az  e célra érkező adományokat. 
Kérjük, aki felajánlásával szeretné támogatni 
a  temető ügyét, az  a megadott számlaszámra 
küldje el adományát, és a megjegyzés rovatban 
tüntesse fel: „Nemeskéri úti temető”.

A rendőrség és a  polgárőrség rendszeres 
járőrözéssel, fokozott jelenlétével igyekszik 
megelőzni a temetői lopásokat.

Az önkormányzat a  temető világításának 
fejlesztését tervezi, és tárgyalásokat folytat 
az  egyik kábelszolgáltatóval arról, hogy a  te-
mető területén a  cég biztosítson lehetőséget 
térfi gyelő kamerák felszerelésére.

A Polgármesteri Hivatal év 
végi munkarendje
Októberi ülésén a képviselő-testület az alábbi-
ak szerint határozta meg a Polgármesteri Hiva-
tal ünnepi időszakra eső nyitvatartási rendjét:

2015. december 24-től  2016. január 3-ig igaz-
gatási szünet.

Az első munkanap: 2016. január 4. (hétfő)
Az igazgatási szünet alatt a hivatal dolgozói 

éves szabadságukat töltik.
2015. december 21. és december 23., illetve 

2016. január 4. és január 8. között a  hivatal 
ügyeleti rendben működik.

Hivatalos utcajegyzék
A város honlapján (www.god.hu) megtekinthető 
Göd hiteles utcanévjegyzéke, amelyben a közterü-
letek hivatalos elnevezései szerepelnek.
A dokumentum letölthető a  következő hivatkozá-
sokon keresztül:
http://god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=43471
http://god.hu/_site/doc/text2010691/20151104_god_
kozteruleti_jegyzeke.pdf

DUNA-PARTIDUNA-PARTI
K A R Á C S O N YK A R Á C S O N Y

A képviselő-testület támogatta a Táncsics Mihály 
utca egyirányúsításának feloldását. A megvalósítás 
feltétele az út kiszélesítése a kétirányú forgalomhoz 
szükséges mértékben.

A testületi ülésen döntés született arról is, hogy 
a közlekedés biztonsága érdekében forgalomlassító 
küszöb épül a Fácán Óvoda előtti területen, és gya-
logátkelőhelyet alakítanak ki.

A Duna-parti karácsonyra előre rendelhető
400 grammos, házi készítésű,

tartósítószer-mentes mákos és diós bejgli
800 Ft/db áron. (Eláll 10 napig.)

Előrendelés alapján halászlé és töltött káposzta 
helyben fogyasztásra és elvitelre is rendelhető. 

Az igényeket az alábbi elérhetőségeken lehet jelezni: 
info@okjfelnottkepzes.hu, (06 20) 310-7286 

Rendelési határidő: 2015. december 12.

Az ünnepi ételek átvehetők december 20-án, a Duna-parti 
karácsonyon, 10 és 19 óra között.

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (Göd, Jósika utca 14.). 

ÜNNEPI
F I N O M S Á G O K

„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

december 20-án, vasárnap nap 9 és 19 óra között
a Duna-part Nyaralóházak területén.

(Göd, Jósika utca 14.).
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(A belépés ingyenes, az előadás gyerekeknek és felnőtteknek is ajánlott.)

Minden vendég meghívást kap egy pohár forralt borra vagy teára.
Kürtőskalács, halászlé, töltött káposzta. 

Feldíszített karácsonyfa, igazi ünnepi hangulat.
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és a Gödi Körkép decemberi számában adunk tájékoztatást.
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Markó József: A  lakosság közérzetét 
alapvetően meghatározzák a  közte-
rületek rendezettségével, a  köztisz-
tasággal, a  szomszédok magatartásá-
val és általában az  emberek közötti 
együttéléssel kapcsolatos viszonyok. 
Ez  jól látszik a  lakossági fórumokon, 
a  képviselői fogadóórákon, a  közme-
ghallgatásokon és a  személyes beszél-
getések során felmerülő kérdésekből 
és panaszokból. Sok esetben hívják fel 
a  figyelmünket a  lakosok elhanyagolt, 
szemetes portákra, a  járdára belógó 
vagy a forgalmasabb utak beláthatósá-
gát zavaró ágakra-bokrokra, a fűnyírás 
miatti vasárnapi zajra, közterületen 
hagyott szemétre, engedéllyel nem 
rendelkező mozgóárusok megjelené-
sére, utcán kóborló kutyákra, rongálá-
sokra és sok más hasonló problémára. 
A  most megszavazott rendelet ezeket 
a kérdéseket átfogóan szabályozza.

Koditek Bernadett: Miért volt szükség 
ennek a  rendeletnek a  megalkotására? 
Hiszen a  benne felmerülő valamennyi 
kérdést részletesen szabályozzák más, 
korábban kiadott és ma is érvényben 
lévő önkormányzati rendeletek, példá-
ul a közterületek rendjéről, a tűzgyújtás 
szabályairól, a  hulladékok kezeléséről, 
az  állattartás helyi szabályairól szóló 
rendelet.

Dr. Szinay József: A helyi rendeletekből 
a  törvényalkotó néhány évvel ezelőtt 
törölte a  szabálysértési bírság kisza-
básának lehetőségét. Ha azonban egy 
jogszabályhoz nem tartozik szankció, 
akkor az  betarthatatlan. A  közösségi 
együttélés szabályait egységes szerke-
zetbe foglaló, most elfogadott rendelet-
hez csatlakozhat helyszíni bírság, illetve 
közigazgatási bírság is. Természetesen 
nem az a cél, hogy mindenkit megbün-

tessünk, akit a  legkisebb mulasztáson 
érnek, de a városkép alakulása, a rende-
zettség, a köztisztaság terén csak akkor 
tudunk látható, érzékelhető eredményt 
elérni, ha megvan a megfelelő szabályo-
zás, amely a  szankcionálás lehetőségét 
is biztosítja. Ez már önmagában is visz-
szatartó erő lehet a  kirívóan közösség-
ellenes magatartást tanúsító kevesek 
számára, és az egyébként többnyire jog-
követő többséget is arra ösztönözheti, 
hogy fordítson nagyobb gondot a  kör-
nyezetére.

M. J.: Göd kertvárosias település, ahol 
viszonylag alacsony az  iparűzési tevé-
kenységből befolyó adó. Ezért nincs 
lehetőség arra, hogy közpénzekből va-
lósítsunk meg látványos városképjavító 
beruházásokat. Ha azonban a  házuk 
környékére, az  ingatlanjuk előtti jár-
daszakaszra, a  közterületek rendjére és 
tisztaságára azok is odafigyelnének, akik 
ezt ma még nem teszik, akkor szemmel 
látható változást tapasztalnánk. Sok 
szép és rendezett porta van Gödön, de 
sajnos még mindig sok az  elhanyagolt 
is. A  szabályozás a  szebb, rendezettebb 
városkép irányába hat. 

K. B.: A közterületek rendjének javítása 
felé tett lépések sorában a  jogszabályal-
kotás elengedhetetlen, de a  példamu-
tatás, illetve a  szabályok betartásához 
szükséges feltételek biztosítása is fontos 
lehet. Gondolok itt arra, hogy talán ke-
vesebb lenne a városban az eldobált sze-
mét, ha több lenne a  köztéri szemetes. 
Vagy arra, hogy a kutyát sétáltatók közül 
biztosan lennének, akik zacskóba gyűj-
tenék a  kutyájuk ürülékét, ha látnák, 
hogy a közelben van erre a célra szolgáló 
gyűjtőedény. Persze ez is pénzbe kerül. 
De a forgalmasabb helyek felől kiindulva, 
ha lépésenként is, talán el lehetne indulni 
ebbe az irányba. 

M. J.: Igen, a  közterületek rendjének 
kialakításában az  önkormányzatnak 
is megvan a maga szerepe, és ez mesz-
sze nem csak a  jogalkotás. Bizonyos 
területekre több figyelmet kell fordí-
tanunk városi szinten is. Köztéri sze-
metesekből valóban több kellene, és 
megfontolandó, hogy legalább a kutyá-
sok által leginkább kedvelt helyekre, 
például a  termálfürdő közelébe, egyes 
dunai partszakaszokra, a Bocskai utca 
végére elhelyezzünk néhány kutyaürü-
lék-gyűjtő edényt. 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS

Határozott fellépéssel 
a közterületek rendjéért
Január elsejével hatályba lép a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet, 
amelyet október 28-án fogadott el a képviselő-testület. Az ülésen is elhangzott: 
az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít majd arra, hogy érvényt szerezzen 
a rendeletben foglaltaknak, és akár szankciókat is alkalmaz azokkal szemben, 
akik kirívóan zavarják mások nyugalmát, vagy figyelmen kívül hagyják, hogy 
az emberek többsége tiszta, rendezett, harmonikus környezetben szeretne élni. 
Markó József polgármesterrel és dr. Szinay József címzetes főjegyzővel a testü-
leti ülést követően arról beszélgettünk, milyen szerepe lehet a most elfogadott 
szabályozásnak a városkép alakítása, a közterületek rendjének fejlesztése terén. 

A városvezetés feltett szándéka, hogy javítani fog a közterületek rendjén. A képen (balra) 
dr. Szinay József címzetes főjegyző és Markó József polgármester
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VÍZÜGYI BERUHÁZÁS

Munkálatokat végzett a DMRV Zrt. 
Gödön
Újonnan fúrt, nagy átmérőjű kutak építésével ivóvízminő-
ség-javító beruházást valósít meg a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. a térségben. A projekt célja, hogy a Fóton és kör-
nyékén élő lakosság számára megfelelő mennyiségben áll-
jon rendelkezésre egészséges ivóvíz. Fót és Csömör ivóvízzel 
való ellátása ugyanis a helyi vízbázisokról hosszú távon nem 
oldható meg. A legközelebbi vízbázis, amely révén a vízellá-
tás – megfelelő fejlesztések végrehajtása után − biztosítható, 
Gödön található. A közel 28 000 lakos ellátására képes új 
rendszer kialakításával kapcsolatos munkálatok Felsőgö-
dön több utcát is érintettek. Az Árokparti fasorban, a Sződi, 
a Révay és az Árpád utcában időszakos útlezárások, forga-
lomkorlátozások voltak és még várhatóak.

Az ivóvízminőség-javító beruházás az  Európai Unió 
szubvenciós programjának köszönhetően a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közel 780 millió forintos támogatá-
sával valósul meg.

Október 13-án a DMRV Zrt. műszaki igazgatója, Balogh 
Zsolt ismertette a mintegy egymilliárd forint összköltségű 
projekt részleteit, majd a  gödi vízműtelepen bemutatták 
az  újonnan fúrt, nagy átmérőjű termelőkutakat. Az  ese-
ményen Göd Város Önkormányzatának képviseletében 
Popele Julianna, a  Beruházási és Városüzemeltetési Osz-
tály vezetője is részt vett. K. B.

FELHÍVÁS

Földárveréssel kapcsolatos 
tájékoztató
A Magyar Állam a  tulajdonában álló termőföldek egy részét 
nyilvános árverésen értékesíti. Az  értékesítésre kijelölt ingat-
lanokra vonatkozó árverési hirdetmények a  2015. október 19. 
napjával kezdődő héttől a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hi-
vatalos honlapján megtekinthetőek. A honlapra a hirdetmények 
feltöltése folyamatos. Az árverezésre meghirdetett földterületek-
kel kapcsolatos részletekről, többek között a regisztrációs, illetve 
az árverési időpontokról az NFA honlapján (http://www.nfa.hu) 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Pest megyében több mint 500 darab ingatlant bocsátanak ár-
verésre, mely árverések helyszíne Érd megyei jogú város.

Pest Megyei Kormányhivatal

BERUHÁZÁS

Útszélesítés a Kálmán utcában
Október 19-én megkezdődött a Kálmán utca Deák Ferenc 
utca és Sződi utca közötti szakaszának útfelújítása, bur-
kolatszélesítése, csapadékvízrendszerének felújítása. A ki-
vitelezés befejezésének tervezett időpontja 2016. január 11. 
A munkavégzés munkanapokon 7 és 17 óra között törté-
nik. Az útfelújítás ideje alatt útlezárásra, illetve forgalom-
korlátozásra kell számítani. K. B.

SZ. J.: A kutyatartás-kutyasétáltatás té-
makörben előrelépést jelent majd az  is, 
hogy a  testület felkérte a  városfejlesz-
tési bizottságot, jelöljön ki a  városban 
olyan területeket, ahol kutyafuttatókat 
lehet kialakítani. A  szabályozás szerint 
belterületen ugyanis csak pórázon lehet 
sétáltatni a kutyákat, de a kifutók terüle-
tén el lehet majd engedni őket. 

K. B.: A  rendeletben foglalt szabályokat 
egészen biztosan könnyebb betartani és 
betartatni is, ha a jogkövető magatartás-
nak megvannak a  feltételei. Ha van hol 
szabadon engedni a kutyát, akkor talán 
nem a Kossuth téren sétáltatja a gazdája 
póráz nélkül. Ha van elegendő parkoló-
hely, akkor jó eséllyel nem a megállni tilos 
tábla után teszi le az  autóját a  tulajdo-
nosa…

M. J.: A város rendjének javítását célzó 
intézkedések sorában az autós közleke-
dést is szabályozni fogjuk. Például a fel-
sőgödi Ady Endre úton és környékén 
az  utóbbi időszakban egyre nagyobb 
gondot jelent a  parkolás. Sokan a  for-
galommal szemben állnak meg, ami 
balesetveszélyes és tilos, mások a  vas-
úti síneknél elhelyezett tiltó tábla elle-

nére is bekanyarodnak a Vasút utcába. 
Az  újonnan nyíló üzletekhez parkoló-
helyet is ki kell alakítani, és több helyen 
gondot okoz a  vízelvezetés megoldat-
lansága is. A  közlekedés és a  parkolás 
rendjének betartatásában a rendőrség is 
a  partnerünk lesz, ellen őrzések várha-
tók ezen a szakaszon. A rend kialakítá-
sában természetesen nagy szerep hárul 
az önkormányzatra is: éppen ezért tár-
gyalásokat folytatunk a Közútkezelővel 
az  Ady Endre út járdájának megépíté-
séről. A közeli jövőben mindenképpen 
rendezni szeretnénk az itteni viszonyo-
kat. A  vasút állomás környékén pedig 
újabb P+R parkolóhelyeket kell kiala-
kítanunk. 

K. B.: Januártól tehát tilos az utcán sze-
szes italt fogyasztani. Miért döntött így 
a testület?

SZ. J.: Számos városban tiltja az önkor-
mányzat a  közterületi alkoholfogyasz-
tást, a  közvetlen környezetünkből Fót 
példáját említhetem. Az  utóbbi idő-
ben gyakori volt Gödön a  közösségnek 
kárt okozó közterületi rongálás. Ezeket 
a vandál cselekedeteket többnyire alko-
holos állapotban követték el. A rendőr-

ségi beszámolókban több alkalommal 
is ajánlásként szerepelt, hogy vezessük 
be az alkoholfogyasztás tilalmát. Abban 
bízunk, hogy ezzel elejét vehetjük a  to-
vábbi károkozásoknak, és a  közterületi 
szemetelés is csökkenni fog. Az  utcán, 
a  parkokban, a  Duna-parton eldobált 
szemét jelentős része ugyanis sörösdo-
boz. 

M. J.: A jövőben tehát nagyobb ellenőr-
zésekre kell számítani, mert a  városve-
zetés feltett szándéka, hogy javítani fog 
a  közterületek rendjén. A  rendőrség és 
a  hivatali apparátus is szigorúbban el-
lenőrzi majd a  közterületek rendjével 
kapcsolatos kihágásokat. A  közterü-
let-felügyeletnek helyszíni bírságolási 
joga lesz a szemeteléses esetekben, vagy 
például az  olyan esetekben is, amikor 
valaki kirívóan elhanyagolja a  háza 
előtti területet, amelynek rendjéről neki 
kellene gondoskodnia. A  rendeletnek 
éppen a mintegy 90 százaléknyi jogkö-
vető többség érdekében kell érvényt sze-
reznünk, hiszen joggal várják el, hogy 
rendezett, tiszta, szép környezet vegye 
őket körül a közterületeken is.

Koditek Bernadett
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A kezdetekről
Az erdélyi családból származó Szabó Csaba 
önkormányzati képviselőt már évek óta 
foglalkoztatta a gondolat, milyen jó lenne, 
ha megismerhetnék egymást, ha egy kö-
zösséghez tartozhatnának azok, akik Er-
délyből kerültek Gödre. A gyergyóremetei 
születésű Farkas Mártonnal, a Keresztény-
demokrata Néppárt gödi szervezetének 
elnökével közösen kezdték el kidolgozni 
egy erdélyi baráti kör létrehozásának öt-
letét. Marci bácsi 2013 decemberében be-

következett halálával egy időre megakadt 
a  folyamat, ám az  idén új lendületet vett. 
A  közös gondolkodásba és a  szervezésbe 
bekapcsolódott a  szintén erdélyi szárma-
zású Szász-Vadász Endre önkormányzati 
képviselő, Farkas Csaba, a művelődési ház 
munkatársa, illetve dr. Pintér György alpol-
gármester, akinek felesége révén vannak 
erdélyi kötődései. Azt remélik, hogy a  ta-
lálkozások során egymásra találnak a  kö-
zös érdeklődésű emberek, és igazi baráti 
közösséggé kovácsolódnak össze.

Kiket várnak a baráti körbe?
A baráti közösségbe nemcsak azokat hív-
ják, akik a  rendszerváltás környékén tele-
pültek át Magyarországra, hanem minda-
zokat, akik (vagy akiknek felmenői) valaha 
Erdélyben éltek, akik erdélyi gyökerekkel 
rendelkeznek. A  társaságban nagy szere-
tettel látják azokat is, akiket baráti szálak 
vagy egyszerűen a  tájegység és az ott élők 
iránti rokonszenv, szeretet köt Erdélyhez.
Az összejövetelek a tervek szerint alkalmat 
adnának a kötetlen, baráti beszélgetésekre, 
különböző kulturális, illetve közös szaba-
didős programokra, kirándulásokra, uta-
zásokra is.

A találkozóknak a József Attila Művelődési 
Ház ad majd otthont.
A közösségben szüleikkel együtt szívesen 
látják a gyerekeket is, akiknek a művelődé-
si ház külön programokat szervez. 
Fontos, hogy a kör nem meghívásos alapon 
szerveződik, hanem teljesen nyitott: bárkit 
szeretettel látnak, aki szívesen kapcsolódna 
a társasághoz.

Az első találkozó programja
Első alkalommal a  Berecz András által is 
nagyra becsült Ilyés Szabó Anna mese-
mondó, valamint a Gödi Néptáncegyüttes 
szerez majd feledhetetlen, vidám perceket 
a  jelenlévőknek. A  találkozón természete-
sen alkalom nyílik a baráti beszélgetésekre, 
egymás megismerésére is. 

Időpont és más tudnivalók
Az első találkozó 2015. december 5-én, 
szombaton 16 órakor lesz a  József Atti-
la Művelődési Házban (Göd, Pesti út 72.) 
Jelentkezni az  alábbi e-mail címen lehet: 
erdelyiekgodon@gmail.com, illetve a műve-
lődési házban személyesen vagy telefonon: 
(06 20) 254-5124.
Mindenkit sok szeretettel várnak!

Budafok-Tétény önkormányzata azzal a  kéréssel fordult 
a  települési önkormányzatokhoz, hogy a  szolidaritás kife-
jezéseként gyújtsanak jelképes őrtüzet a székelyföldi auto-
nómia támogatására. Október 25-ére ugyanis Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke őrtüzekkel kívánta kivilá-
gítani Székelyföld határait, felhívva ezzel a világ figyelmét 
arra, hogy „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvaszt-
ható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális 
határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező auto-
nóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben. (…) 
Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak 
tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően a ré-
giókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”
Szász-Vadász Endre képviselő kezdeményezésére október 
24-én este Gödön is fellobbant az  őrtűz. A  rendezvényre 
mintegy húszan gyűltek össze a Duna-parton. 

A gödi tűzgyújtás az Erdélyhez kötődő emberek első közös 
megmozdulása volt Fotó |Kurdi Imre

KÖZÖSSÉG

December elején tartják első 
találkozójukat a Gödön élő erdélyiek 
Az Erdélyből áttelepült, illetve erdélyi kötődésű gödieket szeretettel várják december 5-én, szombat délután a művelődési házba. 
A találkozó célja, hogy egymásra találhassanak azok, akiket összekötnek a közös erdélyi gyökerek, illetve az Erdély iránti szeretet. 

SZOLIDARITÁS

Gödön is őrtüzet gyújtottak Székelyföldért
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Adj vért, és ments meg három életet!
A gödi Vöröskeresztesek Klubja vér adást szervez a következő hely-
színeken és időpontokban:
•  a  József Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) de-

cember 2-án, szerdán 14 és 18 óra között;
•  az Ady Klubban (2132 Göd, Kálmán utca 13.) december 15-én, 

kedden  13 és 17 óra között.
A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket várják. Személyi okmányok szükségesek.

Gödön elhunytak
Kristóf István 98 éves
Sütő Irén 88 éves
Halász Jánosné (sz.: Belics Margit) 71 éves
Jánossy Kázmérné (sz.: Polónyi Sarolta Klára) 
92 éves
Papp Imre József 63 éves
Berényi László 71 éves
Benedek László 82 éves
Deme Gyula 61 éves

2015. október 1. és október 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Papp Dorián és Kiss Melinda
Méhész István és Juhász Tünde
Várhelyi Károly Zsolt és Szalma Edina
Szentpéteri László és Tatár Angelika
Góbor Zoltán és Czáder Andrea

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szer-
vezet 55 év feletti felnőtteket keres, hogy 
– mint mentorok és oktatók – az olvasás 
elsajátításában segítsenek a helyi általá-
nos iskolás diákoknak.
Legyen ön is a Senior Mentor Program 
tagja:
•  segítsen egy fi atal diáknak, hogy sike-

resen vegye a  tanulmányi akadályo-
kat;

•  dolgozzon együtt csapatban más idő-
sebb felnőttekkel és

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

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub, amely 
jelenleg 107 tagot tart nyilván, nyá-
ron szüneteltette összejöveteleit, ám 
az  éves tervét követve ősszel sorra 
megvalósította a  már korábban meg-
hirdetett programjait.

Az első őszi találkozót az  Ady 
Klubban tartották szeptember 17-én. 
Néhány héttel később, október 9-én 

a  József Attila Művelődési Házban 
rendezték meg a  hagyományos szü-
reti mulatságot, amely iránt a korábbi 
években is igen nagy volt az érdeklődés 
a nyugdíjasok körében.

A rendezvény a klubtagok zenés-ver-
ses összeállításával kezdődött, a  mű-
sorban az őszre jellemző szüreti versek 
és dalok hangzottak el, majd megemlé-

keztek az aradi vértanúkról is. Ezt kö-
vetően élőzene mellett kezdetét vette 
a mulatság, a tánc és az eszem-iszom. 
Az összejövetelre a Napos Oldal Nyug-
díjas Klub meghívta az önkormányzat 
által működtetett Idősek Napközi Ott-
hona tagjait is, akik örömmel vettek 
részt a szórakoztató,  zenés-táncos ren-
dezvényen.

Gödön Hubayné dr. Horváth Nóra táj- 
és kertépítész hívta fel a fi gyelmet arra, 
hogy a magyar tájkarakter védelméről 
és az  egyedi tájértékek megőrzéséről 
a  Téka-program keretében 2011-ben 
egy tájékoztató kiadvány jelent meg, 
amelyben az  egyedi tájértékek között 
példaként szerepel egy gödi kép a kö-
vetkező felirattal: „Képesfa Szűz Mária 
képével (Göd)”. 

A  fotón látható fa a  Th ököly utca 
végénél, a  gát mellett található.  Arra 
kérjük olvasóinkat, hogy akinek tudo-
mása van a képesfa történetéről, az je-
lentkezzen szerkesztőségünk e-mail 
címén: korkep@god.hu 

A különleges fa történetét szívesen 
megosztanánk a Gödi Körkép olvasói-
val.

 K. B.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Szüreti mulatság a Napos Oldal Nyugdíjas Klubban

Vajon ki ismeri az imádságos helyként tisztelt Duna-parti fa történetét? 

TÁJÉRTÉK

Képesfa áll a Duna partján
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ÜNNEP

Vidám összejövetel 
az idősek világnapján
A Szociális Bizottság és az Alapszolgáltatási Központ 
szervezésében október 1-jén, az  Idősek Nemzetkö-
zi Világnapján szép számmal összegyűltek a  város 
nyugdíjasai a Duna-part Nyaralóházak színháztermé-
ben, hogy közösen töltsenek el egy szép napot. Lenkei 
György, a  Szociális Bizottság elnöke és dr. Pintér 
György alpolgármester köszöntőbeszédét az  idősek 
műsora követte. A Napos Oldal Nyugdíjas Klub dal-
csokra után a  verőcei idősek − akik hosszú évek óta 
részt vesznek a  gödi nyugdíjasklub programjain − 
most is színvonalas produkciókkal készültek. Itt volt 
velünk Hacsek és Sajó, de a verőceiek vidám nótái is 
felvidították a vendégeket. A Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub tagjai mókás jeleneteket adtak elő a klub életé-
ből, Cyrano után szabadon: Magunkat kigúnyoljuk, 
ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűrjük el!

Forrás: Alapszolgáltatási Központ

SZÜLETÉSNAP

Jókívánságok Mariska 
néninek
Kedves hagyománya városunknak, hogy szépkorú pol-
gárait kerek születésnapjukon otthonukban köszöntik 
az önkormányzat és az Alapszolgáltatási Központ kép-
viselői. Így történt ez Vörös Pálné 90. születésnapján 
is, ahol a húgai, leányai, unokái és dédunokái körében 
ünneplő Mariska néninek dr. Pintér György alpolgár-
mester és Füle Jánosné, a szociális intézmény vezetője 
kívánt jó egészséget és további derűs-csöndes éveket. 
Mariska néni tősgyökeres gödi lakos, fiatalkorában 
a család földjein gazdálkodtak, majd később a helyi ter-
melőszövetkezet konyháján dolgozott, s onnan is ment 
nyugdíjba. A meghitt születésnapi köszöntés perceiben 
Mariska néni mosolya és csillogó szeme többet mon-
dott minden szónál. (w)

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai ezúttal is 
színvonalas műsorral készültek a rendezvényre

BŰNMEGELŐZÉS

Vigyázat! Csalók próbálják megtéveszteni 
az időseket!
A rendőrség számos alkalommal hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy 
az idősek különösen ki vannak téve az úgynevezett trükkös csalók pró-
bálkozásainak, akik magukat közműszolgáltatók munkatársainak kiad-
va, különböző szívességeket kérve, vagy nemegyszer olcsó árukat kínálva 
igyekeznek bejutni az idősek otthonaiba, és onnan készpénzt, illetve más 
értéktárgyakat lopnak el. 

Ezúttal Lenkei György, az önkormányzat Szociális Bizottságának elnö-
ke fordult lapunkhoz, és arról számolt be, hogy a hozzá eljutott informáci-
ók szerint egyesek azzal csöngetnek be idős emberekhez, hogy az önkor-
mányzattól jöttek, és bizonyos papírokat hoztak aláíratni. Lenkei György 
hangsúlyozta: az önkormányzat nem küld házhoz aláírni való okmányo-
kat, sem pedig tűzifát, zsákos burgonyát vagy hagymát, ezért aki erre hi-
vatkozva próbál bejutni az ingatlanba, azt semmiképpen ne engedjék be.

A legfontosabb: 
Ha házhoz becsöngető ismeretlen személyek azt állítják magukról, hogy 
az önkormányzattól vagy a Családsegítő Szolgálattól jöttek, az  ingatlan 
tulajdonosa feltétlenül ellenőrizze az állításuk valódiságát telefonon ke-
resztül.
Az önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:  (06 80) 890-089. 
A gödi rendőrjárőr telefonszáma: (06 20) 943-7676.
Ha a házba becsöngető ismeretlenek a gázművek vagy az elektromos mű-
vek munkatársainak mondják magukat, személyazonosságukat akkor is 
ellenőrizni érdemes.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az idősek biztonságának védelmében 
fontos szerep hárul a környezetükben élőkre is. A családtagok és a szomszé-
dok legyenek elővigyázatosak, és a legkisebb gyanú esetén tegyenek bejelen-
tést az önkormányzatnál, illetve a rendőrségen.

Koditek Bernadett 

Meghívó
A Gödi Bibliakör Teaház Pódiuma

nevében nagy szeretettel meghívunk

2015. november 28-án, szombaton 15:30-kor tartandó

„Mikulás-napi előzetes”
című rendezvényünkre!

Program:
Vidám zenés gyermekműsor a Marcipán trió közreműködésével.
(Ők nyerték el 2014-ben „Az év legnépszerűbb gyerekdal zeneszerzője” címet.)

Ezután bekukkant a Mikulás 
a gyerekekhez, és kiosztja 
az ajándékcsomagjait.
A szülőket teával, üdítővel és 
finom sütikkel vendégeljük meg.

Helyszín: Ady Klub (2132 Göd, 
Kálmán u. 13.)
Kérünk, jelezd nekünk a részvételedet!

Telefon: (06 20) 576-7542
e-mail: mikulasfelsogodon@gmail.com
http://mikulas-elozetes-felsogodon.webnode.hu/
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Október 16-án, pénteken reggel 
9 órakor a  Nemeskéri úton lévő 
CNG üzemanyagtöltő-állomás 

ünnepélyes megnyitását nagy érdeklődés-
sel kísért szakmai program színesítette, 
amelyen a  több tucat érdeklődő szakem-
ber mellett megjelent Göd város önkor-
mányzatának képviseletében Markó József 
polgármester, dr. Pintér György alpolgár-
mester, dr. Szinyei József címzetes főjegyző, 
továbbá a régiós és az országos sajtó jó né-
hány munkatársa.

Az előadásokat és a  prezentációkat kö-
vetően a  jelenlévők megtekintették a kiál-
lított CNG- üzemű gépjárműveket, magát 
a  tankolási műveletet, majd svédasztalos 
büfé mellett kötetlen beszélgetéseken ve-
hettek részt a szakma képviselőivel.

Az Eco Smart CNG a  gödi lakosok és 
a helyi vállalkozók mellett a  felhasználóik 
körét szeretné kiterjeszteni a  teljes régió-
ra. Céljuk, hogy egyszerre, időben pár-
huzamosan teremtsék meg a  keresletet és 
a  kínálatot. Ennek érdekében megkezdik 

a  CNG-üzemanyagú új és használt gép-
járművek forgalmazását: a  cégnél a  sze-
mélygépkocsiktól a  haszonjárműveken át 
a  24 tonnás kamionokig minden gépjár-
mű megvásárolható. A  könnyebb vásárlás 
érdekében a  helyszínen vállalják leendő 
ügyfeleik számára a  hitel és a  biztosítás 
ügyintézését is. A CNG-üzemmód gyorsan 
megtérül, ráadásul a vállalkozó a költségei-
nek csökkenésével versenyelőnyhöz juthat, 
nem beszélve a környezettudatos üzletpoli-
tika marketinglehetőségeiről.

(w)

ECO SMART

CNG-töltőállomás nyílt Gödön
A Göd városában évtizedek óta működő családi vállalkozás, az Eco Smart Group Kft . 
− amelynek üzleti tevékenysége az épületgépészeti termékek gyártásától a burkolata-
nyagok kis- és nagykereskedelmén át a szállítmányozásig terjed – egy Magyarországon 
merőben újnak számító területre lépett, Eco Smart CNG márkanév alatt.

A CNG (Compressed Natural Gas) 
sűrített földgáz, a  járműiparban és 
a  közlekedésben világszerte gyorsan 
terjedő új, sokat ígérő üzemanyagfajta. 
Az  Eco Smart CNG célja a  magyar-
országi régió kat lefedő közforgalmú 
CNG üzemanyagkút-lánc létrehozása. 
Az üzemanyagtöltő-állomások segítsé-
gével nemcsak a  nagyvárosok, hanem 
azok régióinak CNG üzemanyaggal 
való ellátását és az  annak felhaszná-
lásához szükséges eszközök elérését, 
szervizelését és fi nanszírozását is bizto-
sítják a fogyasztók számára.

www.telepulesellato.hu

A nagymedence télen is üzemel! | Gödieknek kedvezményes jegyárak!
Téli nyitva tartás:
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 j k

 a Gödi T álstrand dőben
EE éééssésé zszs jjj kkEEggEgEEgEgggEgész télen várjuk

a GGGööGöG ddödö ii TTT ááááállálá sslsl ttrrtrt aarar nnd ddőőbbőbő eend ddőőbőbő
gggggg

 a Gödi Termálstrandfürdőben
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A megemlékezésre érkezőket 
Beethoven Egmont-nyitánya 
fogadta a  József Attila Műve-

lődési Ház nagytermében. A  zenevá-
lasztás nem volt véletlen. Erről már 

dr. Pintér György alpolgármester be-
szélt a köszöntőjében. Ahogy felidézte: 
a  fájdalmas dallamokkal indító, majd 
az  igazságért való harcot és a hős ha-
lálát kifejező részek után elemi erővel 
tör elő a befejezésben a mondanivaló, 
amely szerint bár a hős elbukott, a sza-
badság eszméje tovább él. Az  56-os 
forradalom eseményeihez pedig úgy 
kötődik a  darab, hogy amikor 1956. 
október 23-án este a  Magyar Rádió 
épületében a harcok miatt lehetetlenné 
vált a  műsorkészítés, a  Parlamentben 
alkalmi stúdiót rendeztek be. A  rá-
dióból átkerült néhány hanglemez 
a Parlamentbe, ahol a közlemények és 
a híradások között azokat felváltva ját-
szották le. Az egyik leggyakrabban ját-
szott darab pedig az  Egmont-nyitány 
volt, ami a  forradalom szimbolikus 
zenéje lett.

A megemlékezés szónoka, Soós 
Viktor Attila, a  Nemzeti Emlékezet 
Bizottság tagja szerint a  legfontosabb 
feladatunk, hogy emlékeztessük ma-
gunkat arra a 13 hősi napra, amely so-
rán a magyarok kivételes összefogását, 
a  hősies, áldozatvállaló hazaszeretet, 

a  korábban ritkán tapasztalt nemzeti 
egység pillanatait élték meg azok, akik 
számunkra is kivívták a  szabadságot. 
Olyan emberi értékek mentén harcol-
tak, amelyek ma − heroikus formájuk-
ban − időszerűtlennek tűnnek, mivel 
napjainkban nem kell kiállni a bariká-
dokra megvédeni a  hazát. Mégis, van 
mit tanulnunk a  forradalmároktól. 
Hiszen többek között a hamis kompro-
misszumok, a hallgatás, a beletörődés 
kényszere vezetett a  morális tőke fel-
őrlődéséhez. A  magyar nép a  hosszú, 
hazug elnyomás rabigáját lökte le ma-
gáról 56-ban. Még akkor is, ha a forra-
dalom elbukott: a  szabadság eszméje 
tovább élt.

Hogyan emlékezhetünk méltókép-
pen a  forradalomra? A  múlttal való 
őszinte szembenézéssel, világos em-
lékválasztással. Azzal, ha lesz saját 

1956

Emlékeztetni magunkat 
és gyermekeinket
1956. október 23-ára, a  forradalomra és az  azt követő időszakra emlékezett 
a város apraja-nagyja.

Iván Kovács László, a Corvin közi hős 
mellszobrának talapzatát idén is 
elborították a koszorúk és a virágok

Az ünnep szónoka az idén Soós Viktor Attila, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottság titkára volt

Elsőként a város vezetői rótták le tiszteletüket 1956 mártírja előtt. (Jobbról) dr. Pintér 
György alpolgármester, Markó József polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző

„Maradj hűséges a földhöz!” című 
előadásukkal a Huzellla Iskola színjátszói is 
megemlékeztek 1956 eseményeiről 
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HELYTÖRTÉNET

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc gödi eseményei

A Gödi Almanach köteteiben több szerző is foglalko-
zott a  helyi forradalmi eseményekkel, és azokkal, 
akiknek köszönhető volt a rend fenntartása és a la-

kosság élelmezésének biztosítása a nehéz időkben. Önzetlen 
munkájukért többüknek elzárás és további életükben meg-
hurcoltatás és megbélyegzés jutott. Ez  főként a  forradalmi 
bizottságok tagjait érintette.

Az egyes forradalmi események feljegyzése, illetve a  forradal-
márok elleni koholt vádak a  jelenleg ismert dokumentumokban 
sok esetben eltérő adatokat tartalmaznak Ennek okán a  közölt 
adatok egy része eseteként fenntartással fogadható el. A  pontos 
feltárás további kutatásokat igényel.

Felsőgödön október 26-án választották meg a Nemzeti Bizottsá-
got. Elnöke dr. Záhonyi Géza gyógyszerész, tagjai Mészáros István 
VB-titkár (főjegyző), Potyó Imre tanító, Erdélyi Lajos ny. katona-
tiszt és Tamás Endre tanár voltak. Megalakították a helyi nemzet-
őrséget, melynek parancsnoka Bécsy Károly lett. A község törvény 
szerinti vezetésében a bizottság két tagja egészen 1957 februárjáig 
részt vett. Február végén letartóztatták és egy évre internálták dr. 
Záhonyi Gézát, Erdélyi Lajost, Mészáros Istvánt, Potyó Imrét és 
Tamás Endrét, továbbá néhány pedagógus is büntetésben része-
sült. Az  utóbbiaknak évekig tartott, amíg újra végzettségüknek 
megfelelően dolgozhattak, sőt, ez nem mindegyiküknek adatott 
meg. Örömteli eseménynek tartjuk, hogy idén a gödi önkormány-
zat teret nevezett el dr. Záhonyi Gézáról. (Forradalmi szerepéről 
részletesebb leírás a 2015. évi Gödi Almanachban olvasható.)

Alsógödön 1956. október 25-én választották meg a  Nemzeti 
Bizottságot, amelybe több MDP-tag is bekerült. A  testület elnö-
ke Zádori Bertalan, tagjai Göbölös Géza, Horányi Ferenc, dr. Bíró 
Elemér, Dallos Gusztáv, Hantos József, Betykó Imre, Kiss Sándor, 
Ambrus László, Sziklai Gyula, Fujer Tibor, Szász Ferenc és Nagy 
László római katolikus plébános voltak. Megalakították a nemzet-
őrséget. November 4-ét követően a volt párttagok feljelentésekkel 
árasztották el a  hatóságokat. Zádori Bertalan családjával együtt 
Svájcba menekült, ott is halt meg. A hamvait hazahozták. (Zádori 
emigrálása után novemberben néhány napig Göbölös Géza vezette 
a helyi nemzeti bizottságot.) 1957 márciusának elején a letartózta-
tások néhány embert érintettek Dunakeszin és Vácon, büntetésük 
néhány hónapos börtön volt. A gödi események részleteit illetően 
további kutatások szükségesek.

Láng József

A Gödi Almanach köteteiben olvasható 
írások a forradalom helyi eseményeivel 
kapcsolatban

Szász Ferenc: Alsógöd 1956-ban (1996, 137−139. o.)
Dr. Széll Andrásné: Hősök és áldozatok (1997, 32. o.)
Vass István: Felsőgödi srácok 1956 (1998, 168−173. o.)
Rácz József: A Községházától a Parlament Mun kácsy-
terméig (2000, 253. o.)
Zahorán Sándor: Gödi Ki Kicsoda – Iván Kovács Lász-
ló, a Corvin köz hős parancsnoka (2001, 219−228. o.)
Záhonyi Tamás: Történelmi helyzetkép – két szálon 
1956-ról (2006, 8−19. o.)
Bátorfi József: Csoda 1956-ban (2006, 20−40. o.)
Balázs István: A nevezetes nap (2007, 8−19. o.)
Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történetéhez (2007, 
20−22. o.)
Mészáros M. Katinka: A Mészáros család története és 
az 1956. évi események (2007, 23−33. o.)
Láng József: Felsőgöd a forradalomban. Adatok a tele-
pülés 1956-os történetéhez (2015, 43−58. o.)

A felsőgödi Forradalmi Bizottság négy tagja.  Balról jobbra Potyó 
Imre, Erdélyi Lajos, dr. Záhonyi Géza, Mészáros István

56-unk, családi, személyes 
kötődésünk… Ezért köte-
lességünk, hogy a következő 
generációnak, a  gyermeke-
inknek átadjuk az emlékezés stafétáját úgy, hogy azt ők is 
magukénak érezzék – zárta gondolatait a szónok.

Maradj hűséges a földhöz! címmel a Gézengúzok Szín-
játszó Csoport idézte fel a forradalom eseményeit. A huzel-
lás diákok immár elmondhatják: van személyes kötődé-
sük, ők már megérezhették a forradalmi napok lelkületét. 
Prózai, zenei és táncelemekkel ötvözött előadásuk méltó 
eseménye volt a városi megemlékezésnek.

A város apraja-nagyja közösen vonult át a  Kin-
csem-parkba, hogy 1956 ikonikus gödi mártírja, Iván 
Kovács László mellszobra előtt elhelyezhesse a  hála és 
a  köszönet virágait és mécseseit. Ignácz Dániel szavalata 
után az önkormányzat, a pártok, a civilszervezetek, az in-
tézmények, az  56-osok és a  család nevében koszorúztak 
a megjelentek, a Szent Lázár Lovagrend díszőrsége mellett.

V. Pálfai Kinga

A művelődési házban 
megtartott megemlékezésen 
köszöntőt és rövid beszédet 
mondott dr. Pintér György 
alpolgármester
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− Milyen feladatokat lát el a területi víz-
gazdálkodási társulatokat tömörítő or-
szágos szervezet?
− Az  első vízitársulat több mint kétszáz 
évvel ezelőtt alakult meg az  országban, 
önszerveződő módon, annak érdekében, 
hogy a  sárréti gazdák földjein ne álljon 
meg a víz, és minél több területet tudjanak 
művelés alá vonni. Magyarországon ma 
közel ötven vízgazdálkodási társulat mű-
ködik, ezeket gyűjti egybe a szervezetünk. 
Fő feladatunk, hogy országos szinten gon-
doskodjunk a patakok, tavak, vízfolyások, 
víztározók, öntözőberendezések, hidak, 
átereszek és egyéb vízművek megfelelő 
állapotáról. Ha ugyanis elhanyagolják 
ezeket, az egy-egy nagyobb esőzés, áradás 
vagy belvíz esetén igen komoly gondokat 
tud okozni. E  közfeladatnak minősülő 
tevékenység mellett szervezetünk érdek-
képviseletet biztosít a területi vízitársula-
tok számára jogi, szakmai és politikai té-
ren egyaránt. Szoros kapcsolatot ápolunk 
az  Országos Vízügyi Főigazgatósággal, 
a Belügyminisztériummal, a Nemzeti Ag-
rárkamarával, a  Katasztrófavédelemmel, 
a  Nemzeti Vagyonkezelővel, a  szolgálta-
tókkal és a  települési önkormányzatok-
kal. Legfőbb küldetésünk, hogy országos 
és helyi szinten is megtaláljuk a megoldá-
sokat a  vízgazdálkodással kapcsolatban 
felmerülő problémákra, különös tekin-
tettel a gazdák nehézségeire. Mi vagyunk 
az országban a második legnagyobb köz-
foglalkoztató: 3500 közmunkás tartozik 
hozzánk, és kiváló szakembergárda, illet-

ve hatalmas eszközpark áll a rendelkezé-
sünkre. Mindemellett szakmai tanácsadó 
testületként is működünk. A klímaválto-
zással, a vízgazdálkodással, az öntözéses 
mezőgazdasági technológiákkal kapcso-
latos tanulmányokat és szakvéleménye-
ket készítünk például a  Köztársasági El-
nöki Hivatal számára, nemrégiben pedig 
az  egész ország vízgazdálkodását érintő 
Kvassay Jenő-terv véleményezését kérte 
tőlünk a  szakminisztérium. Nem vélet-
lenül, hiszen a  legmagasabban képzett, 
széles látókörű, sokrétű szakmai tapasz-
talattal rendelkező vízügyi szakemberek 
dolgoznak nálunk.

− Hogyan kapcsolódik a  tevékenységük 
a települési önkormányzatokhoz?
− A patakok, a hidak, a vízelvezető árkok 
stb. a rendszerváltozáskor önkormányza-
ti tulajdonba kerültek. A belvíz-elvezetési 
problémák megoldását, egy-egy település 
vízmentesítését – tehát a szövetség hatás-
körébe tartozó feladatokat – csak az  ön-
kormányzatokkal szoros együttműködés-
ben tudjuk ellátni. A szakmai kapcsolatok 
ápolása a  települések vezetőivel azért is 
fontos, mert hamarosan közel ezermil-
liárd forintnak megfelelő pályázati lehe-
tőség nyílik majd az  önkormányzatok 
számára az  egészséges ivóvízellátás biz-
tosítására, szennyvízelvezetésre, belvízel-
vezetésre. Ezekhez a  forrásokhoz akkor 
juthatunk hozzá a  legnagyobb eséllyel, 
ha a pályázati célok megvalósítására kon-
zorciumokat hozunk létre, amelyekben 

az  önkormányzatok, a  vízgazdálkodási 
társulatok, a nemzeti projektfejlesztő tár-
saság, a  vízműszolgáltató és a  megfelelő 
technikai és személyi feltételeket bizto-
sítani képes kivitelező szerződéses part-
nerekként lépnek fel. A  jó viszony tehát 
mindannyiunk, lényegében az  egész or-
szág közös érdeke. Én bizonyos értelem-
ben szerencsés helyzetben vagyok, hiszen 
a közös szakma révén a vízügyi szakem-
berekkel, polgármesteri múltam okán 
pedig a  települési vezetőkkel is könnyen 
megtalálom a közös hangot.

− Mit szólt a szövetség vezetősége, amikor 
azzal az ötlettel állt elő, hogy a szervezet 
székhelyét Budapestről Gödre tenné át?
− Könnyen elfogadták ezt a javaslatomat. 
Kecskemét vagy Debrecen példája is azt 
mutatja, hogy ma már minisztériumok is 
szívesen költöznek vidékre. Előbb-utóbb 
Magyarországon is természetessé fog vál-
ni az, hogy nagyobb cégek vagy országos 
hatókörű szervezetek központi irodái 
akár vidéki városokban is működhetnek. 
Miért ne lehetnénk ebből a  szempontból 
is az  elsők egyike? – gondoltam. Kifeje-
zetten jót tesz Gödnek, ha küldöttgyűlé-
sünk tagjai és tárgyalópartnereink – akik 
többnyire tanult, befolyásos emberek, 
nemegyszer országos szervezetek, intéz-
mények vezetői – ellátogatnak ide, és jó 
hírét viszik a városnak. Amivel csak lehet, 
eldicsekszem nekik Göddel kapcsolatban. 
Szeretném, ha Göd a szövetség tevékeny-
ségén keresztül is jobban bekerülhetne 
az országos vérkeringésbe.

− Mint mondta, a VTOSZ főként orszá-
gos ügyekkel foglalkozik. Nyújtanak-e 
esetleg bármilyen szolgáltatást kifejezet-
ten gödi lakosoknak?
− Örömmel tölt el, hogy be tudunk kap-
csolódni a  város életébe, és szívesen 
nyújtunk szakmai segítséget nemcsak 
az  önkormányzatnak, de bárkinek, aki 
hozzánk fordul. Elsősorban nem lakos-
sági problémákkal foglalkozunk, de ettől 
függetlenül, ha bejön hozzánk egy gödi 
gazda, és azt mondja: „Te, fiam, a  földe-
men áll a  víz, tudnátok-e csinálni vala-
mit”, akkor megyünk, és a  gépeinkkel 
megoldjuk a problémáját. Ha egy helyben 
gazdálkodónak vagy a gödi lakosok közül 
bárkinek vízüggyel kapcsolatos gondja 
adódik, nyugodtan keressen bennünket 
a  Rákóczi úti irodánkban. A  gazdáknak 
szívesen nyújtunk segítséget pályázatok-
kal kapcsolatos kérdésekben is. 

Koditek Bernadett

INTERJÚ

Országos hatókörű vízgazdálkodási szervezet 
települt Gödre
Március óta a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének (VTOSZ) 
elnökeként tevékenykedik Szegedi Sándor agrármérnök, vízügyi szakember, 
városunk egykori polgármestere, aki az általa vezetett szervezet székhelyét Bu-
dapestről Gödre tette át. A Rákóczi úti irodájában beszélgettünk.

Szegedi Sándor, a VTOSZ elnöke büszke arra, hogy az ország minden részéből érkező 
szövetségi tagokat és az általa irányított szervezet tárgyalópartnereit Gödön fogadhatja
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Göd Város Önkormányzata,
József Attila Művelődési Ház,
Göd Város Rendőrőrse,
Göd Városi Polgárőrség,
Új Ház Centrum,
Fakusz barkácsbolt, Fétis Kft. – 
Plancon György.

Továbbá:
Ajándék-Dekoráció, Angi-Ricsi Zöldsi, 
Autópihenő Parkoló, Centrum Logistic Kft., 
Family Ezo bolt, Gödi Körkép, Göd Városi 
Televízió, Női szabó és méterárubolt – Harmat 
Paula, Kincsem pékség, László pékség, Petrol 
Sea benzinkút, Plus Market, Radó sportbolt, 
Rádi pékség, Reni varroda, Reni –Zoli Zöldsi, 
Rétesház, ,Spin Racing – Érdi-Krausz Zsuzsa, 
Szandi Zöldsi, Turka-Mix – Pataki Tünde, 
Tücsök Papír-Írószer, Vega Impex Kft., Vitamin 
Station, Wolav gazdabolt, Zana Kertészet.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a Szüreti Fesztivál 

minden támogatójának!

Köszönjük, hogy
oly sok felvonulónk, segítőnk,

szponzorunk velünk volt!
A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.A szervezők nevében: Gusztos család és a GRG Bt.

KARITÁSZ

Ruhaadomány a jánosi 
rászorulóknak
Október végén az alsó- és a felsőgödi katolikus karitászcsopor-
tok téli gyermekruhákat ajándékoztak a jánosi híveket képviselő 
Egressy Miklós plébánosnak. A mintegy nyolc zsák ruha hozzá-
járul ahhoz, hogy a Jánosiban nélkülöző gyermekek könnyebben 
vészeljék át a téli hónapokat – nyilatkozta lapunknak Mészáros 
Csaba atya, gödi plébános. A mostani gyűjtés fő segítői Szajbert 
Istvánné Marika, Oláh Gáborné Zsuzsa, Kóréhné Szűcs Mária, 
Bátorfi  Józsefné Edit és Hegedűs Istvánné voltak. Köszönet illet 
minden adományozót! SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Köszönet a nagyszalontai 
gyerekeknek küldött adományokért
A nagyszalonta Bárka misszió munkatársa, Séra Hajnalka ezt 
a képet küldte el szerkesztőségünknek, és azt kérte, ha tehetjük, 
jelentessük meg a segítőiknek szánt következő üzenettel együtt: 
„Nagyon köszönjük a rengeteg ruhát, játékot és a többi adományt, 
amit a gödi lakosok gyűjtöttek nekünk! Hálásak vagyunk érte, és 
egytől egyig mindet szükségben élő gyerekekhez, családokhoz 
juttattuk, juttatjuk el. Szeretettel : Séra Hajnalka, Nagyszalonta.”

 A gyermekklub továbbra is hálásan fogad tartós élelmisze-
reket, gyerekruhákat, babakocsit, kerékpárt, mesekönyveket és 
játékokat.

Az adományokat munkanapokon 9 és 15 óra között lehet le-
adni a Duna-part Nyaralóházak recepcióján (2132 Göd, Jósika 
utca 14.).

A gödi karitászcsoportok ruhákat küldtek a jánosi gyerekeknek. 
A képen balról: Simon Tamás önkormányzati képviselő, Kóréhné 
Szűcs Mária, Egressy Miklós és Mészáros Csaba

A nagyszalontai misszióban nyugalomra, megértésre és 
gondoskodásra találnak a nehéz sorsú gyerekek

1000 mg C-vitamin és 1000 NE D-vitamin
 egyetlen tablettában!

Ez a bomba jó párosítás az immunrendszer
 egészségéért. Készüljön velünk a télre!

Újdonság!
CD-1000-vitamin

Keresse a www.vitaminstation.hu webáruházban 
vagy a Vitamin Station szaküzletünkben!

Címünk: 2131 Göd, Kincsem u. 2.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

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
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December 6-án ismét megrendezi immár hagyományosnak 
mondható adventi vásárát a  gödi keresztény iskola. Olyan 
találkozási alkalmat teremtenek, ahol a gödi képző- és ipar-
művészek, kézműves termelők válogatott, minőségi portékái, 
a karácsony közeledtét jelző ízek és illatok várják az ünnepre 
készülődőket.

− Ami először eszembe jut a Búzaszem Iskola adventi vá-
sárról, az az, hogy nagyon családias a légkör, jó a közeg, kelle-
mesek a találkozások. Az eseménynek köszönhetően olyan is-
merősökkel találkozhatok, akikkel nagyon jólesik beszélgetni 
– mondta Szalma Edit grafikusművész, gyermekkönyv-il-
lusztrátor. S hogy ő milyen újdonsággal készül ezúttal:

− Idén először nekem is lesz egy saját naptáram, méghozzá 
egy népmese-naptár, csupa-csupa saját illusztrációval. Ennek 
keresve sem találnék alkalmasabb bemutatkozó helyet, mint 
a  Búzaszem adventi vására, ahol minden esztendőben több 
alkalommal is mesével várják a kicsiket és a nagyokat a meg-
hívott mesemondók.

Valóban így lesz ez az idén is. A gyerekeket kézműves fog-
lalkozásokkal, mesesarokkal várják a szervezők. Azok, akik 
ajándékot keresnek szeretteiknek, közel negyven stand szebb-
nél szebb portékája közül válogathatnak. Lesznek ott neme-
zelt áruk, gyöngy, tűzzománc és faékszerek, bőrdíszműves 

termékek, kézműves alapanyagok, fazekas és kerámia termé-
kek, ruhafélék, fonott kosarak, waldorf babák, játékok, köny-
vek, házi szappanok, mézek és egyéb finomságok.Az udva-
ron gesztenyét sütnek, forralt bort készítenek, a jótékonysági 
teaházban pedig házi süteményekkel, finom teával és kávéval 
várják majd a vendégeket.

vpk

A kerékpáros iskola
Negyvenhat kerékpár és roller. Ennyit számoltunk össze 
a  Búzaszem kerékpártárolójában egy szeptemberi napon. 
S mivel jönnek a  többiek? A  szigetről 15 gyermek érkezik 
komppal. A  környékről tízen jönnek gyalog. Busszal ér-
kezik 20 tanuló. Vagyis 91 gyermek jön reggelente gyalog, 
kerékpárral vagy tömegközlekedéssel. Ez a diákjaink közel 
kétharmada, hiszen a Búzaszemben 145 gyermek tanul.

Az idő zordabbra fordulásával csökken a  kerékpárosok 
száma. De a biciklizést az iskolában azzal is ösztönzik, hogy 
az eddigi 59-ről tovább bővítik a fedett kerékpártároló befo-
gadóképességét. H. Sz.

 

Huzella Iskola 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

2015. november 28. 
Belga Sörház 
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AZ ISKOLÁK HÍREI

Szavaló- és matekversenyen a huzellások
Vízváry Vilmos és felesége, Vízváry Vilmosné Kmetykó Anna, az iskola egykori 
tanárainak emlékére minden évben két szavalóversenyt is rendeznek a Huzel-
la Tivadar Általános Iskolában. Június elején a felsősök mérték össze az ere-
jüket, míg november közepén az alsósok szavalataitól lesz hangos az  iskola. 
A zsűribe idén is meghívták a szülői szervezet tagjait, volt huzellás pedagó-
gusokat és a  Vízváry család képviselőit. Mindannyian tanúi lehetnek tehát 
a nemes vetélkedésnek, melynek során a gyerekek olykor mosolyt varázsolnak 
az arcokra, olykor pedig könnyeket a közönség szemébe.

Október 16-án került sor Dunakeszin a Bolyai Matematika Csapatverseny 
megyei fordulójára. A harmadiktól nyolcadik osztályig meghirdetett megmé-
rettetésen az  iskola az  alsó tagozatból 21 csapattal, a  felső tagozatból pedig 
13 csapattal vett részt. A megyei mezőnyben évfolyamonként 60-120 csapat 
indult, alsó tagozaton a 3/d Sirályok csapata (Dolhay Sebestyén, Kovács Perta, 
Márkus Dávid és Márkus Péter) a 16. helyen végzett. Felső tagozaton a legjobb 
eredményt a 7/c Hunyady Botond, Vass Márton, Kovács Balázs és Gáspár Zénó 
alkotta csapata érte el: ők az első hat csapat között végeztek.  (w)

Program a kerékpározásért: biciklis ügyességi verseny 
a Búzaszemben

Adventi vásár a Búzaszemben

A Búzaszem Iskola adventi vására évről évre megannyi különleges 
és egyedi kézműves termékkel örvendezteti meg az ajándéknak 
valót keresgélő gyerekeket és felnőtteket
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Októberben új fejlesztőjátékkal gyara-
podott a Kincsem Óvoda. A kis hely-
igényű, többirányú mozgásra képes, 
egyenúlyérzék-fejlesztő udvari hin-
tán egyszerre négy gyermek játszhat 
együtt, így az eszköz a társas kapcsola-
tok alakulására is jó hatással van. Az új 
játékot október 22-én vehették birtok-
ba a gyerekek.

Szőke Zsófi a óvodavezető a  játék át-
adásán elmondta: a  fejlesztés szülői 
kezdeményezésre valósult meg. Az óvo-
dába járó gyerekek szülei levélben for-
dultak az óvodához: szerették volna, ha 
új udvari játékot kaphatnának a kicsik. 

Az eszköz megvásárlására azonban 
az intézménynek saját költségvetéséből 
nem volt módja. Dr. Pintér György al-
polgármester a körzet képviselőjeként 
ajánlotta fel, hogy körzetfejlesztési ke-
retből biztosítja a  fedezetet az  új játék 
megvásárlásához. 

Az eszköz átadásán a  szülők képvi-
seletében Bakné Takács Nóra mondott 
köszönetet az  intézménynek és az  al-
polgármesternek, aki ígéretet tett arra, 
hogy a  lehetőségekhez mérten jövőre 
is igyekszik majd segítséget nyújtani 
az óvodának a játékpark bővítésében.

K. B.

AZ ISKOLÁK HÍREI

Konferencia és patrocínium 
a piaristáknál
Az őszi falevelekhez hasonlóan színes programokkal telt az október 
a Piarista Szakképző Iskolában. Egy hónap eleji péntek délelőttön 
kenyér és bor került az asztalokra. A különleges projektnapon, me-
lyet Radnics Zoltán piarista szerzetes, az iskola lelki vezetője szerve-
zett, többféle szempontból ismerkedhettek meg a diákok e biblikus 
étkekkel. Volt néprajzi előadás, beszámoló a  hazai borvidékekről, 
készült must, s  ügyességi versenyen mérhették össze az  osztályok 
a képességeiket. Végül pedig az iskolai konyha mindenesének, Judit 
néninek frissen sült kenyerét is megkóstolhatták a gyerekek. 

Október közepén a  TÁMOP 3.1.17-15-2015-0005-ös számú 
„1 ház, 7 rend, 1 küldetés” című pályázat keretein belül a zsám-
béki premontrei és a kazincbarcikai szalézi szakiskolákkal közö-
sen szerveztek szakmai napot. A József Attila Művelődési Házban 
megrendezett esemény fő témája a  sajátos nevelési igényű tanu-

lókkal való nevelői munka volt, amelyhez előadások és gyakorlati 
műhelyek formájában kaphattak segítséget az  ország különböző 
pontjairól érkezett pedagógusok. 

Az őszi szünet előtt pedig megemlékeztek a piarista rend alapí-
tójáról, Kalazanci Szent Józsefről. A patrocínium, vagyis az alapító 
ünnepének napja szentmisével kezdődött, ahol a küzdés jelentősé-
géről és nehézségeiről beszélt Zoltán atya. Később, a délelőtt folya-
mán ügyességi és elméleti tudást igénylő feladatok tették próbára 
a diákokat. 

Ha akár felnőtt, akár kisiskolás érdeklődik a Piarista Szakképző 
Iskolában oktatott szakmák iránt, november 27-én, pénteken 9 és 
13 óra között szeretettel várnak mindenkit az iskola nyílt napján.

(w)

A gyerekek boldogan vették birtokba az új 
játékot. Mögöttük (balról) Bakné Takács 
Nóra, dr. Pintér György alpolgármester és 
Szőke Zsófi a óvodavezető

A Piarista Szakképző Iskola projektnapján a tanulók különleges 
elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek a kenyérről és 
a borról  Fotó | Besze Erika 

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi minden kedden 17-től 18 óráig

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat 
tartunk a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
A következő foglalkozás időpontja: 2015. november 30., 
hétfő, 17-18 óráig.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

FEJLESZTÉS

Új hintát kaptak az óvodások

Gödi Körkép | 2015. 11. szám KÖZÉLET
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− Általános tapasztalat, hogy a  nép-
táncos gyerekek jobban tanulnak, 
összpontosítanak, s  a közösségben is 
könnyebben feltalálják magukat, mint 
társaik. Vajon miért van ez?
− A néptánc komplex fejlesztést bizto-
sít, s az egyik legjobb eszköz az érzelmi 
intelligencia növelésére. Az érzelmi in-
telligencia segíti azt, hogy döntéseink 
reálisak és megalapozottak legyenek, 
szóval nagyon fontos képességet fej-
lesztünk a  néptánccal. A  gyerekek itt 
közösségben vannak, együttműköd-
nek, és ez nagy lehetőség az  együtt-
működési készség, a  közösségi érzés, 
az önzetlenség erősítésére. De érdekes 
összefüggések vannak a  ritmusérzék 
fejlesztése és a racionális, logikus gon-
dolkodás között is. Így a néptánc a szö-
vegértést, a  matematikai, geometriai 
gondolkodást szintén segíti. Ráadásul, 
amikor a gyerekek a próbákon együtt 
énekelnek, olyan agyterületeket moz-
gatnak meg, amelyeket a  közös ének-
léssel, zenéléssel és tánccal lehet fej-
leszteni, s más tevékenységek számára 
elérhetetlenek. A  kreativitás megte-
remtésében fontos a szerepe a néptánc-
nak. A néptáncos gyerekek folyamato-
san zenés közegben mozognak, ami 
szintén jót tesz a gondolkodásnak.

− Persze nem minden zene tesz jót… 
Nemrég egy kísérletben a gyors barokk 

klasszikus zenét és a mai hard rockot 
hasonlították össze, s az utóbbi veszí-
tett: gátolta a  jobb gondolkodást és 
felfogókészséget, míg a  gyors barokk 
mindkettőt javította. Mi a  helyzet 
a népzenével?
− Gyakran táncolunk olyan zenékre, 
melyekben, elsősorban a  vonósok já-
tékában nagyon sok klasszikus, szá-
zadokkal korábbi, a  főúri, fejedelmi 
udvarokból származó zenei elem van, 
amelyek különféle szűrökön keresztül 
bekerültek a  népzenébe. Szóval úgy 
gondolom, a népzenére is érvényes le-
het az említett összehasonlítás.

− Mikor érdemes elkezdeni a néptán-
cot?

− Természetesen minél korábban, de 
elkezdeni sohasem késő! Gödön min-
den óvodában lehet néptáncot tanulni. 
A kisebbek számára, persze, sok ritmu-
érzék-fejlesztő játék van a  foglalkozá-
sokon. Azonban az alsósok sem késtek 
még le a  néptáncról. Sőt, a  Búzaszem 
Iskolában működik szenior csoport is, 
ők deresedő hajjal kezdték el a táncta-
nulást, és sok örömet találnak benne. 
Lehet hozzájuk csatlakozni bátran!

− Tavalyelőtt alakult meg a Gödi Nép-
táncegyüttes, amelynek egyik vezetője 
vagy. Hány tagot számláltok? Mit érte-
tek el eddig, s milyen terveitek vannak 
a jövőre nézve?
− Öt csoportunkban összesen százan 
táncolnak. A  legkisebbek, az  ovisok 
szerdánként 15.30-kor, a  kisiskolá-
sok ugyancsak szerdánként 16.15-kor, 
a röcögők, vagyis a felsősök kedden és 
csütörtökön 16 és 18 óra között a József 
Attila Művelődési Házban találkoz-
nak. A jórészt főiskolásokból és egyete-
mistákból álló felnőtt csoportunk pe-
dig szombat délelőttönként a felsőgödi 
Ady Klubban próbál. A tánctanuló sze-
niorok szerdánként 17 órakor jönnek 
össze a Búzaszemben. Bármelyik cso-
porthoz szabadon lehet csatlakozni. 
Mindegyikük egy-egy nagyon jó kis 
közösség ígéretét rejti magában. Sze-
retnénk, ha néhány év múlva Gödön 
virágzó néptáncélet lenne, s a tánchá-
zainkon a  város apraja-nagyja együtt 
ropná. A néptánc közösséget teremt fi-
atalok és idősek, fiúk és lányok között, 
szóval az  elején említett „pedagógiai 
érveken” túl is érdemes ezt választani. 
A néptánc időtlen, és a tapasztalataim 
szerint még a  generációs különbsége-
ket is eltünteti.

Horváth Szilárd

FELHÍVÁS

Néptáncosok jelentkezését várják!
A Gödi Néptáncegyüttes különböző csoportjaiba várja óvodások, kisiskolások, felső ta-
gozatosok, középiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek jelentkezését. Érdemes 
velünk tartani, mert a tánc fejleszti a szellemi képességeket, beleértve a matematikai gon-
dolkodást, növeli az érzelmi intelligenciát, amely viszont segíti döntéseink megalapo-
zottságát, 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

INTERJÚ

A néptánc fejleszti a gyerekeket és eltünteti 
a generációs különbségeket
Czinóber Klára néptáncpedagógust sokan ismerik a városban. Életét hatéves 
kora óta kíséri a zene és a tánc, s mint tőle tudjuk, mindig is tanítani szeretett 
volna. A  táncművészeti főiskolát már két gyermek édesanyjaként végezte el. 
Mély meggyőződése, hogy a  tánc hozzásegít bennünket ahhoz, hogy boldog 
emberekké váljunk.

A Gödi Néptáncegyüttes két éve alakult meg, és máris száz tagot számlál. Egyik vezetője 
Czinóber Klára (képünkön jobbra)
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Ingyenes zöldhulladék-lerakási lehetőség 
gödi lakosoknak
Göd Város Önkormányzatának döntése alapján a gödi lakosok 2015. no-
vember 16. és november 29. között két héten át, heti két napon, szerdán és 
szombaton 8 és 17 óra között térítésmentesen szállíthatnak zöldhulladékot 
a göd-újtelepi lerakóhelyre. A lehetőséget kizárólag gödi ingatlantulajdo-
nosok vehetik igénybe.

Azok számára, akik a zöldhulladéktelepre maguk nem tudják kiszállítani 
az összegyűjtött hulladékot, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
kedvezményes, bruttó 100 Ft/zsák áron vállalja az elszállítást.

A szállítási igényeket a következő elérhetőségeken lehet bejelenteni:
Telefon: (27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu

A szállítási díjat előre ki lehet fizetni a Gödi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft szemétszállítási irodájában (2131 Göd, Duna út 7., bejárat a Kis-
faludy utca felől), illetve a szállítás napján a helyszínen is ki lehet egyenlí-
teni. A ki nem fizetett szállításokat a szolgáltató nem teljesíti.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Nagy sikerrel zárult az  önkormányzat októberben 
meghirdetett közterületi fásítási akciója, amelynek 
keretében ingyenesen igényelhettek facsemetéket 
azok a gödi lakosok, akik vállalták, hogy a fiatal fá-
kat a házuk közelében lévő közterületen elültetik, és 
három éven át rendszeresen locsolják, gondozzák. 

A facsemetéket az  önkormányzat novemberben 
házhoz szállítja, a  szakszerű telepítéshez pedig 
írásos útmutatót is biztosít a  lakosoknak. Október 
31-ig, az akció lezárásáig 377 facsemetét igényeltek 
a gödi ingatlantulajdonosok, akik a vezeték alá, il-
letve a  vezetékmentes területekre ajánlott fajták 
közül maguk választhatták ki a tetszésüknek legin-
kább megfelelőt.

Közlemény 
a hulladékszállítási 
díjhátralékról 
Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a hul-
ladékszállítási díjhátralék elmaradása esetében 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
mérlegelés nélkül köteles intézkedni a díjhátra-
lék behajtása érdekében. 10 000 forintot megha-
ladó díjhátralék esetében a NAV által, míg 10 000 
Ft alatti díjhátralék esetében ügyvédi behajtó 
iroda igénybevételével történik a hátralékok be-
hajtása. Mindkét eset az érintett ügyfelek részére 
a  negyedéves díjakhoz képest jelentős többlet-
költség kifizetésével jár.

A szemétszállítás folyamatos működtetése és 
az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdeké-
ben kérjük, hogy ha bármilyen okból elmaradása 
keletkezne, azt mielőbb rendezze, mert a jogsza-
bályok nem adnak lehetőséget a díjak elengedé-
sére.

Köszönet mindazoknak, akik időben teljesí-
tették a fizetési kötelezettségüket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ZÖLD VÁROS

Közel hárommillió forint 
értékben ültetnek fákat 
Gödön

Az elmúlt időszakban országos médiumok foglalkoztak a  nagyobb 
városok levegőjének szennyezettségével, és több helyen a szmogriadó 
különböző fokozatait rendelték el. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a kisebb településeket nem érinti a levegőminőség romlása, ami köz-
vetlenül érezhető volt Gödön is. Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
élhető legyen a városunk, és mindent megtegyünk a tiszta levegő meg-
őrzése érdekében.

Felhívjuk ezért a  tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy az  ön-
kormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök. rendelete − Göd Város helyi 
környezetvédelmi szabályairól − 11. paragrafusa értelmében:

(1)  Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztá-
lással történhet. 

(2)  a/ Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűz-
gyújtás és égetés Göd Város teljes közigazgatási területén csak 
pénteken engedélyezett! Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, 
tartós füstölés nem megengedett.

b/  Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 
31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem meg-
engedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók. 

A fenti előírást a közterület-felügyelők fokozottan fogják ellenőriz-
ni, és a szabály megszegőivel szemben feljelentéssel fognak élni az I. 
fokú levegővédelmi hatóságnál, amely ez esetben a Dunakeszi Járási 
Hivatal. A Hivatal a szabálysértőkkel szemben levegőtisztaság-védel-
mi bírságot szab ki, melynél a hatóság a kötelezettségszegés időtarta-
mát és esetleges ismétlődését is figyelembe veszi. 

Az önkormányzat is aktívan törekszik az avarégetés visszaszorítá-
sára, hiszen ennek érdekében szervezi meg immár negyedik alkalom-
mal az őszi ingyenes zöldhulladék-lerakási lehetőséget.

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Az avarégetés szabályai
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Ősszel megszínesednek és lehull-
nak a fák levelei. Ezt már óvodás-
ként tudjuk, hiszen a  kisgyere-

kek lelkesen gyűjtik és préselik le otthon 
a faleveleket.

Furcsa kifejezés a  „színesedés”, ugyanis 
ha belegondolunk, a  leveleknek amúgy is 
van színük: általában zöldek. Azt minden-
ki tudja, hogy a zöld színt a klorofill adja, 
ami a  fotoszintézishez kell. A  klorofill-
molekula az  a miniatűr „napelem”, amely 
begyűjti a  napfény energiáját, hogy aztán 
annak segítségével a növény működtethes-
se és felépíthesse önmagát; újabb hajtáso-
kat növesszen, vastagítsa a  szárát-törzsét, 
termést érlelhessen. Mindezt a legtökélete-
sebb hatásfokú napelem segítségével, mely-
nek fontos összetevője a  zöld színanyag. 

Azért zöld, mert a vörös és a kék fényt így 
képes „megfogni”, – ezeknek az energiáját 
nyeli el. Ezért látjuk zöldnek a  klorofillt 
tartalmazó növényi részeket.

De léteznek más színanyagok is, amelyek 
pont azt a fényt tudják felfogni és haszno-
sítani a fotoszintézisben, amivel a klorofill 
nem tud mit kezdeni: vagyis a zöldeskék és 
kék fényt nyelik el. E színanyagok egyikét, 
a karotint − amely a répa és a narancs színét 
is adja − narancssárgának, míg a másikat, 
a xantofillt sárgának látja a szemünk. Ezek 
is egész nyáron ott vannak a levelekben, de 
mivel sokkal több klorofillt tartalmaz a nö-
vény, ezért élénkzöldnek látjuk a leveleket.

Csakhogy ősszel, amikor már kevesebb 
a fény és egyre hidegebb a levegő, a levelek 
már nem tudnak olyan hatékonyan dolgoz-
ni, viszont sok nedvességet tartalmaznak, 
amit ilyenkor már jobb lenne megőriznie 
a  fának. A  növény tehát felkészül arra, 
hogy megváljon a  leveleitől. Már nem ter-
meli újra annak anyagait, – nem keletkezik 
több színanyag, sem zöld, sem sárga. Azok 
a színes molekulák pedig, amelyek eddig is 
a levében voltak, elkezdenek lebomlani.

A zöld klorofill gyorsabban bomlik, mint 
a sárga xantofill és a narancssárga karotin. 
Ha pedig a levélből elfogy a zöld színanyag, 
akkor láthatóvá válik az, amit eddig elta-
kart: sárgába öltöznek a fák...

A valóságban nem színesedést látunk 
tehát, hiszen ezek a  színanyagok a  levél-
bontás óta folyamatosan jelen vannak 
a növényekben, hanem éppen a színek fo-
gyását. Ám nem egyszerre fogynak el. Ha 
egyik-másik teljesen eltűnik, akkor a  levél 
színét már azok fogják megadni, amelyek 
benne maradtak.

A vörösödő levelekben zajló folyamatok 
kicsit másképpen működnek. A vörös színt 
az  úgynevezett antociánok adják. Ezek 
a  vegyületek sok növényt „pirosítanak” − 
ezektől kapja a  színét többek között a  lila 
káposzta, a piros szőlő, az érő, pirosló alma 
és több liláspiros virág is. Az  antocianin 
vegyületek képződése a  cukortermeléssel 
áll összefüggésben: mindannyian tudjuk, 
hogy sok gyümölcs a nyár végére érik édes-
re... Ilyenkor tehát a több cukor mellett an-
tocianin is keletkezik, amikor pedig a zöld 
klorofill „eltűnik a képből”, ezek a vegyüle-
tek is hozzáadnak egy-egy ecsetvonásnyit 
az ősz színpompás palettájához.

Pásztor Balázs

LOMBHULLÁS

Őszi színek a természetben
Szerencsére Gödön szorosan együtt élhetünk a  természettel. Ha kinézünk 
az ablakon vagy elmegyünk sétálni a Duna-partra, nem szürke betont látunk: 
az évszak jellemző színei festik meg mindennapjainkat. Ilyenkor ősszel pedig 
különösen színes lesz a világ. De vajon miért?

A levelek vörös színét az antociánok adják

A levelek sárgulásának oka a xantofill
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PSZICHOLÓGIA

„Mélységben rejlik a való”
2015. október 5-én, hétfőn este Vekerdy Tamás volt a  Váro-
si Könyvtár és a  Szivárvány Bölcsőde vendége az  Országos 
Könyvtári Napok programsorozat keretében.

Akár a neves pszicholó-
gus-író előadásának 
emblematikus össze-

foglalója is lehetne a követke-
ző, Széchenyi döblingi irodal-
mi hagyatékában olvasható 
gondolat: „Ki igen szaporán 
tud gondolkodni, az általában 
véve nem gondolkozik legmé-
lyebben, vagy csak mélyen is, 
pedig rendszerint mélységben 
rejlik a való.”

Sebességfüggésben, hajszá-
ban élt napjaink sora gyere-
keink nevelésére is rányomja 
bélyegét, ezért (is) volt fel-
szabadító hatású meghallgat-
nunk Vekerdy Tamás „Gye-
rekek, óvodák, iskolák” című 

előadását. Az  óvoda példás intézmény, mondta a  pszichológus, 
ám paradox módon nem is lenne szükség rá, ha a társadalomra 
a  hagyományos nagycsaládos szerkezet lenne a  jellemző, mint 
valamikor régen. Az iskola pedig leginkább attól szenved, hogy 
időkényszertől vezérelve akar a  gyerektől valamit: a  kisiskolás 
üljön nyugodtan félnapokat a padban, karácsonyra tanuljon meg 
írni és olvasni, teljesítse kötelező penzumait a szünidőben is stb.

A hazai gyermekpszichológia doyenje amellett érvelt, nem 
szükségszerű, hogy ez így legyen. Eretnek módon arra biztatott, 
hogy a szülő vállaljon cinkosságot a gyerekkel az iskolával szem-
ben, ha a helyzet (a szabadidő megvédése, példának okáért) úgy 
kívánja, s ha ehhez az kell, akkor diktálja le a házi feladatot bát-
ran. Vekerdy Tamás külföldi példákat idézve arra is rávilágított, 
hogy nincsenek kőbe vésett dolgok: az amerikai Maine államban 
a kamaszkori „élettani lustasághoz” igazodva csak késő délelőtt 
kezdődik a tanítás.

Előadásában Vekerdy végigvezetett bennünket a gyermek fej-
lődésének stációin, méghozzá igen élvezetesen, sok humorral, sa-
rokpontokként kiemelve a legfontosabb „kellékeket”: az érzelmi 
biztonság megteremtését, a  keretek megadását kisgyermekkor-
ban, majd az „elengedés” szükséges gesztusát a kamaszkorban.

Az előadás után következett a  „szülő kérdez, a  pszichológus 
válaszol” fedőnevű eszmecsere: csak úgy záporoztak a  kérdé-
sek, amelyekben az  érdeklődők konkrét problémáikra kerestek 
választ. Szó esett testvérháborúságról, az  internetes játékok til-
tásáról vagy megengedéséről, a  különféle szülői nevelési elvek 
ütközéséről és így tovább.

Bizony késő este lett, mire a kérdések elfogytak. Vendéglátó-
ként megköszöntük a bölcs gondolatokat, s további sikeres éveket 
kívánva köszöntöttük a 80. évét szeptemberben betöltött Vekerdy 
Tamást, aki Vertel Andrea „Óvónő” című kisplasztikáját kapta 
ajándékul a gödiektől.

Hegyi Valéria

A Retró Ady Klub 
programja 

2015. november 21-én, szombaton 17 órakor: 
Nyaralás Felsőgödön 55 évvel ezelőtt.

Az Erhardt család � lmjei
18 órakor:

Séta Antalya óvárosában. Tavalyi képek és videók 
Kishonti László vetítése
Infó: (06 30) 370-2491

A Göd története iránt érdeklődők 
fi gyelmébe
Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulójára, szeptember 19-ére 
megjelent a Gödi Almanach idei  kötete. A 100 éves Felsőgöd 
krónikája alcímet viselő, régi fotókkal gazdagon illusztrált 
kötet átfogó képet nyújt 
a  felsőgödi városrész törté-
netéről az 1900-as évek ele-
jétől napjainkig. 

A 270 oldal terjedelmű 
könyv 500 forintos, kedvez-
ményes áron megvásárolha-
tó a  Göd Városi Könyvtár-
ban (2131 Göd, Pesti út 72.). 

Ugyanitt korlátozott pél-
dányszámban még kapha-
tók a korábbi években meg-
jelent a lmanach-kötetek is.

Szép karácsonyi ajándék lehet… 
A Bozóky Gyula Alapítvány 
gondozásában „Felsőgöd 
100 éves” címmel megje-
lent egy 2016. évi falinaptár. 
A szép kivitelű, igényes kiad-
vány archív fotók felhaszná-
lásával a felsőgödi városrész 
néhány jellegzetes épületét 
mutatja be (Szécsi-kastély, 
az  egykori állami általános 
iskola épülete, Piac tér stb.)

A naptár megvásárolható: 
•  Román János ruhaboltjában (2132 Göd, Bozóky tér 6.). 
•  A Retró Ady Klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.) összejövete-

lein − legközelebb 2015. november 21-én, 17 órakor.
• A katolikus templom sekrestyéjében minden mise után. 

A naptár ára 2000 Ft. A bevételeket az alapítvány az Össze-
fogás-feszület felújítási költségeinek kiegyenlítésére hasz-
nálja fel.

A kiváló pszichológus 
előadására rengetegen voltak 
kíváncsiak
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− Ön Budapesten született, s művészi pá-
lyájának kezdete is a  fővároshoz köthető. 
Mikor és miért cipelte el a  festőállványát 
Gödre?
− Bő negyven éven át laktam a pesti belvá-
ros közepén, ám végül az  egyre látványo-
sabban világvárossá vaduló Budapest me-
nekülésre késztetett. 1992-től élek Gödön, 
a  Nap és a  Duna igen jelentős szponzori 
támogatásával. Eredetileg építészmérnök-
nek készültem, jóllehet már a gimnáziumi 
évek alatt is nagy kedvvel és szenvedély-
lyel rajzolgattam. A  Műegyetemen hamar 
kiderült számomra, hogy az  építészetben 
lényegesen több a  műszaki tudomány és 
jóval kevesebb a  művészet, mint azt ko-
rábban gondoltam, így aztán átiratkoztam 
Szegedre, ahol rajztanári diplomát szerez-
tem. Ezzel eleget tettem édesapám kérésé-
nek, akinek kikötése volt a diplomaszerzés, 
− ha az megvan, fi am, mondta, lehetsz tő-
lem akár tűznyelő is. S ha már a szüleimre 
emlékezem, édesanyám kiváló művészet-
történész volt, aki egész életében rengete-
get dolgozott a  budapesti Szépművészeti 
Múzeumért. Egyébként építészmérnökben 
sem szenvedek hiányt, e szakmát a  felesé-
gem képviseli a családomban.

− 1960-tól egészen a 90-es évek végéig mű-
ködött a pesti Andrássy úton a Fiatal Mű-
vészek Klubja. Ön darab ideig bejáratos 

volt oda, de ismerték a nevét a Ganz-MÁ-
VAG Papp Tamás nevével fémjelzett kép-
zőművészkörében is…
− Talán ha négy-öt éven át jártam rend-
szeresen e  két helyre, így nem érzem 
autentikusnak magam arra, hogy ezek-
ről hosszabban beszéljek. Mindkét klub 
az  akkori avantgárd művészeknek egy-

fajta fóruma, lehetősége, találkozási helye 
volt, persze a  Kádár-rendszerben mind-
kettő politikai döntéssel létrehozott for-
máció volt. Kétségtelen tény, hogy itt ösz-
szegyűltek az  akkori ellenzék mértékadó 
személyiségei, s a progresszivitást magam 
is értékeltem, sőt kiállítóként is szerepel-
tem a munkáimmal. Ma így mondanánk: 
multifunkcionális kulturális terek voltak 
ezek, tárlatokkal, fi lmklubokkal, zenei 
koncertekkel, egyebekkel. Papp Tamásé 
mellett Maurer Dóra, Erdély Miklós, Beke 
László, Szentjóby Tamás nevét említem 
most hirtelen, de persze hosszan sorol-
hatnám még a hajdani „efemkásokat”. Jó-

FESTÉSZET

A groteszkbe hajló „új szelíd”
Na persze, a táj festői szépsége – intézhetnénk el egy suta félmondattal azt a csábító-
an izgalmas művészettörténeti tényt, hogy Szentendrétől fölfelé, egészen Esztergomig 
egyik parton sincs olyan település, ahol az elmúlt bő száz esztendő során ne alkotott 
volna a hazai piktúra egy-egy jelese. Természetesen Göd sem kivétel, ahol a városban 
élő kortárs festőművészek közül ezúttal Benkő Viktorral ültünk le beszélgetni.

A Styx folyónál

Jézus a tengeren jár

Unokával játszadozó
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magam viszont nem voltam az  ellenzéki legbelső 
kör tagja, ezért sem érzem magam igazán illetékes 
emlékezőnek…

− Maradt tehát ön, de Mandiargues szép könyvcí-
mét idézve, a  legkülső körön. Tiszteletben tartva 
az ódzkodását, mégis muszáj megkérdeznem, hogy 
milyen művészi hatások érték azokban az években?
− Természetesen a  meghatározó élmény az  ilyen-
olyan rejtett vagy kevésbé rejtett csatornákon 
hozzánk bedübörgő nyugati avantgárd volt. Jött 
a  minimal art és a  concept art, nekem is voltak 
Malevics-féle dolgaim, ám egy idő után valahogy 
ösztönösen azt éreztem, hogy én nem szeretnék 
az  univerzális, nemzetközi avantgárdnak egy kis 
magyar láncszeme lenni. Egyre inkább erősödött 
bennem a vágy egyfajta egyéni festői világ megte-
remtésére.

− Ismerve a munkáit, nyugodt szívvel mondhatom, 
hogy egyéni utat választott. De vajon milyen meg-
fontolásból?
− A  groteszkhez való vonzódásom igen korainak 
mondható. Amikor a  nyugati avantgárd megcsö-
mörlött önmagától, újra a  vérbő festészet jött di-
vatba. Matisse és a  „vadak” festői munkásságát 
irányadónak tekintve az  európai képzőművészet-
ben megjelentek az  „új vadak”. Így aztán a  80-as 
évek közepe táján vágyat éreztem arra, hogy Ma-
gyarországon én legyek az  „új szelíd”. Remélem, 
hogy ez a  groteszkbe hajló „új szelíd” szellemiség 
azóta is érzékelhető a festményeimen.

− Hogyan menedzseli magát a műkincspiacon? 
− Sehogyan sem. Alkatilag vagyok alkalmatlan 
az önmenedzselésre. Az üzleti kapcsolatok kiépítése 
s  azok mozgatása céljából jó néhány éve már nem 
viszek képeket galériákba, és nem adok el képeket 
külföldre sem. A kiállításaimon esetenként vásárol-
nak tőlem, s néhány gyűjtő is érdeklődik a festmé-
nyeim iránt. Végül is nagyjából elégedett vagyok.

− Mivel?
− Avval, hogy talán fel lehet ismerni a festményei-
met. Ám az  igazi nagy-nagy boldogság és öröm 
az  életemben a  másfél éves kicsi unokám, Janka 
Borbála.

Walter Béla

HELYTÖRTÉNET

Tegnap és ma – a múltunk jelene
Október közepén egy hét leforgása alatt két helyszínen – a József Attila Műve-
lődési Házban és az Ady Klubban – is bemutatta legújabb könyvét Volentics 
Gyula helytörténész, városunk, illetve a régió múltjának kiváló kutatója.

Az Üdvözlet Gödről! című im-
pozáns, albumigényű kötet 
magával ragadó helytörténeti 

barangolás a Dunakanyar kapujában: 
Alsó- és Felsőgödön. A  közel tízéves 
kutatómunka eredményeként nap-
világot látott könyv alapjául szolgáló 
források között levéltári dokumentu-
mok, korabeli újságcikkek, képesla-
pok. térképek és fotók egyaránt meg-
találhatóak.

Mint azt a  szerzőtől megtudtuk, 
az  előző helytörténeti munkája, 
a  Mesélő gödi képes levelezőlapok 
2012-es megjelenése után több gödi 
lokálpatrióta felajánlotta meglévő tárgyi emlékeit, családi gyűjteményét a  to-
vábbi kutatások céljára. Volentics Gyula közülük is kiemelte Havas Nellit, aki 
sajnos már nem lehet közöttünk, s külön megköszönte a Retro Ady Klub tagja-
inak a segítségét is.

A közös időutazásra csábító album lapjain sorra megjelennek a gödi villák és 
kúriák, hajdanvolt tulajdonosaikkal együtt, az egykori üzletek, éttermek és szál-
lodák, olvashatunk a vallásos közösségek életéről, a település sport- és kulturális 
egyesületeiről, s nem utolsósorban a Duna-parti strandokról, a múlt század első 
évtizedeinek kedvelt üdülőtelepéről. S persze hosszan sorolhatnánk még a váro-
sunk múltját felölelő témák sorát, ám inkább hadd idézzük azt, hogy miképpen 
számolt  be 1926-ban a  Színházi Élet 
kolumnistája a  gödi plázsról: „Az in-
gyenstrandról a  divat-rovatba nem 
igen sokat írhatnék. Legfeljebb annyit, 
hogy itt alig látni nőt trikóban stran-
dolni. Ez  rendes erkölcsös hely, ahol 
a hölgyek nem profán trikóban, hanem 
színes, tarka fürdőruhákban járnak fel 
s alá a parton.” Ellentétben az urakkal, 
akik viszont nem átallottak… Hogy 
mit, azt önök is megtudhatják a könyv-
ből! A karácsonyi ajándéknak is kiváló 
Üdvözlet Gödről! című album, remé-
nyeink szerint, ott lesz minden gödi 
és a  városunkhoz vonzódó olvasónk 
könyvespolcán.  (w)

A képes album az alábbi helyeken kapható

Alsógödön:
•  Göd Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.)
•  Firka Nyomtatványbolt (2131 Göd, Török Ignác u. 1.)

Felsőgödön:
•  Román János Informatikai Kuckója (2132 Göd, Lenkey u. 25. – Bozóky 

téri ruházati bolt)
•  Márton Olga papírboltja (2132 Göd, Lenkey u. 5.)

A könyv megvásárolható Vácon a Lyra Könyvesházban is (Piac u. 1.).

Helytörténeti munkásságáért 
Volentics Gyula 2013-ban megkapta 
a magyar kultúra lovagja címet 

Fotó | Bea Dorottya

Benkő Viktor unokájával, Janka Borbálával
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A vernisszázson Wittmann Ildikó, 
a  Csodaceruza magazin szer-
kesztője méltatta a grafikusmű-

vész munkásságát. Tőle idézünk: „Az itt 
kiállított képek többségét jól ismerhet-
jük a  hazai mesekönyvekből. (…) Mint 
látjuk, színekben, formákban gazdag, 
játékos világot varázsolnak körénk Mol-
nár Jacqueline rajzai. Kívánom, hogy 
valamennyi látogatónak tegye vidámab-
bá a napjait ez a kiállítás.”

A Spanyolországban élő könyvilluszt-
rátort barcelonai otthonában értük utol.

− Hogyan talál egymásra az író és az il-
lusztrátor? 

− Többnyire a szöveg és a kép talál egy-
másra. Utána már lényegtelen, hogy ki 
kit keresett. Olykor az  író az  illusztrá-
tort, máskor fordítva, ám szinte min-
den esetben a  kiadóé a  házasságköz-
vetítő szerepe. Számomra különleges 
volt, amikor Lackfi Jánossal kezdtünk 
el együtt dolgozni. A felesége látta meg 
a munkáimat egy kiállításon, és ő aján-
lotta azokat Jánosnak. Azóta jó néhány 
könyvet készítettünk közösen. 

− Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika 
című csodaszép regényét annak idején 
Réber László rajzaival ismertük meg. 
Ön újraillusztrálta a könyvet. Ez bátor-
ságra vall. Vajon egy másfajta képi világ 
újraértelmezi-e a könyvet?
− Lázár Ervintől először a Hétfejű Tün-
dért illusztráltam, ahol meg kellett küz-
denem a  gyerekkori emlékeimmel. Na-
gyon nehéz volt a Réber által illusztrált 
mesegyűjteményt újragondolni, újrafo-
galmazni a képi világot. A Szegény Dzso-
ninál azonban már túl voltam a szoron-
gáson: élveztem, hogy megrajzolhatom, 
hogy átélhetem, hogy emlékezhetek 
a  gyerekkoromra, amikor százszor is 
felolvasta nekem a meséket az anyukám. 
Minden egyes alkalommal, amikor újra-
olvasunk egy-egy mesét, az másképpen 
hat ránk. A  rajzok segíthetnek ebben, 
végigvezetnek a történeten, ám minden 
gyermek a lelkében is kialakítja a saját fi-

guráit, elképzeli a saját Dzsoniját, a saját 
Árnikáját. A könyvet igazán az olvasók 
értelmezik újra.

− Tervez-e kirándulást az animációs fil-
mek világába?
− Animáció szakon végeztem az  Ipar-
művészeti Egyetemen, és néhány évig 
a  Pannónia Filmstúdió Grácia Alkotó-
csoportjában készítettem egyedi ani-
mációs filmeket. Aztán úgy éreztem, 
az  illusztrálás jobban érdekel. Tízéves 
„filmes” szünetet tartottam. Gondolom, 
hogy fogok még filmeken dolgozni. Iga-
zán varázslatos, különleges világ, amely 
mindig magával ragad. Mostanában 
egyre többet gondolkozom azon, hogy 
jó lenne újra filmet készíteni.

W. B.

Selyemfestő 
kiskurzus
A Selyemvarázs kreatív műhely most 
lehetővé teszi mindenki számára, 
hogy álmait végre valóra váltsa! A há-
romórás kreatív foglalkozás során 
sablon segítségével vagy akár saját, 
egyedi tervezésekkel kipróbálhatja 
és megtanulhatja a selyemfestés egy-
egy technikáját. Készítsen garantál-
tan egyedi tervezésű, százszázalékos 
hernyóselyem kendőt, akvarell képet 
vagy akár mandalát.
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika 
selyemfestő
Időpont: 2015. november 21.,
szombat 10 óra
A háromórás tanfolyam ára: 4800 Ft
Helyszín: József Attila Művelődési 
Ház, 2131 Göd, Pesti út 72. (emeleti 
kiállítóterem)
Bővebb információ:
www.selyemvarazs.hu

KIÁLLÍTÁS

Mesevilág jó tündére
A József Attila Művelődési Ház emeleti kiállítótermében november 10-éig te-
kinthette meg a közönség Molnár Jacqueline grafikus, mesekönyv-illusztrátor 
kiállítását.

Molnár Jacqueline könyvillusztrátor 
„felnőttként sem felejtette el, milyen 
gyereknek lenni"

KULTÚRA
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MŰSORVÁLTOZÁS!
A Spirit Színház november 22-ére meghirdetett Isten és 
az ő másik fi 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 marionettbábokkal 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.).
Telefon: (06 20) 236-0223
www.facebook.com/maszkbabszinhaz

Programok a Duna-part Nyaralóházak színpadán

A Maszk Bábszínház ünnepi előadása
gyerekeknek és felnőtteknek 
 Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
2015. december 20-án, vasárnap 10 órakor

Betlehemi történet 
Készült Máté és Lukács evangéliuma alapján. Népdalokkal, 
régi egyházi énekekkel, Károli Gáspár bibliafordításából 
vett részletekkel gazdagított meghitt, ihletett előadás.
A belépés ingyenes!
Telefon: (06 20) 236-0223
www.facebook.com/maszkbabszinhaz

2015. november 21., szombat  20 órától 23 óráig
A belépés ingyenes!  
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
Mindenkit szeretettel várunk!

A ROXYMBOL
együttes első, bemutatkozó koncertje

Köszöntse az új évet
a Duna-part Nyaralóházakban!

Szilveszterre kiadó a Duna-part Nyaralóházak 120 fős színházter-
me nagyobb társaság részére, zártkörű rendezvényhez.

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14. • Telefon: (06 20) 236-0223 

E-mail: nyaralohazak@god.hu
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2015. november 28. szombat 19 óra
Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház 
koprodukciója
Premier jegyár: 2900 Ft, amely az előadást követő 
állófogadáson való részvételt is tartalmazza.

2015. december 5., szombat 19 óra
Fenyő Miklós−Tasnádi István: Made in Hungária
musical két részben
A Magyarock Dalszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 140 perc.
Jegyár: 2600 Ft

2015. december 11., péntek 19 óra
A föltámadás szomorúsága
Ady Endre-est
Hobo-bérlet, 2. előadás
Az előadás időtartama: 1 óra 35 perc, szünet 
nélkül.
Jegyár: 1900 Ft

2015. december 12., szombat 19 óra
Jean Genet: Cselédek
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama 2 x 60 perc.
Jegyár: 1900 Ft

2015. december 13., vasárnap 11 óra
Ha betér az égi király − magyar népi betlehemes 
játék
Az előadás időtartama kb. 55 perc.
Jegyár: 1200 Ft

Életre hívni a fényt! 
Révész Milán harmonikaestje
2015. november 27., péntek 18 óra

Piarista Gimnázium díszterem, 2600 Vác, Konstantin tér 6.

Az est házigazdája: Meláth Attila
Belépőjegy elővételben 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft.

Jegyek kaphatók:
Tourinform Iroda

2600 Vác, Március 15. tér | telefon: (27) 315-160

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

A városi könyvtár hírei
Könyves ötös
Novemberi könyvajánlatunk:
Csáki Judit:
Alföldi Róbert – Magán ügy
Joel Levy: Ötven fegyver, amely megváltoztatta a történelmet
Csukás István: Összegyűjtött versek
Cserna-Szabó András: Sömmi
Melanie Benjamin: Az aviátor felesége

Olvasókör
2015. december 10-én (csütörtökön) 18 órakor olvasókör
Bodnár Zsuzsával a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.)
Tompa Andrea „Fejtől s lábtól” című kötetéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet: (06 27)532-155

Téli szünet
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2015. december 21-től
2016. január 3-ig zárva tartjuk könyvtárainkat.
Nyitás: 2016. január 4. (hétfő)
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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

NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

NOVEMBER 21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

NOVEMBER 22. VASÁRNAP | 10.00
A GSE Sakk Szakosztályájának versenye

DECEMBER 1. KEDD | 13.00−17.00
Véradás

DECEMBER 5. SZOMBAT | 15.00−17.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület ősszejövetele

DECEMBER 6. VASÁRNAP | 10.00
A GSE Sakk Szakosztályának versenye

DECEMBER 18. PÉNTEK | 17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

NOVEMBER 13. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub a József Attila 
Művelődési Házban − szabad program

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 16. HÉTFŐ 10.00
A téli gyermekszínházi bérlet első előadása: Szabad 
Ötletek Színháza – Kiskakas gyémánt félkrajcárja.
A 3 előadásból álló bérlet ára 1800 Ft/fő, egyéni 
belépő: 700 Ft/ fő/alkalom
(A 2. előadás: 2016. január 11.: Kereplő Családi 
Színház – Lúdas Matyi, a 3. előadás február 8.: 
Magyar Népmese Színház – Rózsavitéz)

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.

NOVEMBER 24. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: A 2016. évi program 
elfogadása, felelősök meghatározása,
kézműves foglalkozás.

NOVEMBER 25. SZERDA | 13.00
A Vöröskeresztes Klub összejövetele

NOVEMBER 27. PÉNTEK | 18.00
Blues-est III. – Élőzenés blues-történet Gier Gabriel 
előadásában. London Blues a 60-as években. A blues 
az 50-es évek végén megérkezik Londonba Muddy 
Waters személyében, és lázba hoz olyan ismert 
nagy együtteseket és zenészeket, mint a Rolling 
Stones, Eric Clapton, John Mayall és sokan mások. 
Megszületik a London Blues, és tovább inspirálja 
a rock zenei fejlődését.
A belépés díjtalan.

NOVEMBER 28. SZOMBAT | 8.00−13.00
Babaruha- és játékbörze.
Asztalfoglalás Molnár Erika (06 20) 546-7274

10.00−12.00
Adventi koszorú készítése. Mindenki hozzon magával 
4 db gyertyát, a többi alapanyagot mi biztosítjuk. 
Belépő: 700 Ft/koszorú

DECEMBER 2. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozós Klub összejövetele

DECEMBER 3. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub klubdélutánja

DECEMBER 4. PÉNTEK | 18.00
A Lámpás’92 Alapítvány kiállításának megnyitója

DECEMBER 5. SZOMBAT | 16.00
A Gödön élő erdélyiek első találkozója

DECEMBER 7. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

DECEMBER 8. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: karácsonyi 
készülődés, szokásaink megosztása.

DECEMBER 11. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub karácsonyi 
összejövetele

DECEMBER 12. SZOMBAT | 18.00
Auth Csilla adventi koncertje

DECEMBER 13. VASÁRNAP | 10.00−12.00
Családi Kézműves Játszóház: Luca napi készülődés

16.00
Röcögő karácsony
A hétvégi programokra a belépés díjtalan!

DECEMBER 14. HÉTFŐ | 11.15
Hangfogó címmel az Új Harmónia Fúvószenekar 
komolyzenei hangversenybérletének I. előadása 
általános iskolások részére.
A belépés díjtalan.
A hangversenyt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

DECEMBER 15. KEDD | 14.00−18.00
Véradás

DECEMBER 18. PÉNTEK | 13.00
Mindenki karácsonya a Vöröskeresztes Klub 
szervezésében

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2015. november 27-én, pénteken 13 órától 17 óráig 
rénszarvasos ablakdíszt ragasztunk.
2015. december 18-án, pénteken 13 órától 17 óráig 
sminkpárna angyalkát varrunk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27)345-101
2015. december 4-én, pénteken 13 órától 17 óráig 
Mikulásra készülünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő csa-
ládokat várjuk!

Ica néni, Edina néni és Ági néni
www.godikonyvtar.hu

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
találkozóinak időpontjai:
•  November 13., péntek 13 óra: szabad program a József Attila 

Művelődési Házban.
•  November 19., csütörtök 13 óra: összejövetel az Ady Klubban.
•  December 11., péntek 13 óra: klubdélután a József Attila 

Művelődési Házban.
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BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Karácsonyi Családi Foci Kupa 
december 20-án
A Belépés Családostul programsorozat idei záróeseményét december 
20-án, vasárnap a Németh László Általános Iskolában és a Balázso-
vits János Sportcsarnokban rendezi Wagner László és csapata. Reggel 
8 órától lesz a gyülekező, a melegítés és a sorsolás. A csoportmérkő-
zések − több kategóriában! − fél kilenckor kezdődnek. Az eredmény-
hirdetésre és a tombolára 13 órától kerül sor. A családi focikupára há-
romfős családi csapatok (két gyermek és egy szülő) nevezését várják 
a szervezők a blintwagner@gmail.com e-mail címre. A nevezési határ-
idő december 15., kedd. A szervezők 5-13 évesek és szüleik jelentke-
zését várják, s kérik megadni a család nevét és a gyermekek életkorát. 
A gyermekek életkorának átlaga alapján sorsolják össze a csapatokat.

Egyéb programok: karácsonyi asztali díszek készítése, kézműves 
foglalkozás, rajzolás.

Étel és ital egész délelőtt kapható lesz a büfében.
Bővebb információk: belepescsaladostul.mindenkilapja.hu.

KÉZILABDA

Új igazolások a Gödi SE 
gárdájában
A Gödi SE kézilabdázóinak aktualitás híreit 
Tősér Tibor edző ismertette.

− Az  idei szezonban a  csapat célkitűzése 
az NB I/B-ben a 6-9. hely megszerzése. Új iga-
zolások érkeztek a csapathoz, és voltak távozó-
ink is. Befejezte a  pályafutását Kirsner Erika, 
Tóth Tímea, Povázsai Nóra és Takács Gabriella. 
Szentendrére igazolt Kövi Kata. Négy játékos 
érkezett a csapathoz: Horváth Mónika, Deixler 
Dóra jobbszélsők Kispestről, Sztranyan Ágnes 
kapus Vácról és régi játékosunk, Halupka 
Vivien bal átlövő. A  váci csapatból kettős já-
tékengedéllyel továbbra is erősíti a  GSE-t 
Helembai Fanni, Hámori Konszuéla, Bató Lili 
és Hansági Beatrix. A  bajnokságban jelenleg 
három győzelemmel és három elvesztett mér-
kőzéssel hat forduló után a tabella kilencedik 
helyén állunk, csakúgy, mint juniorjaink – 
mondta el magazinunknak Tősér Tibor.

A következő hazai mérkőzések a  Balázso-
vits János Sportcsarnokban: november 15-én 
az Orosháza, november 22-én a Nyíradony, no-
vember 29-én pedig a Kisvárda csapatát fogadja 
a GSE. A felnőtt mérkőzések 17 órakor kezdőd-
nek, a juniorok 15 órakor lépnek pályára.

EREDMÉNYEK
(ELÖL A FELNŐTTEKÉ, MAJD A JUNIOROKÉ):

Szeged KKSE − Gödi SE: 30-15, 26-20
Gödi SE − K. Szeged SE: 34-18, 31-16
Kispest NKK − Gödi SE: 31-20, 16-18
Gödi SE − DVSC II.: 41-30, 27-33
Füzesabony – Gödi SE: 31-36, 24-25
Szent István – Gödi SE: 31-18, 28-23
Gödi SE – Eger: 29-37, 21-22

LABDARÚGÁS

Negyvenszeres válogatott 
a fiatalok edzésén
A Mészöly Focisuli (MFS) szakmai igazgatója, 
Kozma István a  szakmai munka finomítása, 
ellenőrzése céljából érkezett Gödre október 
elején. A  Liverpool egykori focistája, a  negy-
venszeres válogatott, többszörös bajnok és 
kupagyőztes játékos az  U7-U9-es csapataink 
edzésébe kapcsolódott be. A szakember azért 
látogatott a  GSE-pályára, hogy tanácsaival, 
iránymutatásával tovább építse a  Gödi SE és 
az  MFS közötti többéves együttműködést, 
amelyre utánpótlásunk nívós munkáját ala-
pozhatjuk, és a környéken egyedülálló lehető-
séget teremthetünk ifjú labdarúgóinknak.

SÁRKÁNYHAJÓ

Aranyos szezonzárás a Bánki-tónál
Az idei sárkányhajós szezon egyik záróeseményét a festői Bánki-tavon 
rendezték október elején. A viadalon a Gödi Szabad Sárkányok csa-
pata két aranyéremmel búcsúzott az évadtól: 200 és 5000 méteren is 
az első helyen ért célba. A Bodyart Göd csak hölgyekből álló csapata 
ismét második lett.

− Ezzel az eredménnyel megálljuk a helyünket a legjobb szabadidős 
csapatok között. Összetartó gárda a miénk. A verseny után a szokásos 
jó hangulatú buli sem maradt el a  nap végéről. Most a  téli edzések 
időszaka következik, majd jövő tavasszal újabb nagy tervekkel vágunk 
bele a  dunai szabadidős sárkányhajózásba. Amatőr versenyekre ké-
szülünk, emellett továbbra is alkalmat szeretnénk kínálni a családos 
hétvégi kirándulásra vágyóknak, és rendszeres edzésekkel, nyári tábo-
rokkal és a túrákkal a fiatalabb, iskoláskorú gyerekek számára is meg-
ismerhetővé szeretnék tenni ezt a remek csapatsportot – nyilatkozta 
Rabnecz Károly kormányos, a  csapat vezetője, aki várja az  érdeklő-
dőket a (06 30) 933-3818-as telefonszámon, vagy a hobby.sarkanyok@
gmail.com e-mail-címen.

Az elnyűhetetlen kis bringás csapat az októberi program alkalmával a nem 
igazán kedvező időjárás ellenére is sikeresen teljesítette az 50 km-es távot

SPORT
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LABDARÚGÁS
GSE-EREDMÉNYEK ÉS A NOVEMBERI HAZAI  MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
10.11. Csomád
Gödi SE − Szefi 0-1
Gödi SE − Dunakeszi Vasutas 2-0 
(Scheibert M., Faludi B.)
Gödi SE − UTE 1-2 (Hertel B.)
Gödi SE − Rubeola 0-1

10. 17. Dunakeszi
Gödi SE − UTE 8-1 (Horváth M 2, Kobza G. 4, 
Erdélyi Cs., Scheibert M.)
Gödi SE − Szefi 0-0
Gödi SE − Rubeola 2-2 (Horváth M., 
Dalanics T.)
Gödi SE − Dunakeszi Vasutas 0-3

10. 24. Mogyoród
Gödi SE − Szefi 0-2
Gödi SE − Dunakeszi Vasutas 0-0
Gödi SE − UTE 3-1 (Kobza G., Dalanics T., 
Modróczky B.)

U14-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Verőce SE 12-0 (Bódi B. 4, Kolok K., 
Pauler Á., Ráth K., Varga D. 3, Vasvári M. 2)

Nagymaros FC − Gödi SE 2-6 (Bódi B., Ráth K., 
Varga D., Vasvári M. 3)
Gödi SE − Szendehely 5-2 (Pauler Á., Ráth K. 
2, Vasvári M. 2)
Csapatunk a bajnokság 1. helyén áll.

A GSE U16-os csapatába várják a fiatalokat!
Érdeklődni a godise.2131@gmail.
com e-mail címen vagy Gyenes Zsolt 
utánpótlás-vezetőnél a (06-30) 757-1428-as 
telefonszámon lehet.

U19-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Sződ 18-0  (Cseri O. 4, Durján 
Cs., Honti B. 2, Ilyési K., Junghaus O., 
Ribényi Cs. 9)
Csomád − Gödi SE 1-4 (Cseri O., Ribényi Cs. 3)
Gödi SE − Kisnémedi 7-2 (Cseri O., Ribényi Cs. 
5, Sebő A.)
Csapatunk a bajnokság 2. helyén áll.
11. 29. 10 óra: Gödi SE − Verőce

Megye III. bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Mogyoród 3-0 (az ellenfél nem 
jelent meg)

Csobánka − Gödi SE 8-4 (Burger B. 2, 
Junghaus O., Szilágyi S.)
Gödi SE − Budajenő SE 0-7
Tahitótfalu − Gödi SE 9-0
Csapatunk a bajnokság 12. helyén áll.
11. 14. 13 óra: Gödi SE − Solymár

Megye II. bajnoki mérkőzések
Dunakeszi Kinizsi − Gödi SE 2-1 (Sápi P.)
Gödi SE − Verőce 2-0 (Sápi P. 2)
Püspökhatvan − Gödi SE 3-2 
(Csánki K, Sápi P)
Gödi SE − Iklad 6-1 (Csánki K., Oláh D. 2, 
Ribényi Cs., Sápi M. 2)
Csapatunk a bajnokság 14. helyén áll.
11. 21. 13 óra: Gödi SE − Erdőkertes

Öregfiúk bajnoki mérkőzések
Gödi SE − Dunakeszi Kinizsi 3-2 (Kiss P. 
2, Tollas G.)
Kisalag − Gödi SE 1-7 (Horváth G. 2, Kránitz A. 
3, Tollas G. 2)
Fót − Gödi SE 0-6 (dr. Horváth L., Kiss P., 
Szűcs Z., Takács Á., Tollas G. 2)
Csapatunk a bajnokság 3. helyén áll.

KARATE

Vass Réka kadet világbajnoki ötödik
Korosztályában a  nemzetközi porondon osztogatja név-
jegyét az  Életforrás Do karatékája, Vass Réka Virág, aki 
Lengyelországban a  WSKA világbajnokságon a  kadet női 
egyéni kumitében (küzdelemben) ötödik helyezést ért el, 
a juniorcsapat tagjaként pedig kilencedikként zárt.

− Réka nagyon ügyes, és egyre tapasztaltabb versenyző-
vé válik, s várhatóan indul az angliai Európa-bajnokságon 
is. Nyáron megszerezte a barna övet, remek formában van. 
Salgótarjánban az  I. Palóc-kupán, a  kadetek közt kumité-
ben második, katában (formagyakorlatban) harmadik lett, 
a  juniorok közt a  döntőben a  világbajnok lánnyal küzdve 
ezüstérmet nyert – tájékoztatott bennünket Karakó Sándor 
edző.

A korábbi bajnok, Gál Balázs támad hasra, és a jelenlegi bajnok, 
Vass Réka Virág megkontrázza fejre

Body Art Flow 
energiaáramlás felsôfokon

somkerekiedit@gmail.com 
06 30 347 3109

December 1-tôl  
minden kedden  
bodyarT floW óra lesz 
az aphrodite Hotelben 
19-tôl 20 óráig.

� A bodyART  

edzéskoncepcióban  

a FLOW órákat legjobban 

az energiák áramlása,  

a légzés és a mozdulatok 

szinergiája jellemzi.

� Az energetika  

a pozíciók variációjában  

is megjelenik, kapcsolatot 

és egyensúlyt teremtve  

a teljes emberi  

szervezetben.
somkerekiedit@gmail.com

A Palóc-kupán a válogatott Marosvölgyi Bogi (kadet, ku-
mite) 3., Nyuzó Boglárka (II. kcs., kata) 2., Ragács Anna (II. 
kcs,, kata) 4., Kovács Viktor (I. kcs,, kata) 3., Dudás Jázmin 
(III. kcs,, kata) 4. helyezést szerzett.

V. F.
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A csehországi Racicében junior, szenior és master korosztályban 
rendezték szeptember közepén az ICF Sárkányhajó Klub Világ-
bajnokságot, melyen a magyar sikerekhez több gödi versenyző is 
hozzájárult.

A 10-es (kishajós) kategóriában ezüst- és bronzérmes Dunai 
Sárkányok csapatát Ács Enikő, Slezsák Zsuzsanna és a  kétszeres 
Európa-bajnok maratoni kajakos Váczai Enikő is erősítette.

A 20-as (nagyhajós) open kategóriában is sikerült bronzérmet 
nyerni, ahol a gödi Török Péter és Herczeg Tamás is lapátolt.

− Kishajóban, vegyes kategóriában bronzérmet szereztek a vá-
ciak, és van még egy nagyon értékes 4. helye is az egységnek, ami 
premier kategóriában 20-as hajóban született. Ezen kívül egy ne-
gyedik és két ötödik helyezéssel tértünk haza a  vébéről. Boldog 
vagyok, hogy részese lehettem egy ilyen sportsikernek. Köszö-
nöm a csapattársaimnak az egész éves kitartó munkát! – mondta 
az open kategória bronzérmese, Vajda Béla, a gödi sárkányhajósok 

korábbi vezetője, aki a GSE kung-fu szakosztályának vezetője és 
edzője is egyben.

A regattán tizenkét ország több mint félszáz klubcsapata vett 
részt.

KAJAK-KENU HÍREK

Olimpiai ezüstérmes kajakosaink 
Gödön „vezettek le”
A 2015-ös versenyidőszakot követően itthon készültek a  londoni 
olimpián ezüstérmet nyerő kajak négyes gödi tagjai: a háromszo-
ros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás, akik a fi-
atalok örömére októberben néhány alkalommal Gödön szálltak 
vízre. Válogatott kajakosaink 2015-ben is sikeres évet zártak, hi-
szen több jelentős eredmény mellett indulási jogot szereztek a ma-
gyar K4-es egységnek Rióra, és ha sikeresen „veszik” a válogatót, 
akkor indulhatnak a 2016-os olimpiai játékokon.

Luczó Bence és Velky Domonkos 4., 
Lukács István 8. lett az ORV-n
Lengyelországban rendezték az Olimpiai Reménységek Versenyét, 
amelyen 32 ország sportolói vettek részt, ami jelentős nemzetközi 
mezőnynek számít az utánpótlás-korosztályban. Ezúttal nemcsak 
az  alapító Visegrádi-négyek országaiból érkeztek sportolók, ha-
nem az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Izraelből 
és Japánból is. A Gödi SE kajakosa, Lukács István 1000 méteren 
a  8. helyen zárt; a  GSE két korábbi sportolója, az  MTK-s Luczó 
Bence és Velky Domonkos páros az 1000 méteres fináléban a 4. he-
lyen végzett, 145 ezreddel lemaradva a dobogóról.

Újra gödi színekben az Európa-
bajnok Váczai Enikő
A kétszeres felnőtt maratoni Európa-bajnok, felnőtt vb-5., ifi vb-3., 
síkvízi ifi Eb-2. Váczai Enikő hat év KSI-s kitérő után visszatért 
a Gödi SE-be, ahonnan 2002-ben indult a karrierje. 
− A Gödi SE-ben számomra adott minden: remek edző, jó csapat, 
megfelelő körülmények, minden, amire szükségem van a felkészü-
lésemhez. Úgy érzem, hogy mindenki örült a visszatérésemnek, és 
azt gondolom, hogy nagyon jó csapat, illetve közösség alakult ki 
a Gödi SE-ben. Nagyon örülök, hogy ennek a tagja lehetek, a jövő-
ben kölcsönösen tudjuk egymást támogatni – nyilatkozta Enikő, 

Kammerer-Kulifai a vízen

A gödi sárkányhajósok csapatban is erősek, de másokkal összeülve 
is hozzák a sikert 

aki sportteljesítményével, közösségi hozzáállásával és munkájával 
példakép a fiatalok előtt.

Már öt gödi kajakost ad a GSE 
a korosztályos válogatottnak
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a válogatott keretek feltöltése cél-
jából rendezte a Dunai István Emlékversenyt Sukorón, ahol az 1-3. 
hely valamelyikét öt gödi egység szerezte meg. A GSE szakosztá-
lyából 2015-ös ob-eredményei alapján Rimár Szonja, Tóth Rebeka, 
Korompai László és Velky Donát már korábban tagja volt a kölyök-
válogatottnak, a keretfeltöltőn pedig Lukács István vívta ki helyét 
a  legeredményesebb  ifjúságiak között, a  Héraklész-keretben.  Az 
MTK-ban versenyző gödiek közül Gecse Márton és Luczó Bence 
tagja még az ifjúsági válogatottnak.

Négy győzelemmel zártuk a szezont 
Tolnán
Október közepén Tolnán rendezték az évadzáró kajak-kenu 
maratonversenyt, melyen a Gödi SE kajakosai hét egység-
ben  végeztek az  1-3. hely valamelyikén. − Tolnán 16 klub 
sportolói mérték össze tudásukat, a táv mindenkinek négy 
kilométer volt. Szép számmal születtek érmek és jó helyezé-
sek, méltó befejezése volt az évnek. A sikerélmények mellett 
láttuk azt is, hogy hol kell még fejlődni, változtatni – ösz-
szegzett Sinkó László edző.

SÁRKÁNYHAJÓ

Bravúros gödi sikerek a sárkányhajó klub-vb-ről
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek-
tronikus levélben.

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

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

A 2015. október havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:

„Mit csinál jóember? Fából vaskarikát!”

A nyertes ezúttal Gerse Róbert.
 
Szerencsés megfejtőnk a Szépség és 
Egészség Oázis szolgáltatását vehe-
ti igénybe.
(Göd, Termálfürdő körút 4., Oázis 
lakópark)

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: 

A 948 623 521 Ft összköltségű, 81,96% támogatási aránnyal bíró projekt célja 
a Fóton és környékén élő közel 28 000 lakos egészséges ivóvízszükségletének 
hosszútávon is megfelelő mennyiségben és minőségben történő biztosítása.

A fejlesztésnek köszönhetően, a Gödi Regionális Vízmű ki tudja majd elégíteni 
a térség többletigényeit. A beruházás kiterjed a gödi vízbázis rekonstrukciójára, 
egy új víztisztítási technológia megvalósítására illetve új, DN300 távvezeték és a 
hozzá kapcsolódó gépház  kialakítására a Gödi Vízmű területén.

KÖZEL EGYMILLIÁRDOS IVÓVÍZMINŐSÉG -
JAVÍTÓ BERUHÁZÁS A GÖDI VÍZMŰ TERÜLETÉN

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Duna Balparti Regionális Vízellátó rendszer 

KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003
2015.05.31 – 2015.12.31.

A támogatás összege:

777 563 553 Ft

81,96%
A támogatás aránya: 

 támogatási aránnyal bíró projekt célja 
a Fóton és környékén élő közel 28 000 lakos egészséges ivóvízszükségletének 
hosszútávon is megfelelő mennyiségben és minőségben történő biztosítása.

A fejlesztésnek köszönhetően, a Gödi Regionális Vízmű ki tudja majd elégíteni 
a térség többletigényeit. A beruházás kiterjed a gödi vízbázis rekonstrukciójára, 
egy új víztisztítási technológia megvalósítására illetve új, DN300 távvezeték és a 

JAVÍTÓ BERUHÁZÁS A GÖDI VÍZMŰ TERÜLETÉN
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Telefon: (06 30) 198-5156
2132 Göd, Lenkey utca 10. (Bejárat a Kálmán utca felől.)

HIRDETÉS
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Lefaragna a fűtési 

költségekből?

Felejtse el a magas gázszámlákat! Gondoskodjon 
otthona fűtéséről megbízható faelgázosító kazánnal,
pellet kandallóval vagy hőszivattyúval, és élvezze a 
megtakarítás előnyeit!

Látogasson el bemutatótermünkbe, hivatkozzon a Gödi 
Körképre és mi egy meglepetéssel várjuk!

       www.wagnersolar.hu

A Szimpatika- és Béres-akciók
egyre bővülő körével várjuk kedves vásárlóinkat!
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Háznál történő ellátás, beteg 
állatok szállítása.

Kutyakozmetika, állateledelek.

A rendelő címe: 
2143 Sződ, Dózsa György út 137. 
(A főúton a Coop mellett.)
Rendelési idő:  hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 16-tól 19 óráig
 szerdán 9-től 12 óráig
Telefon:  (06 20) 598-9669  •  e-mail:  drburanszki.barbara@gmail.com
www.szodallatorvos.hu

Üdvözlettel: Dr. Buránszki Barbara

Állatorvosi
rendelő nyílt

Sződön! 

 

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.

* 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

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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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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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

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.

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

• 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

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

Fenyővásár Váchartyánban 
december 10-étől: vágott 
ezüstfenyő 2500 Ft/db, lucfenyő 
1500 Ft/db és normand fenyő 
5000 Ft/db ártól. Földlabdás, 
illetve helyben vágott ezüstfenyő 
4000 Ft/db ártól, amelyek előre is 
kiválaszthatóak. Telefon: (06 20) 
577-2189, cím: József Attila u. 40.
(Rudnay-kert, a MÁV megállótól 300 m.)

Sződligeten mangalica és hússertések, 
hízók, akár félbevágva is eladók.
Telefon:  (06 30) 951-3193.

Gyermekfelügyelet: többéves 
óvónői tapasztalattal kisgyermekek 
felügyeletét, óvodások egyéni 
fejlesztését vállalom.
Telefon: (06 70) 555-1334.

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

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

Szőnyegtisztítás 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.

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.  

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

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

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

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

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

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

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu
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All In finanszírozás nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlat a 2015.10.01. és 2015.12.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. *Az All In finanszírozási ajánlat változó 
kamatozású, forint alapú konstrukció, a feltűntetett 27.000 Ft+áfa havidíj bruttó 2.639.000.-Ft vételárra vonatkozik, önerő 30%, futamidő 60 hónap, valamint a bruttó 
vételárra vetített 10%-os kiemelt utolsó törlesztő részletet tartalmaz, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. THM: 7,99%, melynek értéke nem 
tükrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett havi részlet a Clio Life, 1.2 16V 75LE változatára érvényes. A garancia és a karbantartás 5 évre vagy 100 000 km-re érvényes, 
a kettő közül az előbb elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek”, a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási 
szervizszerződés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, különösen a lízingdíjak áfa tartalmának visszaigénylésére vonatkozó tájé-
koztató semmi esetre sem tekinthetők a Renault Crédit által nyújtott ajánlatnak, annak célja kizárólag a figyelemfelkeltés. A részletekért keresse fel hivatalos Renault 
Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Clio vegyes fogyasztás l/100 km: 3,4–3,6; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 95. 
Clio Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 3,3–3,6; CO2-kibocsátás g/km: 85 – 95. A képen látható autók illusztrációk.

renault.hu

27 000 Ft-tól*
5 év vagy 100 000 km garanciával és karbantartással 

Már havi 

Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek
Renault Flottanapok: október 1. – december 31.

Renault CLIO és CLIO Grandtour
Névjegy, ami mindennél többet mond cégéről
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TAMÁS AUTÓ KFT
Vác, Rádi út 1-3.
Telefon: 06/20-940-5050

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


