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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 263 815
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 9 815
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 70 060
A lekötött betétek összesen: 300 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 643 690

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 976 384
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot 
meghaladó tételek listája: Illés György − 5619 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
óvodaépítéshez

45 000

A lakossági adótartozások összege 2015. október 31-én: 162 591
A fenti táblázat a 2015. november 25-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

Kezdeményezték Pest megye önálló NUTS 2 régióvá 
válását
A kezdeményezés célja, hogy az  Európai Unió NUTS-rendszerében 
(statisztikai célú területi egységek rendszere) Pest megye váljon külön 
a fővárostól, amellyel jelenleg egyazon egységbe tartozik (Közép-Ma-
gyarország Régió). Ha a  különválás megtörténne, akkor az  európai 
uniós pályázatokon jobb esélyekkel indulhatnának a Pest megyei te-
lepülések. Az elmúlt években ugyanis Budapest fejlettsége miatt a kö-
zép-magyarországi régió települései számára alig nyílt lehetőség uni-
ós pályázati források igénybevételére. A képviselő-testület támogatta 
a kezdeményezést.

Városi ünnepségek tervezete 2016-ra
A képviselő-testület elfogadta a városi ünnepségek jövő évre vonatko-
zó tervezetét. 2016-ban a Magyar Kultúra Napján, a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapján, az 1848/49-es forradalom emléknapján, 
a Nemzeti Összetartozás Napján, Szent István király napján, az ara-
di vértanúk emléknapján, az  1956-os forradalom és szabadságharc 
emléknapján, illetve Mikulás napján tart ünnepséget a város. A ren-
dezvényeken a hagyományoknak megfelelően jövőre is az  iskolák és 
az óvodák adnak ünnepi műsort.

A bölcsőde használatába került a gyermekház
A Szociális Bizottság javaslata alapján a  gyermekház 2016. január 
1-jétől visszakerül a Szivárvány Bölcsőde használatába. Az intézmény 
a helyiséget jól ki tudja majd használni, és színvonalas szolgáltatásokat 
nyújthat a gyerekeknek – mondta el tájékoztatásában Lenkei György 
bizottsági elnök.

Kinevezték a TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettesét
A képviselő-testület véglegesítette a Településellátó Szervezet gazda-
sági és jogi igazgatóhelyettesi posztján dr. Preller Zoltánt, aki koráb-
ban átmeneti időre szóló megbízás alapján látta el feladatkörét. A tes-
tület által most megszavazott kinevezése december 1-jén lépett életbe 
és ötéves időtartamra szól.

Adásvételi szerződés aláírása
A felsőgödi Kincsem Óvoda 50 férőhelyes bővítése egy, az Ady End-
re útról nyíló, az  óvodával telekhatáros ingatlan megvásárlásával, 
átalakításával és felújításával valósulhat meg, pályázati forrásból. 
A képviselő-testület a novemberi ülésen jóváhagyta az ingatlan adás-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. november 25.

ADVENT 

Ünnepet varázsol a városba 
a Bozóky téri koszorú
Már az első vasárnapon, november 29-én este 
is mintegy százötvenen-kétszázan gyűltek ösz-
sze a  közös gyertyagyújtásra a  Bozóky téren 
felállított hatalmas koszorú körül. A templom 
ünnepi díszkivilágításának fényei meghitt 
hangulatot teremtettek a téren, ahol a gyerekek 
énekelve járták körül a  koszorút. Az  advent 
jelentéséről, hagyományáról a  Gödön szolgá-
ló katolikus plébános, illetve a  református és 
az evangélikus lelkész: Mészáros Csaba, Sipos-
Vizaknai Gergely és Chikán Katalin beszélt. 
Az ünnepet a Gaude kórus műsora tette még 
emlékezetesebbé. Az adventi gyertyagyújtáson 
részt vett Markó József polgármester, dr. Pintér 
György alpolgármester, dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző és a  képviselő-testület számos 
tagja. A december 6-ai második alkalmat kö-
vetően legközelebb 13-án és 20-án lobbannak 
fel a gyertyák a Bozóky téri adventi koszorún. 

Közös adventi 
gyertyagyújtás
Advent vasárnapjain 17.30 órakor közös 
gyertyagyújtásra várunk mindenkit a fel-
sőgödi Bozóky téren, a  templom előtt 
felállított városi koszorúhoz. A  gyer-
tyagyújtással az önkormányzat szeretne 
hagyományt teremteni, ezzel is építve 
a város közösségét.

KÖZÉLET
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vételi szerződését. A bővítés összköltsége 110 millió forint. 
Az épületben két csoportszoba, egy tornaszoba, nevelői szo-
ba, iroda, játéktároló helyiség és más kiszolgálóhelyiségek is 
helyet kapnak.

Módosultak a parkolással és a közterületek 
használatával kapcsolatos rendeletek
A korábban érvényben lévő önkormányzati rendeletet 
az Országos Területrendezési és Építészeti Követelmények-
ről (OTÉK) szóló kormányrendelet hatályvesztése miatt 
kellett megváltoztatni. Eddig azok a  kereskedelmi, szol-
gáltató és egyéb intézmények, amelyek saját ingatlanjukon 
nem tudtak az  előírásnak megfelelő számú parkolóhelyet 
kialakítani ügyfeleik számára, a  közterületen biztosíthat-
tak várakozóhelyeket, amelyeket pénzzel válthattak meg. 
A  megváltás lehetősége az  OTÉK-rendelet hatályvesztése 
miatt megszűnt. A parkolási lehetőségről a jövőben a köz-
terület-használatról szóló rendelet rendelkezik. Az ingatlan 

előtt igénybe vehető parkoló havidíja a fent említett esetek-
ben 1800 Ft/hó lesz. Markó József polgármester azt kérte 
a rendeletet ismertető dr. Szinay József címzetes főjegyző-
től, hogy hat hónap múlva a testület előtt adjon tájékoztatást 
a parkolásról szóló rendelet betartatásáról, a parkolási díjak 
behajtásáról, illetve a rendelet működéséről.

Módosult a civil szerveződések támogatásáról 
szóló rendelet
A civil szerveződések támogatásának rendjével kapcsolat-
ban változást jelent, hogy a  rendelet hatálya a  jövőben ki-
terjed a  társadalmilag hasznos civil projektet megvalósító 
gazdasági társaságokra is, ezzel szemben nem terjed ki 
a  városi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatásokra. 
A civil szerveződéseknek korábban november 30-ig kellett 
benyújtaniuk támogatási igényüket. A módosított rendelet 
értelmében ez a határidő a jövőben a tárgyév január 31. nap-
ja lesz. 

TÁJÉKOZTATÁS

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

2015. december 24-től  2016. január 3-ig igazgatási szünet.
Az első munkanap: 2016. január 4. (hétfő)
Az igazgatási szünet alatt a hivatal dolgozói éves szabad-

ságukat töltik.
2015. december 21. és december 23., illetve 2016. január 

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

Rendkívüli ülés | 2015. november 30.

A helyi adórendeletekről
A képviselő-testület döntése alapján megváltozik az  ide-
genforgalmi adó mértéke. A  vendégéjszakánként és sze-
mélyenként korábban fi zetett 450 Ft helyett 2016. január 
1-jétől az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakákra eső 
szállásdíj 4 százaléka lesz. Az  iparűzési adó alól mentes-
séget élvez az a vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja 
meg a 100 ezer forintot. A mentesség tényéről a vállalko-
zónak nyilatkozatban kell tájékoztatnia a  Polgármesteri 
Hivatal adóirodáját. Az iparűzési, az építmény- és a tele-
kadó mértéke 2016-ban nem emelkedik. 

Lenkei György
(1. sz. körzet)

Simon Tamás
(2. sz. körzet)

Kovacsik Tamás
(3. sz. körzet)

Csányi József
(4. sz. körzet)

Szabó Csaba
(5. sz. körzet)

Szász-Vadász Endre
(8. sz. körzet)

Sipos Richárd

Mudri József

Lőrincz László

valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
munkatársa!

és a Képviselő-testület tagjai:

ke� emeskarácsonyi ünne� ket 
és sikerek� n gazdag 
boldog új évet kíván

Markó József
polgármester (6. sz. körzet)

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György
alpolgármester (7. sz. körzet)

Gödi Körkép | 2015. 12. szám KÖZÉLET
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Forduljon az  Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ügyfélszolgálatához, ha neme, vallási vagy 
faji hovatartozása, bőrszíne, világnézeti 
meggyőződése, politikai véleménye, anya-
nyelve, nemzetisége, családi állapota, sze-
xuális irányultsága, nemi identitása, élet-
kora, egészségi állapota, életkora, vagyoni 
helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hát-
rányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata 
a  hátrányos megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei 
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfoga-
dását: (06 30) 960-2657, eva.drszatmari@
gmail.com.

Pest Megyei Kormányhivatal
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
Telefon: (1) 485-6957
•  2015. december 14., hétfő 11.30 és 15.30 

között, illetve
•  2015. december 21., hétfő 11.30 és 15.30 

között.

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

Gödön elhunytak
Csömöri János Istvánné (sz.: Reich Mária) 88 éves
Veres Vivien 8 éves
Kádasi Lászlóné (sz.: Csincsák Antónia) 85 éves
Vas Lászlóné (sz.: Simon Éva Róza) 73 éves
Póka Imre 61 éves
Bényei István 45 éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, 
Deme Gyula temetésén részt vettek és virágaikkal, 
jelenlétükkel enyhítették a család lelki fájdalmát.

A gyászoló család

2015. november 1. és november 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Lakatos László János és Bábosik Judit
Kókai András és Farkas Ágnes
Galajda Roland és Deák Viktória

Gyűjtés a rászoruló 
gyerekeknek

Öt hónapon át tartó munkával június végére készült el Nagy-
szalontán az a klubhelyiség, ahol délután egy és hét óra között 
naponta fogadják az  egyébként utcán csellengő, rendkívüli 
szegénységben és elhanyagoltságban élő gyerekeket. A kicsik 
szeretetet, törődést és ennivalót kapnak a Bárka misszió mun-
katársaitól.

A mélyszegénységben élő gyerekekről gondoskodó nagy-
szalontai gyermekklub örömmel fogad tartós élelmiszereket, 
jó állapotú gyerekruhákat, babakocsit, kerékpárt, meseköny-
veket és játékokat.

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

Köszönet minden segítségért!

Minden kedves olvasónknak 
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk!

A Gödi Körkép szerkesztősége

KÖZÉLET
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GÖDI DUNA-PARTI KARÁCSONY
É S  V Á S Á R !

December 20-án, vasárnap 9 és 19 óra között
a Duna-part Nyaralóházak területén

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz halászlé, kürtőskalács, sült gesztenye, töltött káposzta
és sok egyéb finomság.

Minden vendég meghívást kap egy pohár forralt borra vagy teára.

Korongozás, mézes ínyencségek, ásványok, ékszerek
és sokféle kézműves portéka.
Játszósarok a Waldorf Óvoda játékaival.

10 órakor Betlehemi történet a Maszk Bábszínház előadásában.
Az előadásra előzetes regisztráció szükséges a (06 20) 236-0223 telefonszámon.

(A szám hétköznaponként 9 és 17 óra között hívható.)

A belépés ingyenes. 

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 17.
Az ünnepi ételek átvehetők december 20-án, a Duna-parti karácsonyon, 10 és 19 óra között.

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

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

F I N O M S Á G O K
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Adj vért, és ments meg 
három életet!

A gödi Vöröskeresztesek Klubja vér adást szervez a  József 
Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) december 
15-én, kedden  14 és 18 óra között.
A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket várják. Személyi 
okmányok szükségesek.

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti fel-
nőtteket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás 
elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.

Legyen ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fi atal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmá-

nyi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Tornapark a Kiserdőben
A Marignane téri játszótéren szabadtéri tornapark épült 
novemberben. A rekreációs tornapályák Nyugat-Európá-
ban mindenütt reneszánszukat élik, és számos hazai vá-
rosban is előfordulnak már. Gödön ez az első ilyen léte-
sítmény. 

A tornaeszközökön az izmok átmozgatása mellett az ál-
lóképesség, az egyensúlyérzék és a mozgáskoordináció fej-
lesztésére szolgáló tornagyakorlatokat végezhet bárki, aki 
örömét leli a mozgásban. A parkban információs táblát is 
elhelyeznek, amelyen megtalálható az ajánlott gyakorlatok 
leírása. 

– A  városban ma még egyedülálló kezdeményezésnek 
számít ez, de a jövőben több más játszótéren is szeretnénk 
kialakítani hasonló tornapályákat, amelyek valameny-
nyi korosztály számára ingyenes lehetőséget kínálnak 
a  szabadban végzett mozgásra. Ideális megoldást jelent 
ez a családok számára is: amíg a kicsik a  játszótéren ját-
szanak, addig a nagyobb gyerekek és a szülők élvezhetik 
a  mozgás örömét. Azt reméljük, hogy a  kamaszoknak 
és a  fi ataloknak is kedvelt találkozóhelyévé válik majd 
az  újonnan kialakított szabadidőpark – mondta Lenkei 
György, az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke. 

A szabadtéri tornaparkot a  nap bármely szakában in-
gyenesen vehetik igénybe azok, akik szeretnék tartalma-
san és aktívan eltölteni a szabadidejüket. 

K. B.

Meghívó
Göd Város Önkormányzata szeretettel

meghívja Önt,
családját és barátait

a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére rendezett ünnepségre

Időpont: 2016. január 21., csütörtök 17 óra
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme

2132 Göd, Jósika u. 14.

Köszöntőt mond Markó József polgármester

A műsorban közreműködnek: a Kastély Központi 
Óvoda csoportja, az Aprája dudazenekar, a Dunavirág 

Néptáncegyüttes Röcögő néptánccsoportja.

Ünnepi beszéd

Az ünnepségen adják át az Év Pedagógusa, a Művészetért, 
Kultúráért és Nevelésért, valamint a Göd Város Alkotó- és 

Előadóművésze díjat .

A rendezvényt szervezi Göd Város Önkormányzata
A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

A szabadtéri tornaeszközöket novemberben helyezték ki 
a Marignane téri játszótérre
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− Mindig is kisgyermekektől körülvéve 
képzelte el az életét?
− Nagyon szeretem a  piciket, s  már 
az  egészségügyi szakiskolában elhiva-
tottságot éreztem ahhoz, hogy később 
bölcsődében vállaljak munkát. 1979 óta 
dolgozom a  felsőgödi bölcsődében, s  az 
évek folyamán a  kötelező továbbképzé-
sek mellett a  kisgyermeknevelői szak-
képesítést is megszereztem. Mind a mai 
napig fontosnak tartom, hogy mindazt, 
amit tanultam, tanulok, felhasználjam 
a mindennapi munkám során, hogy mi-
nél hatékonyabban segíthessem a kicsik 
testi-lelki és szellemi fejlődését. És persze 
azt is fontosnak tartom, hogy mindehhez 
megnyerjem a szülők bizalmát, hiszen ők 
naponta rám bízzák a „szemük fényét”.

− Milyen a kapcsolata a szülőkkel?
− Nagyon jó. Délutánonként el nem 
mulasztják megkérdezni, hogy miként 
telt a  gyermekük napja, s  persze ők is 
beszámolnak nekem az  otthon történ-
tekről. Örömteli a  számomra, hogy 
gyakran kérnek tanácsot tőlünk, s  mi 
a  válaszainkkal segíthetjük az  otthoni 
döntéseiket.

− Hogyan telik a gödi bölcsisek egy-egy 
napja?
− Azon vagyunk, hogy vidáman és fel-
hőtlenül. A  mesehallgatás és az  éneklés 
mellett sok a kreatív foglalkozás, melyek 
jól fejlesztik az  úgynevezett finommoz-
gásokat. Gyurmáznak, rajzolnak, papírt 
ragasztanak – és mindezt nagy örömmel 

és lelkesen teszik. Imádják a picik a moz-
gásos tornákat, élvezettel végzik a  gya-
korlatokat.

− Több mint 35 éve dolgozik a felsőgödi 
bölcsődében. Nem fáradt el?
− Hogy kérdezhet ilyet? A  munkám 
a  hivatásom, az  életem. Erősen hiszek 
abban, hogy az ember képes a szüntelen 
megújulásra emberileg és szakmailag 
is. Mindig tanulhatunk valami újat. Jó-
magam esténként izgalommal készülök 
a  következő napra. És nagyon várom 
már a lányoméktól az első unokámat!

W. B.

A bölcsődei kisgyermeknevelés terén 
végzett szakmai munkájának elisme-
réseként idén ifjabb Ormos-Szilágyi 
Lászlóné vehette át a  Salkaházi Sára 
Díjat. A Szociális Munka Napja alkal-
mából megrendezett díjátadón Markó 
József polgármester és Lenkei György, 
a  Szociális Bizottság elnöke adta 
át az  oklevelet, amelyhez dr. Pintér 

György alpolgármester is gratulált. 
Az ünnepi rendezvényt november 12-
én tartották a  Duna-part Nyaralóhá-
zak színháztermében.
A díjazott szakmai pályafutását így jel-
lemezte a bölcsőde vezetése:

„Ifjabb Ormos-Szilágyi Lászlóné 
1979 óta dolgozik a  felsőgödi bölcső-
dében. Abban az  időben kezdte a  pá-

lyafutását, amikor a  gyerekek még 
egyetlen közös franciaágyban aludtak 
a bölcsődében, és télen a gondozónők 
feladatai közé tartozott az  is, hogy 
begyújtsanak a  fatüzelésű kályhába. 
Azóta rengeteg változás történt az  in-
tézményben, és Csilla végigkísérte 
a bölcsőde fejlődését, szakmai megúju-
lását egészen napjainkig.

Munkája, hivatása fiatalkora óta 
a  kisgyermekekhez köti. Intézményé-
hez és munkatársaihoz való viszonyát 
a  segítőkészség és a  lojalitás jellemzi. 
Megbízható, nagy szakmai tapaszta-
lattal rendelkező kisgyermeknevelő. 
Pályája során folyamatosan képezi 
magát, és tudását jó szívvel adja át a fi-
ataloknak. Hisz a  fejlődést hozó válto-
zásokban, és abban, hogy az ember ké-
pes a megújulásra. Fiatalos, energikus, 
optimista személyiség. Társaságkedve-
lő, nyitott az  új emberi kapcsolatokra, 
az új élményekre. Munkatársai szeretik, 
becsülik, egyike a  pályakezdő fiatalok 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező 
mentorainak. Köszönjük kiváló mun-
káját, és reméljük, még sokáig a bölcső-
de dolgozói között tudhatjuk őt.”

K. B. 

SZAKMAI ELISMERÉS

Díjátadás a Szociális Munka Napján

Salkaházi Sára (1899−1944) a  Szociális 
Testvérek Társaságának nővére volt, s kö-
zel száz magyarországi zsidót mentett 
meg a nyilas uralom idején. 1944. decem-
ber 27-én a  pesti Fővámház közelében 
nyilas sortűz végzett vele a Duna-parton. 
Boldoggá avatási eljárását a Szociális Test-
vérek Társasága kezdeményezte. Boldog-
gá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 
írta alá, ünnepélyes kihirdetésére pedig 
2006. szeptember 17-én került sor a  bu-
dapesti Szent István-bazilika előtti téren.

INTERJÚ

„Hiszek a folyamatos megújulásban”
Beszélgetés a díjazottal
A Salkaházi Sára Díjat 1999 óta minden esztendőben a szociális ellátás terén 
legkiemelkedőbb munkát végző gödi személy kapja. A kitüntető cím adomá-
nyozására beérkező javaslatokat a Szociális Bizottság a képviselő-testület tag-
jai elé terjeszti, akik döntenek a díj odaítéléséről. Az  idei díjazottal, Ormos-
Szilágyi Lászlóné kisgyermeknevelővel beszélgettünk.

A díjátadás utáni percek. Középen a kitüntetett, balról Lenkei György bizottsági elnök, 
jobbról Vaczula Krisztina polgármesteri referens
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Amikor megláttam a  csuklófo-
gással összekapcsolódó leg-
hosszabb emberi lánc 1811 fős 

japán rekordját, egyből bevillant előt-
tem a kép, hogy az Autómentes Napon 
a  gödiek mobilitási hét emblémát for-
mázva összefognak a  lezárt utcán. Ja-
nuárban beszéltem erről Szőke Zsófi a 
óvodavezetővel, aki felvetette, hogy 
a  lánccal összeköthetnénk a  Kincsem 
Óvodát és a  Németh László Általános 
Iskolát, ami körülbelül 1200 embert 
jelentene. Bajkó Ildikó iskolaigazgató 
is támogatta az ötletet, ám ez a létszám 
kevés a rekordhoz. Nem mertem volna 
belevágni Jakab Júlia lelkesedése nélkül, 
aki kezdettől hitt abban, hogy a gödiek 

be fognak kapcsolódni. Utána néztem 
a Guinness World Recordsnál a  jelent-
kezési folyamatnak és a szükséges bizo-
nyítékoknak, s ezek alapján az ötletünk 
lehetetlen vállalkozásnak tűnt. 62 olda-
las bonyolult, oxfordi angol nyelven írt 
szabályzat, 12 hetes reakcióidő, 2 hiva-
talos tanú, 2 hiteles időmérő, 40 füg-
getlen megfi gyelő, komoly biztonsági 
követelmények, légi felvétel − és persze 
rengeteg dokumentáció szintén angolul. 
Ennek ellenére a Neveleki Szomszédok 
Egyesületében támogatták az  ötle-
tet. Tamás Nóra felajánlotta segítségét 
a  szervezésben, Kis-Lánszki Réka vál-
lalta a  fordítást és kommunikációt 
a Guinness -el, Sipos Andrea jelentkezett 

a fi gyelemfelhívó kampány megszerve-
zésére, és több mint húszan beálltak 
helyszíni segítőnek. A levegőből látszó, 
környezetbarát közlekedéssel kapcso-
latos, egy vonalból kirajzolódó alakza-
tokat Báli Péter festőművész tervezte és 
három lelkes anyuka, dr. Major Rita, 
Skoda Eszter és Vinkovich Szabina ké-
szítette elő. Jakab Júlia az önkormány-
zat részéről koordinálta a  szervezést, 
Zábrádi Arnold elkészítette a  részletes 
helyszínrajzot és intézte az  útlezárá-
sokat. Az  esemény biztosítását Szeri 
Mihály vezetésével a  Göd Városi Pol-
gárőrség fogta össze, de nagy erőkkel 
bekapcsolódott a  Közterület-felügyelet 
és a Gödi Rendőrőrs is.

Nyár eleje óta egyeztettünk a  hely-
szín biztosításáról, útlezárásokról, for-
galmi változásokról, kordonozásról, 
a  vasúti aluljáró részleges lezárásáról, 
hogy a  szükséges engedélyeket időben 
megkapjuk. A képviselő-testület pénz-
ügyi keretet különített el a  mobilitási 
hétre, a  Piramis Építőház jelentkezett 

Történetünk több mint két éve 
kezdődött, a  Gödhöz csatolás 
előtt egy évvel, egy lakossági 

fórumon. Markó József polgármester 
javasolta, hogy önszerveződő módon 
magunk tegyünk Nevelek felzárkóz-
tatásáért. Levelezőlistát alakítottunk, 
házalni kezdtünk a  csatornázás meg-
valósításáért. Közben egyre több szom-
szédot ismertünk meg, sok új barátság 
született, spontán szerveződtek a  kö-
zösségi rendezvények.

2014 tavaszán úgy döntöttünk, egye-
sületet alakítunk. Addig sem tétlenked-
tünk, amíg a bírósági bejegyzésre vár-
tunk. Megkerestük a  lakókat, milyen 
fejlesztéseket és milyen sorrendben 
szeretnének, és ez alapján az  önkor-
mányzat hathatós közreműködésével 
igyekeztünk minden fontos pontban 
előrelépni. Így épült meg két részlet-
ben a  Csíz utcai járda, így simították 
le az utakat, és ez alapján fejlesztették 
a közvilágítást a Nevelek számára elkü-

lönített fejlesztési keretből. Segítettünk, 
ahogy tudtunk. Pénzt gyűjtöttünk 
a  járdára, felmértük a  közvilágítási 
problémákat, információt szereztünk 
az útjavítás és a szennyvízkezelés meg-
oldási lehetőségeiről, házaltunk, hogy 
elérjük a csatornázáshoz szükséges tá-
mogatottságot. A levelezőlistán közzé-
tettük a fontos információkat, és kiala-
kítottuk a Kapcsolat-parkot, amit azóta 
is gondozunk.

A közösség élet is sokat fejlődött. 
2013-ban néhány családdal feldíszítet-
tük a Kálmán utcai hidat, ami hagyo-
mányos adventi Hídünneppé nőtte ki 
magát. Szerveztünk Neveleken hús-
véti tojáskeresést, gyereknapot, bog-
rácsozást és garázsvásárt, de a  Gödi 
Mobilitási Hét rendezvénysorozattal 
és a  2015-ös Guinness-rekordkísérlet-
tel Göd közéletéhez is hozzájárultunk. 
Környezetbarát programjainkkal a Né-
meth László Általános Iskola hivatalos 
együttműködő partnerévé váltunk.

A neveleki levelezőlistán felvetődött 
problémákra is igyekeztünk reagálni. 
Ennek köszönhető többek között az, 
hogy az M2-es autóút bővítéséről rész-
letes tájékoztatást kaptunk a  fejlesz-
tésért felelős Nemzeti Infrastruktúra 
Kezelő Zrt.-től, volt zajszintmérés Ne-
veleken, és Gödön tartották az  M2-es 
bővítésével kapcsolatos lakossági fóru-
mot.

Munkánkat a bejegyzés után is töret-
len lelkesedéssel folytatjuk. 2016-ban 
kiemelt céljaink közt van a csatornázás 
előremozdítása és egy átfogó neveleki 
vízelvezetési terv készíttetése. Emellett 
folytatjuk a  hagyományos közösségi 
rendezvényeket, és a  lakossági javasla-
tok alapján új projekteket is indítunk. 
Ha egyetért céljainkkal, és bele szeret-
ne szólni a  Nevelek fejlesztésével kap-
csolatos döntésekbe, jelentkezzen a ta-
gok közé vagy támogassa az egyesületet 
adományával!

Neveleki Szomszédok Egyesület

NEVELEK HÍREI

Bejegyzett egyesület lettünk!
A Neveleki Szomszédok Egyesület idén ősszel mérföldkő-
höz érkezett, hivatalosan bejegyzett civil szervezet lettünk. 
Ezentúl még több lehetőségünk lesz a neveleki lakók érde-
keinek képviseletére, illetve Nevelek infrastruktúrájának és 
közösségi életének fejlesztésére.

Neveleki Szomszédok Településrész 
Fejlesztési és Kulturális Egyesület
egyesulet@nevelekiszomszedok.hu
Postacím: 2131 Göd, Pesti út 72.
Bankszámlaszám: 16200230-10016707
Rendszeres találkozók minden hónap 
1. szombatján az Ady Klubban

MOBILITÁSI HÉT

Így lett magyar rekord a gödiek összefogása
Egy évvel ezelőtt Baló Tamással, a Neveleki Szomszédok Egyesület alelnökével 
egy újszerű neveleki programmal kapcsolatban közösen ötleteltünk, amikor ki-
vágta: „Csináljunk Guinness-rekordot!” Ez mindkettőnket felvillanyozott, így el 
is kezdtünk megdönthető rekordokat keresni.
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A szállítási és logisztikai szektor ma 
a  magyarországi munkavállalók 
öt százalékát foglalkoztatja. Ez  az 

arány a  fejlett európai országokban 10-12 
százalék között mozog, éppen ezért a logisz-
tikai iparágban van még lehetőség. A hazai 
kilátások szerint is a mostani hat százalék-
ról az  állami és uniós támogatások révén 
akár 8-10-12 százalékra lehet feltornázni ezt 
az  arányt. A  magyar tulajdonban lévő jár-
műinformatikai szolgáltatásokat fejlesztő 
Lambda-Com Group most tovább kívánja 
erősíteni ezt a fejlődést a 2016 májustól a fóti 
East Gate Business Parkba áthelyezett, fo-
lyamatosan bővülő központjával. 

A száz százalékban magyar tulajdonban 
lévő WebEye szolgáltatást nyújtó vállalat-
csoport a  hazai telematikai iparág piac-
vezető szereplője a  3,5 tonna fölötti jár-
műszegmensben. A  vállalat nem egészen 

15 év alatt nőtte ki magát egy mindössze 
néhány fős fejlesztői társaságból Európa 
legnagyobb piaci szereplőinek járműinfor-
matikai beszállítójává. A szervezet 2001-es 
megalakulása óta folyamatos fejlődésen 
ment keresztül, mind technológiában, 
mind szervezeti működtetésben. A  cég 
mára 11 országban működtet saját tulajdo-
nú leányvállalatot, és összesen 300 főt fog-
lalkoztat a kontinensen. 

A vállalat olyan telematikai megoldá-
sokat fejleszt, amelyek nagyobb kontrollt 
biztosítanak a  közúti áruszállításban 
résztvevő vállalatok számára a  járműveik 
felett, és amelyekkel jelentős mértékben 
csökkenthetik logisztikai kiadásaikat ezek 
a szereplők. 

A WebEye megoldásait hazai és nemzet-
közi piacokon is használják az ágazat meg-
határozó szereplői. 

„Az elmúlt évek fejlesztései és elégedett 
ügyfeleink számának növekedése nyo-
mán kimagasló eredményeket érhettünk el 
az  utóbbi években. A  folyamatos bővülés 
nem csak a  szervezeti struktúránk átala-
kítását tette szükségessé, hanem a  létszám 
növekedés miatt az  irodaváltást is. Hosz-
szas, átfogó kutatómunka után a  fóti East 
Gate Business Park mellett döntöttünk, ahol 
az  impozánsabb infrastrukturális környe-
zetnek köszönhetően lehetőségünk lesz új 
munkavállalók felvételével bővíteni kollégá-
ink körét, és ezáltal további fejlődést elérni. 
Bízunk benne, hogy a  jövőben a  környező 
településekről is számos új munkatársat 
köszönthetünk csapatunkban ” – mondta 
el Németh Tibor, a  Lambda-Com Group 
ügyvezetője.

Cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 11. 
Telefonszám: +36 1 231 30 47
Fax: +36 1 231 30 08
E-mail: info@hu.webeye.eu
Web: hu.webeye.eu

szponzornak, és sikeresen pályáztunk 
a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
támogatására, így tudtuk fi nanszí-
rozni a  szükséges 840 méter kordon 
és a mobil WC-k telepítését, a karsza-
lagokat, a  hivatalos tanúkat, a  légtér-
használati engedélyt, légi felvétel ké-
szítését és buszok indítását Alsógödről 
a  rekordterületre. A  Guinness által 
előírt 40 független megfi gyelő kiállí-
tása is valódi összefogás volt, amihez 

a  Neveleki Szomszédok Egyesülete és 
az  önkormányzat mellett a  Dunake-
szi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, 
lelkes gödiek, de még budapesti egye-
temisták is csatlakoztak. Az eseményt 
a  lehető legtöbb felületen igyekeztünk 
hirdetni. Az oktatási intézményeket és 
civil szervezeteket személyesen keres-
tük meg. A Gödi Körkép, a mobilitási 
hét honlapja, a városi civil szervezetek 
levelezőlistái és a gödi Facebook-olda-

lak mellett Vasvári Ferenc segítségével 
felkerültünk az MTI hírei közé is.

A nagy erőfeszítéseknek meglett 
az  eredménye. 2015. szeptember 22-
én több mint 2000 ember volt a  lezárt 
Lenkey utcán és a Honvéd soron. Kép-
viseltette magát a  város összes állami 
és magán fenntartású óvodája és általá-
nos iskolája, a TopHáz Speciális otthon, 
a  Polgármesteri Hivatal és az  önkor-
mányzati cégek, a Piramis Építőház, va-
lamint számos városi civil szervezet és 
csoportosulás: Idősek Napközi Otthona, 
Napos Oldal Nyugdíjas Klub, Retró Ady 
Klub, Neveleki Szomszédok Egyesü-
let, GDSE, Gödi SE Kajak Szakosztály, 
sárkányhajósok és még sokan mások. 
A lánc teljes 936 méteres hosszúságában 
10:45-kor állt össze 1918 emberből.

A hivatalos bizonyítvány szerint Göd 
lakói a város összefogását szimbolizál-
va felállították „A csuklófogással össze-
kapcsolódó leghosszabb emberi lánc” 
magyar rekordját, ami számosságában 
meghaladja a Guinness World Records 
által publikált rekordot is. Erre minden 
gödi büszke lehet. Köszönjük minden-
kinek, hogy hozzájárult a sikerhez!

 Dégi Júlia

A több mint 2000 ember összefogásával megvalósult gödi magyar rekord minden résztvevő 
számára emlékezetes marad

Új munkahelyeket teremt a fóti East Gate 
Business Parkba költöző WebEye szolgáltatást 
nyújtó Lambda-Com Group
A nemzetközi járműinformatikai piac egyik meghatározó szereplője, a  Lambda- 
Com Kft . és hazai leányvállalatai, a WebEye International és Hungary Kft . dinamikus 
növekedésüknek köszönhetően a fóti East Gate Business Parkba helyezik át központju-
kat, ahol számos új pozícióval bővítik állományi létszámukat.
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− Valaki egyszer azt mondta nekem 
önről, hogy kegyed „beleszületett” 
a  magyar egészségügybe. Ez  nem kis 
bátorságra vall…
− Hogy bátor voltam-e, vagy csupán 
kíváncsi, egyre megy. Bárhogyan is 
történt, a gyűszűt és a varrótűt hamar 
letettem, varrónőnek készültem, és 
1961 januárjában Budán, egy harma-
dik kerületi rendelőintézetbe mentem 
dolgozni asszisztensnek. Ám mivel 
ott nem volt továbbtanulási lehetőség, 
jelentkeztem a  Péterfy Sándor Utcai 
Kórházba, ahol aztán a munka mellett 
elvégeztem az  ápolónői-szakasszisz-
tensi iskolát. Miután férjhez mentem, 
ideköltöztünk Gödre, 1964 szeptembe-
rében. Az első években bérlői voltunk 
annak háznak, melyet aztán később 
sikerült megvásárolnunk. Megszüle-
tett a második gyermekem, akivel ott-
hon voltam gyesen, amikor 1967 végén 
az engem látogató védőnő, Illés Lenke 
egyszer megkérdezte tőlem, hogy len-
ne-e kedvem itt dolgozni a  közelben. 

Nem töprengtem sokat. Emlékszem, 
akkoriban még a váci tanácsnál kellett 
intézni a munkába állással kapcsolatos 
ügyeket. A kisfiamra egy kedves nyug-
díjas néni vigyázott napközben. Egy 
gyermekgyógyász doktornő asszisz-
tenseként kezdtem a  munkát Alsógö-
dön. 1982-ig dolgoztam a  gyermek-
rendelőben, ahol időközben, persze, 
váltották egymást az orvosok. 

− Ezek szerint ön is váltott.
− Dr. Horváth Károly, aki korábban 
hosszú esztendőkön át üzemorvo-
sa volt a  helyi téesznek, 1982 végén, 
amikor Gödön bővítették az  orvosi 
körzeteket és építettek egy új ren-
delőt a  Cserfa utcában, abban kapott 
praxist. S ő  megkérdezte tőlem, hogy 
dolgoznék-e mellette. Igent mondtam, 
és 1983 januárjától körzeti nővérként 
folytattam a munkámat. Három évvel 
ezelőtt mentem nyugdíjba, azaz kö-
zel harminc éven át dolgoztam ebben 
a háziorvosi körzetben.

− Mikor kezdte el a  vöröskeresztes 
munkát?
− A  70-es évek legelején léptem be 
a Magyar Vöröskereszt tagjainak sorá-
ba, s 1972-ben lettem a gödi szervezet 
titkára. Akkoriban nagyon aktív idő-
szakát élte a  mozgalom, sok tagunk 
volt és még annál is több feladatunk. 
A  karitatív munkánk mellett szer-
veztük a  véradásokat, mozgósítottuk 
az embereket a szűrővizsgálatokra. 

− Bocsásson meg, de egy kérdés erejé-
ig hadd szakítsam félbe. A  legtöbben 
nem tudják, hogy a hazai egészségügy-
ben milyen súlyos gondot jelent az ál-
landó vérhiány. Miért nem hangosabb 
a vöröskereszt?
− Mire gondol?

− A  folyamatos, elementáris, konk-
rét társadalmi csoportokat, rétegeket 
megcélzó, véradásra hívó kampányok-
ra. Vajon miért nem használják fel 
jobban a  tömegmédiumokban rejlő 
erőt?
− Gondolom, a pénzhiány okán. A fel-
adatai sokaságához képest a  Magyar 
Vöröskereszt igen kevés pénzből gaz-
dálkodik. Mi itt Gödön mindent meg-
teszünk azért, hogy minél több ember 
jöjjön el vért adni. Kampányolunk, 
szórólapokon, plakátokon hirdetjük 
meg a  soron következő véradás hely-
színét és idejét. Mi magunk készítjük 
a  szendvicseket a  véradóknak, üdítő-
vel, teával várjuk őket, olykor egy-egy 
pohárka vörösborral is megkínáljuk 
azokat, akik aznap már nem ülnek vo-
lán mögé. Körülbelül ez minden, amit 
megtehetünk. De igaza van, valóban 
kevesen jönnek, véradásonként két-há-
rom tucatnyian. Ráadásul a véradásra 
jelentkező fiatalok között meglepően 
sokan vérszegények, illetve nem egy-
nek magas a  vérnyomása. Ám hogy 
jót is mondjak, például a  felsőgödi 
plébániában szervezett véradásra so-
kan eljöttek, ami egy szombati napon 
volt. Elképzelhető, hogy nem csupán 
a  hétköznapokban kell gondolkod-
nunk a jövőben. S mindenképpen meg 
kell szólítanunk a gödi munkahelyi és 
intézményi közösségeket.

− Ön régóta részt vesz az önkormány-
zat Szociális Bizottságának munkájá-
ban. 
− És még annál is régebben a helyi ka-
ritászcsoport munkájában is.

INTERJÚ

Akinek mások segítése az élete
Beszélgetés Frey Lászlónéval

Az idén alapított Göd Város Polgárainak Egészségéért díjat első alkalommal 
dr. Kamarás Attila háziorvos és Frey Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezetének vezetője vehette át Markó József polgármestertől. Kamarás dok-
tort augusztusi lapszámunkban mutattuk be olvasóinknak. Frey Lászlónét, 
Gizikét a karácsonyra készülve kerestük fel alsógödi otthonában.

„A szeretet nem csupán a karácsony adománya, a szeretetnek ott kell lennie az esztendő 
minden napján” – vallja Frey Lászlóné
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− Akik november 22-én oklevéllel kö-
szönték meg önnek sok éves áldozatos 
munkáját…
− Nézze, nekem életelemem az, hogy 
segítsek másokon. Teljesen mind-
egy, hogy vöröskeresztesként vagy 
karitászosként viszünk ruhaneműt, 
élelmiszert, ajándékot, bármit a  rá-
szorulóknak, hogy gyermekotthonba 
indulunk-e éppen vagy az  árvízkáro-
sultakhoz, egy a fontos: érezzék a gon-
doskodást, a  törődést, az odafigyelést, 
legyen könnyebb a  következő napjuk. 
Tudja, a  szeretet nem csupán a  kará-
csony adománya, a szeretetnek ott kell 
lennie az  esztendő minden napján. 
Az  pedig külön jólesik nekem, hogy 
Lenkei György, a Szociális Bizottság el-
nöke egészségügyi és szociális témák-
ban gyakran kikéri a  véleményemet. 
Ráadásul mindketten tudjuk, hogy 
aki igazán nélkülöz, az nem kér. Őt fel 
kell kutatnunk, és szinte rábeszélnünk 
arra, hogy fogadjon el segélyt vagy va-
lamilyen adományt.

− Ugye idén is megrendezik a Minden-
ki karácsonyát?
− Már javában készülünk rá. A József 
Attila Művelődési Ház előtt állítjuk 
fel a  fenyőfát, a  kis ünnepségre meg-
hívjuk a  papjainkat, gyertyákat gyúj-
tunk, iskolások jönnek a műsorukkal, 
és a  Gaude kórus is ígérte, hogy ka-
rácsonyi dalokat énekelnek. Szere-
tetcsomagokat készítünk, ki mit hoz, 
cukrot, lisztet vagy éppen ruhaneműt, 
és megajándékozzuk a  rászorulókat. 
December 18-án, pénteken egy órakor 
lesz a gyertyagyújtás. Ugye ott lesznek 
önök is?

Walter Béla

December 18-án, 
pénteken 13 órakor

gyertyagyújtás
a József Attila

Művelődési Házban!

Mindenkit szeretettel várnak!

A Rotary Club Göd – a  több 
mint 100 éves Rotary vi-
lágszervezet részeként – azt 

tekinti hivatásának, hogy szeretett 
lakóhelyünket, Gödöt élhetőbbé te-
gyük és segítsünk embertársaink-
nak.

Klubunk évek óta több, az  ifjú-
ságnak szóló programot valósított 
meg, melyekkel szeretnénk a  gödi 
gyerekek és fiatalok fejlődéshez 
hozzájárulni.

Ez a  gondolat vezérelt bennün-
ket akkor is, amikor a  gyerekek 
iskolakezdési támogatására indítot-
tunk egy kezdeményezést a klubon 
belül.

Ennek eredményeképpen a  Né-
meth László és a  Huzella Iskolával 
egyeztetve juttattuk el támogatá-
sunkat azoknak a  gyerekeknek, 
akik a  legrászorultabbak az  első 
osztályt idén megkezdők közül. 
A  támogatott gyerekek számára 
az osztálypénz éves díját biztosítot-
ta a klub, amivel elősegítettük, hogy 
az  osztály által szervezett progra-
mokon ők is részt tudjanak venni.

A Rotary Club Göd örömét feje-
zi ki, hogy hozzá tud járulni a jövő 
nemzedékének fejlődéséhez, a  gye-
rekeknek pedig eredményes tanu-
lást kíván!

Rotary Club Göd

ROTARY CLUB

Segítségnyújtás rászoruló elsősöknek

Ha valaki szívesen küldene ajándékot, 
ám nincs módja eljuttatni azt az élelmiszerboltba, 

akkor hívja Misik Jánost a (06 30) 308-9705-ös telefonszámon. 
A gyűjtés szervezői – előzetes egyeztetés után – szívesen elmennek 

a felajánlott ajándékokért az adományozók lakáscímére.

Karácsonyi ajándékgyujtés 
a TopHáznak

Közeledik a karácsonyi gyűjtés, amelyet immár 2009 óta 
minden évben meghirdetünk, és ami igen kedves sok gyermek és 
felnőtt számára. Idén nem a hagyományos helyen, az időközben 

bezárt Füge presszóban, hanem a közvetlenül mellette lévő 
élelmiszerboltban (Felsőgöd, Termálfürdő körút 2.) lehet leadni 

a TopHáznak szánt ajándékokat. Ezek lehetnek ruhaneműk, cipők, 
játékok, babák, állatfigurák. Természetesen ebben az évben 

is lesz egy persely, amelyet december 17-én nyitunk ki, és 
az adományokból szaloncukor, csokoládé, illetve gyümölcs kerül 

majd a TopHáz lakóinak ünnepi asztalára.

A karácsonyi ünnepi menet az élelmiszerbolt elől indul 
a TopHázba december 18-án, pénteken 10 órakor.

Mindenki
karácsonya
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− Ki inspirált benneteket a versenyre, és mikor derült ki, 
hogy egy csapat lesztek?
− Eddig is minden évben indultunk, idén egy szintfelmérőn 
elért pontszám alapján kerültünk össze, így igazából egyi-
künk sem készült fel külön-külön. A csapatunkat matema-
tikatanárunk, Moór Robi bácsi vezette.

− Mennyit készültetek a versenyre?
− Gyakorlatilag semennyit. Az  eddig tanultakat és a  logi-
kánkat hasznosítottuk a megmérettetésen.

− Volt, aki „bepánikolt” a  verseny előtt vagy közben? Iz-
gultatok?
− A verseny kezdete előtt megkértek minket, hogy nyissunk 
ablakot, s nekünk ez olyan jól sikerült, hogy kirángattunk 
egyet a  helyéről, de amúgy semmi különös nem történt. 
Egyébként nagyon laza volt a hangulat.

− Nehezek voltak a feladatok? Mennyi idő állt rendelkezés-
re a megoldásokra?
− A verseny vége felé egyre nehezebbek voltak a feladatok, 
az  utolsó kettőről tudjuk, hogy rossz lett, két feladatot is 
csak megtippeltünk, itt viszont jó volt a tippmixünk. Ösz-
szesen 60 percet kaptunk a feladatokra.

− Végig csapatban dolgoztatok?
− Igen, igazi csapatmunka volt a miénk. Az időhiány miatt 
úgy dolgoztunk, hogy ketten elölről, ketten hátulról kezd-
tük megoldani a feladatokat. Így is csak az utolsó pillanat-
ban tudtuk befejezni.

− Mi volt a nyeremény?
− Oklevelet, pólót és gyümölcsöt is kaptunk.

− Hogy fogadták a többiek, hogy harmadikok lettetek?
− Valahogy így: „Micsoda? Hogyhogy nem jutottatok el 
az országosra?” A tanárok viszont nagyon örültek!

− És ti hogyan fogadtátok a  helyezéseteket? Meg voltatok 
elégedve?
− Az  osztályból már volt korábban hatodik helyezett, így 
ennél jobb helyen szerettünk volna végezni. Amikor meg-
tudtuk, hogy nem mi lettünk a hatodikak, az ötödikek, de 
még csak nem is a negyedikek, akkor már nagyon örültünk, 
bár nem számítottunk dobogós helyre.

−Szeretitek a matekot?
− Nem nagyon. Csak elsőben és másodikban szerettük.

− Akkor miért indultatok?
− A Bolyai inkább logikai verseny, és persze szórakoztató is. 
Főleg akkor, ha jó csapatban vagy.

− Ki a matektanárotok?
− Moór Robi bácsi, alsóban pedig Kurjánné Ili néni és 
Hanzó Emese néni tanította az osztályunkat.

− Megkaptátok végül az áhított ötöst?
− Még nem, de majd reklamálunk.

− Jövőre indultok?
− Igen mindenképpen. Nagyon élveztük, ezért ugyanezzel 
a csapattal indulunk, az már biztos.

− Minden huzellás diák nevében szívből gratulálunk 
a klassz helyezéshez!

Perlaky Panna (5.d), 
Nádasdi Zsófi a és Uttó Luca (6.d)

VERSENYEREDMÉNY

Huzellás bronzérem a Bolyai matekversenyen 
Mint novemberben hírül adtuk, négy 7. cés diák, Hunyady Botond, Vass Márton, Kovács Balázs és Gáspár Zénó az első 
hat csapat között végzett a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
kiderült, hogy a harmadik helyet sikerült elérniük. Három kislány, Perlaky Panna (5.d), Nádasdi Zsófi a és Uttó Luca 
(6.d) riportot készített a négy díjazottal.

A kiváló eredményt elért huzellás fi úk jövőre is elindulnak a logikai 
versenyen, amely inkább szórakozást, mint kihívást jelentett 
számukra

Karácsonyi vásár 
a Huzellában

December 14-én, csütörtökön 
14 órától rendezik meg az iskolában 

a Karácsonyi Cserebere Vásárt. 
A gyerekek a jó állapotban lévő, 
de már nem használt játékaikat 

cserélhetik el, illetve süteményeket 
és kézműves ajándékokat kínálnak 
társaiknak. A standokon mindenki 

talál valami számára értékes 
holmit, fi nom falatot.
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Az ünnepi eseményen az iskola valamennyi tanulója és dolgozója 
részt vett 

A testvériskolai kapcsolat a szakmai tapasztalatszerzés és 
a nyelvgyakorlás szempontjából is hasznos 

Novemberben a diákok családtagjai tekinthettek be az iskola 
életébe, januárban pedig a szakmák iránt érdeklődő 
nyolcadikosokat várják 

Hívogató 
a Búzaszemben
Január 23-án, szombaton 
9 órától lesz a következő 
Hívogató a Búzaszem Iskolában. 
A jövendő elsősök és a szüleik 
ezen a napon ismerkedhetnek 
meg egymással, tanító 
nénijükkel és a keresztény, 
magyar nevelést nyújtó gödi 
intézménnyel.

Karácsonyi játszóház
a Kincsem Óvodában

December 12-én, szombaton 9 és 12 óra között 
az advent jegyében játszóházat és kézműves 

foglalkozást tart a Kincsem Óvoda.
A belépő az anyagköltségre: 500 Ft

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Diakónusszentelés a piaristáknál
November elején az  alsógödi Szent István-templomban 
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök diakónussá szentelte 
a gödi rendház tagját, Serényi Tamás örökfogadalmas pia-
rista szerzetest. Az eseményen az iskola valamennyi tanu-
lója és dolgozója részt vett.

Prédikációjában Beer Miklós Szent Imre és Szent Fülöp 
alakját idézte, s  megköszönve Tamás hivatását, többek 
között ezt mondta: „Magunkat is fi gyelmeztetnünk kell 
olykor arra, hogy a mindent teremtő Isten Jézus nevében 
barátaivá, munkatársaivá fogadott bennünket. Megvi-
gasztalódunk, amikor Jézus szavát halljuk: bármit kértek 
a nevemben, úgy tekintek rátok, mint a barátaimra, aki-
kért bármikor kiállok, akikért elkötelezem magam, és el-
küldöm a Szentlelket.” Ezután áldást kért az iskola tanárá-
ra, aki egyúttal az érettségizők osztályfőnöke.

PIARISTA HÍREK

Szakmai gyakorlat 
Németországban
Az Eramus+ program keretében a Piarista Szakképző Is-
kola tizennégy tanulója két kísérőtanárral külföldi szak-
mai gyakorlaton vett részt a  németországi Koblenzben. 
A gödi intézmény testvériskolája, a Carl Benz Schule di-
ákjaival és tanáraival közös programon vettek részt, jártak 
Kölnben, Frankfurtban és Aachenben is. Folytatás követ-
kezik tavasszal, a német diákok gödi gyakorlatán.

Nyílt napot tartott a Piarista 
Szakképző Iskola
Az iskola november 27-én nagy sikerű nyílt napot rendezett, ahol 
a szülők találkozhattak a műhelyekben a mesterekkel, beszélget-
hettek az igazgatónővel, Dekiszkyné Fejér Ritával, és megtekint-
hették a  kollégiumot is. Az  intézményben oktatott szakmákat 
a gyakorlatban is ki lehet majd próbálni a január 23-i (szombati) 
nyílt napon. Várjuk az érdeklődő nyolcadikos diákokat!

Gödi Körkép | 2015. 12. szám KÖZÉLET
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Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig a Szivárvány Bölcsődéjében!EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Mosolyosztály a Németh László 
Általános Iskolában
A DM Drogerie Markt Magyarország és a Colgate Magyar-
ország idén harmadik alkalommal rendezte meg a  „Mo-
solygó fogacskák” elnevezésű edukációs programját, mely-
nek célja, hogy felhívja a  kisgyermekes szülők fi gyelmét 
arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújá-
sától kezdve kiemelten fontos. A  fogszuvasodás világszin-
ten az egyik leggyakoribb krónikus betegség, ami megfelelő 
szájhigiéniával és táplálkozással megelőzhető és kezdeti stá-
diumban visszafordítható.

A gyerekek fogászati szűrésen vehettek részt, és hasznos 
ismereteket szerezhettek a helyes fogápolásról

Minden kedden 17-től 18 óráig 
zenebölcsi a Göd Városi 
Önkormányzat Szivárvány 
Bölcsődéjében!

December 8-a után 
a foglalkozások szünetelnek, de 
január 5-étől keddenként újra 
várjuk a gyerekeket és szüleiket.

A foglalkozások helye:
2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.

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..

A nagymedence télen is üzemel! | Gödieknek kedvezményes jegyárak!

Ökoiskola révén kiemelt fontosságú számunkra az egész-
ség és az egészséges életmód. A pályázaton 428 iskola egyi-
keként indultunk, s megnyertük az egyik fődíjat, a fogászati 
szűrést.

Iskolánkba november 17-én látogattak el a mobil szűrő-
busszal, ahol a  gyerekek megismerkedhettek a  helyes fog-
ápolás fortélyaival. A fődíjat az 1.c osztály nyerte, ám az első 
évfolyam másik három osztályának tanulói is részt vettek 
a szűrésben. Valamennyi kisdiák fogápolási ajándékcsoma-
got kapott, ezzel is hangsúlyozva a szájápolás és szájhigiénia 
fontosságát.

Gyányi Ibolya tanító

K ll mes ü t kí

 a Gödi Ter f ő!
llll mmeessese üü t kkííKK llemes ünnepeket kíván

a GGGööGöG ddödö i TTeeTeTTeT r fff őő!ő!ő
KKK

 a Gödi Termálstrandfürdő!

Január 25-én, hétfőn 
17-től 18 óráig 
baba-mama játszóház.

Az alkalmak ingyenesek! 
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TÁJÉKOZTATÁS

A szemétszállítási 
ügyfélszolgálat év végi 
nyitva tartása
2015. december 21., hétfő: 7-től 19 óráig
2015. december 22., kedd: Nincs ügyfélfogadás
2015. december 23., szerda: Nincs ügyfélfogadás
2015. december 24., csütörtök: Pihenőnap
2015. december 25., péntek: Ünnepnap
2015. december 28., hétfő: 8-tól 12 óráig
2015. december 29., kedd: 8-tól 12 óráig
2015. december 30., szerda: 8-tól 12 óráig
2015. december 31., csütörtök: 8-tól 12 óráig
2016. január 1., péntek: Ünnepnap

A szemétszállítási ügyfélszolgálat címe:
2132 Göd, Kisfaludy utca 4−6.

Ha a szemétszállítási nap ünnepnapra vagy át-
helyezett pihenőnapra esik
(december 24., csütörtök; december 25., pén-
tek és január 1., péntek), akkor is elszállítjuk 
az  ingatlanok elé reggel 7 órára kihelyezett 
hulladékot.

Kérjük a  7 órai időpont betartását! A  későn 
vagy nem az adott körzetre érvényes hulladék-
szállítási napon kihelyezett hulladékot sajnos 
nem áll módunkban elszállítani.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Díjbefizetési emlékeztető
Tisztelt Ügyfeleink!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy 
a 2015. IV. negyedévi hulladékszállítási díj 
fizetési határideje 2015. december 31-én le-
jár. A számlák határidőre történő befizeté-
sével a lakosok hozzájárulnak a szolgáltatás 
zavartalan működéséhez. Kérjük a számlán 
feltüntetett fizetési határidő pontos betartá-
sát! Jelenleg 17,2 millió Ft értékben tartoz-
nak a lakosok a szemétdíjjal.

A szemétszállítás folyamatos működése 
és az  esetleges kellemetlenségek elkerülése 
érdekében kérjük, hogy ha bármilyen okból 
elmaradása keletkezett, azt mielőbb ren-
dezze, mert a jogszabályok nem adnak lehe-
tőséget a díjak elengedésére!

Ha a számláit már befizette, köszönjük!

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Szavazzunk, melyik legyen az év hala és 
az év dunai szigete!
Az év dunai szigete
Ahogyan az  elmúlt években, az  idén is megszervezi a  Dunai szigetek 
blog Az év dunai szigete szavazást. Tavaly a Gödi-sziget is a döntőben 
volt, december végén a 3. helyezést érte el a közönségszavazáson. Idén 
nem került a  végső körbe ez a  szívünknek kedves, Dunától ölelt föld-
darab. Ám ha már Göd „a Dunakanyar kapuja” címmel büszkélkedhet, 
érdemes ellátogatni az oldalra, és szavazni, hiszen a Dunakanyarból két 
szigetre is leadhatjuk a voksunkat. Az egyik a Kismarosi-sziget, amely 
már csak a nevében sziget, de csodálatos természeti értékekkel rendel-
kező védett terület, amelynek történeti értéke is van: a két világháború 
között itt szervezte Baktay Ervin a nevezetes indiántáborait.

A másik dunakanyarbeli sziget egy fiatalabb képződmény, a  Zebe-
gényi-sziget, amelynek meglátogatásához szintén nem kell sokat utaz-
nunk, elég csupán felszállnunk a vonatra. Aki túrázott már Zebegényből 
indulva, annak nem kell bemutatni a település ezen nevezetességét sem.

A harmadik sziget, amelyre voksunkat adhatjuk, nem a közelünkben 
fekszik, hanem a horvát−szerb határon. Szavazni a http://dunaiszigetek.
blogspot.hu/2015/10/az-ev-dunai-szigete-2015.html címen lehet, decem-
ber 31-ig.

Az év hala
Ugyanígy az év utolsó napjáig dönthetjük el azt is, hogy 2016-ban melyik 
legyen az év hala. Itt is három lehetőség közül lehet választani; és ezek 
közül kettő olyan hal, amelynek köze van a Duna gödi szakaszához is.

Az itt horgászók nagyon jól ismerik a  márnát: ez a  bajuszos, ezüst-
színű, izmos torpedó az egyik leggyakrabban fogott hal az itteni sóderes 
mederben. Ezzel a  pikkelyes jószággal tehát gyakran találkozhatunk. 
Annál ritkábban a selymes durbinccsal. Ez a szép, sávokkal díszített, ki-
sebb méretű hal ritkán akad horogra, – részben azért, mert mérete miatt 
nem horgászhal, másrészt pedig ez a  Duna vízrendszerében őshonos, 
bennszülött faj nagyon ritkává vált. A rá adott voksok talán elősegítik, 
hogy nagyobb figyelmet, és ezzel együtt komolyabb védelmet, támoga-
tást kapjon ez a gyönyörű halunk.

A harmadik hal a versenyben a compó. Ezzel az amúgy szintén igen 
érdekes életmódot élő pikkelyessel itt Gödön nemigen találkozhatunk 
a Dunában, ugyanis az oxigénben szegény mocsaras vizek lakója.

Az év halára a  Magyar Haltani Társaság oldalán, a  http://
haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalon lehet szavazni, szintén de-
cember 31-ig.

P. B.

A versenyben induló három halfaj egyike a selymes durbincs, amely nagyobb 
figyelmet és védelmet érdemelne. Egyedszáma megcsappant az utóbbi időben

Gödi Körkép | 2015. 12. szám KÖRNYEZET
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Félelmetesen hosszú azoknak 
a  betegségeknek a  sora, melye-
ket a  hulladékok égéstermékei 

idézhetnek elő. Ezek az anyagok belég-
zés esetén gyengítik a  légzésfunk ciót, 
a  tüdőből közvetlenül a  véráramba 
kerülve pedig krónikus megbetegedést 
okozhatnak. Amit nem lélegeztünk be, 
az  lecsapódik a növényzetre, a  termő-
talajra, és étkezés során kerül az embe-
ri szervezetbe.

A mérgeket a kéményünkből messze 
viheti a szél. A kertünkben lecsapódó, 
illetve az  ajtón és az  ablakon, a  rése-
ken át a  lakásba kerülő égéstermékek 
nemcsak a  saját kéményünkből szár-
maznak, hanem a  szomszéd házból, 
a szomszéd utcából, a szomszéd faluból 
is. Ezért jogszabály tiltja a hulladékok, 
köztük a  műanyaggal ragasztott poz-
dorja, a  festett fa égetését is. A  jog-
szabály megszegői 500 ezer forintig 
terjedő bírságra, vagy a  Btk. 281/A. § 
alapján öt évig terjedő szabadságvesz-
tésre számíthatnak.

A tiltás alól csak a külön engedéllyel 
működő hulladékégető művek kaptak 
felmentést, ahol több lépcsős füstgáz-
szűrő rendszerek alkalmazásával mi-
nimálisra csökkentik a  légkörbe jutó 
szennyezőanyag mennyiségét. 

A hulladékok égetésekor sokfé-
le mérgezőanyag szabadul fel. Ezek 
nagy koncentrációban azonnali halált 
is okozhatnak, kisebb koncentráció-
ban megbetegítenek, a  magzatban és 
a  gyermekben fejlődési rendellenessé-
get okozhatnak. A  belélegzett égéster-
mék egy életre megbetegíthet, de akár 
az  élet továbbadásában is megakadá-
lyozhat bennünket vagy gyermekein-
ket.

A köznyelvben linóleumnak nevezett 
műanyag padlóburkolat égetése során 
felszabaduló anyagok között van olyan, 
amely az  első világháborúban harci 

gázként katonák ezreinek halálát okoz-
ta (foszgén). Van, ami rákos megbete-
gedést okoz (vinil-klorid), s  van, ami 
már egészen kis mennyiségekben is 
meddőséget, illetve impotenciát ered-
ményez, illetve megbetegíti az  anya-
méhben fejlődő magzatot (dioxinok). 
A műanyag zacskók és üdítős palackok 
égetésénél többek közt olyan anyagok 
keletkeznek, amelyek pszichés zavaro-
kat idézhetnek elő, depressziót okoz-
hatnak, csökkenthetik a  tanulási ké-
pességet vagy éppenséggel rákkeltőek. 
A tüdőrák a daganatos betegségek mi-
atti halálozás vezető oka a gazdaságilag 
fejlett országokban. Magyarországon 
a férfiaknál az első, a nőknél a harma-
dik leggyakoribb daganati halálok.

Sajnos sokan nem tudják, hogy a fa-
forgácslap, valamint a  rétegelt lemez, 
a lakkozott fa stb. égetése ezen anyagok 
műanyagtartalma miatt szintén veszé-
lyes és tilos. A keletkező légszennyező 
anyagok fejfájást okoznak, rákot is elő-
idézhetnek, és irritálják a szemet, illet-
ve a légzőszerveket. Az elmúlt 25 évben 
megsokszorozódott az  asztmások és 
az  allergiások száma – ennek legfőbb 
oka a légszennyezés.

Mit tegyünk, ha valaki 
a környezetünkben műanyagot 
éget?
Adjuk oda neki ezt az írást, hiszen so-
kan nincsenek tisztában a  műanyag-
égetés ártalmaival. 

Forduljunk a járási hivatalhoz postai 
levélben. Göd a Dunakeszi Járási Hiva-
talhoz tartozik, ahol írásban lehet be-
jelentést tenni. A közérdekű bejelentés 
illetékmentes. Ide vonatkozó jogszabá-
lyok: 2004. évi XIX. törvény 141-143. 
§-a, az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) 
bekezdése és a 306/2010. kormányren-
delet. Kérjünk tájékoztatást a  megho-
zott intézkedésekről!

A vizsgálatra kirendelt személyt be 
kell engedni, ha nem engedik, akkor 
segítségül hívhatják a  rendőrséget. 
A  vizsgálat költségét a  hatóság előle-
gezi meg. A  tettenérés megkönnyíti 
az  eljárást, de annak nem kizárólagos 
feltétele. Ha nincs tettenérés, akkor 
a szakértői vizsgálat segít, amennyiben 
az  elkövető nem ismeri el a  hulladék 
vagy a  kezelt fa égetését. A  tüzelőbe-
rendezésből és a kémény falából a hul-
ladékégetés laboratóriumi vizsgálattal 
később is kimutatható.

Előfordult, hogy a járási hivatal első 
fokon elutasította a panaszt, de a Leve-
gő Munkacsoport fellebbezésének hatá-
sára igazságügyi szakértőt rendeltek ki. 
A hamu- és koromminták elemzéséből 
kiderült, hogy azok nem származhat-
nak fa- vagy széntüzelésből, így az ille-
tőnek a 70 000 forint bírságon felül ki 
kellett fizetnie az igazságügyi szakértői 
vizsgálat tetemes díját is. Ilyen esetek-
ben a bírság adók módjára is behajtha-
tó, nemfizetés esetén akár az  illegális 
égető házát is elárverezhetik.

Ne szenvedjen a  füsttől! Ne bete-
gedjen meg, és ne hagyja, hogy mások 
megbetegedjenek a felelőtlen hulladék-
égetők miatt!

A Levegő Munkacsoport ingyenesen 
segít ilyen ügyekben.

Levegő Munkacsoport

LÉGSZENNYEZÉS

Halálos mérgek 
a levegőnkben? 
Jogszabályt sért, aki hulladékot éget!
Városunkban sokszor érezzük az  égő műanyagok jellegzetes, kellemetlenül 
édeskés-fanyar szagát. Ezek az égéstermékek a lélegzéssel a tüdőbe, a véráram-
ba kerülnek, és irritálják a bőrünket is.

A szabadtéri hulladékégetés során számos 
mérgező anyag kerül a levegőbe
 Fotó | Lenkei Péter

KÖRNYEZET
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Ne hagyjuk, hogy a  hideg idő beszorítson minket 
a négy fal közé: télen is jó dolog a kirándulás, a tú-
rázás a természetben! Ahogyan azt a márciusi szá-

munkban megírtuk, Alsógödről indul a zöld kereszt turis-
tajelzés, amelyen elindulva több környékbeli túracélpontot 
is elérhetünk, többek között például a  Fóti-Somlyó védett 
területét. Bár tavasszal még azt lehetett elmondani, hogy 
a  jelzések elég rossz állapotban vannak, már akkor beszá-
moltunk róla, hogy folynak az egyeztetések a felújításáról és 
egy új útvonalrészről is, amely a Jancsi-hegyre vezetne.

Aki most megy Csomád felé sétálni, kirándulni, az öröm-
mel veheti észre, hogy a tervek jó része megvalósult: a  jel-
zések Göd környékén ismét láthatók, az  új felfestéseket 
követve nem tévedhet el az sem, aki még sosem járt erre ki-
rándulni. Forgács Péter, a váci Fitt-fut Alapítvány túraszak-
osztályának vezetője, minősített jelzésfestő elmondta, hogy 
a  zöldkereszt-jelzést teljes hosszában felújították, Alsógöd 
vasútállomástól Csomád határáig. Helyenként nyomvo-
nal-korrekcióra volt szükség, mivel a Jancsi-hegy közelében 
egy fenyvesen keresztül a régi útvonal bedőlt fák és a benőtt 
bozótos miatt teljes egészében járhatatlanná vált, s hasonló 
okokból Csomád közelében, a veresegyházi önkormányzat 
erdőterületén sem megy már keresztül ez a  jelzés, hanem 
mellette halad el. Ezenkívül a Fóti-Somlyó lábától a zöld ke-
reszt becsatlakozásáig, majd tovább Csomád vasútállomá-
sig a zöld sávot is újrafestették.

A tervezett új útvonal, a  Jancsi-hegyre vezető kiágazó 
zöld háromszög (kb. 1 km) még nincs kész, miként az oda 
tervezett pihenő és a Jancsi-obeliszk sem. Ezeket a közeljö-
vőben tervezik felújítani.

Persze attól még, hogy a  jelzés még nem vezet fel a Jan-
csi-hegy tetejére, kirándulni lehet arra, sőt érdemes is, 
hiszen a  Jancsi-hegy igen jó túracélpont télen is. Na, nem 
azért, mintha olyan magasra nyúlna, hogy csúcsát hó fed-
né, miközben a Duna-parton még locsogós az  idő. Sokkal 
inkább azért, mert ha végre leesik a hó, igen jó szánkózási 
lehetőséget kínál… Az sem mellékes, hogy bizonyos szem-
pontból ilyenkor könnyebb a környező utakon közlekedni, 
mint más évszakokban. Aki sétált vagy biciklizett már az it-
teni dombokon, az tudja, hogy ezek anyaga homok. Márpe-
dig a süppedős homok még a kitaposott utakon is jócskán 
megnehezíti a közlekedést. Amikor viszont fagy van, az it-
teni utak is kőkeményekké válnak – nem úgy, mint nyá-
ron vagy esősebb évszakokban, amikor kénytelen-kelletlen 
kerülgethetjük a  járhatatlan szakaszokat. Igaz, most is vi-
gyázni kell: a hó bizony a kiváló utakat is nehezen járhatóvá 
teszi, az olvadás pedig sártengert hozhat létre.

Pásztor Balázs

TÚRA

Kiránduljunk a környéken, megújult 
jelzéseken!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt időszak-
ban számtalan lakossági észrevétel érkezett a pénteki zöld-
hulladék-égetés levegőszennyező hatása miatt. Ezt a  lég-
szennyezettség-mérési adatok is megerősítették. 

A város levegőtisztaságának megőrzése érdekében az Ön-
kormányzat 2015. november 16-ai rendkívüli ülésén módo-
sította a Göd Város Önkormányzatának a helyi környezetvé-
delmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendeletének 
11§ (2) bekezdésének b/ pontját az alábbiak szerint: 

„b/ Szeles időben, továbbá május 1-jétől augusztus 31-
ig és október 15-től március 15-ig avar és kerti hulladék 
égetése tilos.”

A rendeletmódosítás 2015. november 18-án lépett hatály-
ba. Ez azt jelenti, hogy az új szabályozás szerint Göd teljes 
területén tilos az avar és kerti hulladék égetése, melynek be-
tartását a közterület-felügyelet ellenőrzi.

A megváltozott szabályozás betartatása érdekében a kép-
viselő-testület döntött arról is, hogy a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkez-
ményeiről szóló 24/2015. (XI. 04.) önkormányzati rende-
let alapján az  égetési tilalom megszegőivel szemben eljár. 
A  közterület-felügyelet 50 ezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki, vagy közigazgatási eljárást kezdemé-
nyez, melynek keretében 150 ezer Ft-ig terjedő bírság ki-
szabására van lehetőség.

Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanításának módja el-
sődlegesen a házi komposztálás, illetve a zöldhulladék elhe-
lyezése a Göd-Újtelepen található zöldhulladék-lerakóban. 
A lerakó a téli időszakban zárva tart, a tavaszi nyitás várha-
tó időpontja 2016. március 15-e. 

Felhívjuk a  lakosság figyelmét arra is, hogy a  közössé-
gi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít 
meg az, aki kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, 
műanyag, pet palack, kezelt (lakkozott, festett) faanyag és 
egyéb veszélyes hulladék égetését végzi.

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS 

Módosult az avar és a kerti hulladék 
égetésére vonatkozó jogszabály

Gödi Körkép | 2015. 12. szám KÖRNYEZET
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•  December 24., csütörtök 15 órakor: pásztorjáték
•  December 25., péntek 0 órakor: Karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Jelenits István piarista atya mutatja be; 10.30-kor: 
Karácsony főünnepe

•  December 26., szombat 10.30-kor: Karácsony másnapja

•  December 27., vasárnap 8.30-kor és 10.30-kor: Szent Család 
vasárnapja

•  December 31., csütörtök 17 órakor: Szent Szilveszter pápa 
ünnepe, hálaadó szentmise

•  Január 1., péntek 10.30-kor: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe

•  December 24., csütörtök 16 órakor: pásztorjáték
•  December 25., péntek 0 órakor: Karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Mészáros Csaba plébános atya mutatja be; 8.30-kor 
és 18 órakor: Karácsony főünnepe

•  December 26., szombat 8.30-kor: Karácsony másnapja
•  December 27., vasárnap 8.30-kor és 18 órakor: Szent Család 

vasárnapja

•  December 31., csütörtök 19 órakor: Szent Szilveszter pápa 
ünnepe, hálaadó szentmise

•  Január 1., péntek 8.30-kor és 18 órakor: Szűz Mária, Isten 
Anyja főünnepe

A Z EGY H Á Z A K Ü N N E PI E SE M É N Y E I

Evangélikus programok
http://dunakeszi.lutheran.hu

•  December 18., péntek 18-tól 20 óráig: ökumenikus 
szeretetvendégség az egész családnak Dunakeszin

•  December 20., vasárnap: családi istentisztelet a gyerekek 
műsorával; 9.15-kor az alsógödi evangélikus templomban, 
10.45-kor a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 24., csütörtök: Szentesti istentisztelet énekes 
liturgiával: 14 órakor az alsógödi evangélikus templomban, 
16 órakor a dunakeszi evangélikus templomban Szentesti 
istentisztelet énekes liturgiával

•  December 25., péntek: istentiszteletek úrvacsorával: 8 órakor 
Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10:45-kor Dunakeszin, 
14 órakor Sződligeten

•  December 26., szombat 10.45-kor: istentisztelet úrvacsorával 
a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 27., vasárnap: istentisztelet: 9.15-kor Alsógödön, 
10.45-kor Dunakeszin

•  December 31., csütörtök 17 órakor: óév esti istentisztelet 
a dunakeszi evangélikus templomban

•  Január 1., péntek: újévi ünnepi istentisztelet úrvacsorával 10.45-
kor a dunakeszi evangélikus templomban

•  Január 3., vasárnap: istentiszteletek úrvacsorával: 8 órakor 
Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-kor Dunakeszin

•  Január 6., szerda 18 órakor: vízkereszti istentisztelet 
a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 20., vasárnap: Szent Liturgia 9 órakor Vácon, 
11 órakor a dunakeszi altemplomban

•  December 24., csütörtök, Szenteste: 16 órakor: karácsonyi 
szertartás, Szent Liturgia a dunakeszi altemplomban

•  December 25., péntek, Karácsony I. nap: Szent Liturgia 9 
órakor Vácon, 11 órakor a dunakeszi altemplomban

•  December 26., szombat, Karácsony II. nap: Szent Liturgia 
9 órakor Vácon, 11 órakor a dunakeszi altemplomban

•  December 27., vasárnap, Karácsony III. nap: Szent Liturgia 
11 órakor a dunakeszi altemplomban, 15.30-kor Pásztón, 17.30-
kor Salgótarjánban

•  December 31., csütörtök: év végi hálaadás, Szent Liturgia 17 
órakor a dunakeszi altemplomban

•  Január 3., vasárnap: Vízkereszt előünnep, Szent Liturgia, nagy 
vízszentelés 9 órakor Vácon, 11 órakor a dunakeszi altemplomban

•  Január 6., szerda, Vízkereszt: Szent Liturgia 17.30-kor Vácon

A Váci Görögkatolikus Egyházközség programjai
2600 Vác, Március 15. tér 22. 1/5 | www.gorogtemplom.hu | Bubrik Miklós parókus | (06 30) 676-6148

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
Az alsógödi Szent István király-templom programjai, szentmiséi

http://alsogod.plebania.hu

A felsőgödi Jézus Szíve-templom programjai, szentmiséi
http://felsogod.plebania.hu
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Régi gödi karácsony
Nagyapó két dologban zseniális: mióta járni tudnak a gyerekek, a világ 
végére is elsétál vagy elkerekezik velük, no meg úgy tud mesélni a múlt 
századról, hogy közben értelmet nyer a valóság, átértékelődnek az ége-
tően fontosnak vélt problémák, vagy éppen feloldozást nyernek a  félig 
megvallott gyermeki huncutságok. A  minap, az  ünnep közeledtével 
az alábbi történetmesélésnek voltam fültanúja…– Amikor még kicsi vol-
tam, a nagyanyám és apám két testvére Gödön laktak. A Balaton mellől 
költöztek ide, ott volt Gyula bátyám állomásfőnök. Ő azután Budapesten 
kapott munkát, és Gödre költöztek, amit mi, gyerekek nagyon hamar 
megszerettünk. A szüleimmel és a nővéreimmel mi akkor Budapesten, 
a Margit híd közelében laktunk a körúton, tehát érthető módon élveztük, 
amikor végre kiszabadulhattunk a nagyvárosból. Az ötvenes évek végén, 
az  én kiskoromban, a  Nyugati pályaudvarról gőzmozdonyos szerelvé-
nyek jártak, sokáig marhavagonok szállították az utasokat is. Akkoriban 
igazi telek voltak, nagy hideggel és vastag, puha hóval. A vagon közepén 
álló vaskályha szolgáltatta a fűtést, és körben, a falakra voltak fölszerelve 
a padok. Mi, gyerekek, persze, az utazás közben ide-oda rohangáltunk, és 
nem értettük, hogy miért van a felnőtteknek rossz kedve. 

Alsógödre érkezve a mai Béke utcán a Duna felé vettük az irányt. Föl-
des utat képzeljetek ám el! A telkek nagyobbak voltak a maiaknál, a házak 
viszont jóval kisebbek. Mamóca, a ti ükanyátok fél lábbal élte az életét: � -
atalasszony korában egy balesetben vesztette el az egyiket. Így nevelte fel 
a négy gyermekét. Mellesleg egyedül, mert az ükapátok � atalon meghalt. 
Szóval karácsonykor nála gyűlt össze a család. Apámnak csak egyetlen 
testvére volt házas, egy kis� úval. A nagynéném és az egyik nagybátyám 
pedig ott élt a gödi házban, Mamócával. Nekünk a havas tájban megbú-
vó illatos, karácsonyfás ház, meg az ajándékok jelentették a karácsonyt, 
nekik pedig a négy bezúduló, hangos-jókedvű gyerek. Nagyon megadták 
az  ünneplés módját! A  karácsonyfán minden esztendőben ismerős dí-
szek csillogtak, házi készítésű szaloncukorral, s volt egy ünnepi menü, 
amiből nem maradhatott el a kertben termett dióból vastagon töltött bej-
gli sem. Az ajándékcsomagok évről évre a szeretettel kötött vagy horgolt 
pulóvereket, kesztyűket, sapkákat, sálakat rejtették. Ebéd után aztán mi, 
gyerekek lementünk a Duna partjára. A folyón hatalmas táblákban zaj-
lott a jég, – ti olyat talán még nem is láttatok. Vagy az erdőbe mentünk 
sétálni, amit akkoriban még nem szelt ketté autóút. Nekünk Göd nyáron 
is, télen is, karácsonykor is valami csuda jót, vakációt, kiruccanást jelen-
tett, tiszta levegőjével, a rengeteg zöld fával, a gyönyörű Duna-parttal… 
Értitek is, meg nem is, igaz-e? Nem is tudjátok, milyen jó nektek, hogy 
ti itt lakhattok az év minden napján – simogatta végig a buksikat olyan 
nagyapás, kicsit büszke, kicsit szigorú tekintetével.

V. Pálfai Kinga

Hóesésben a Pesti út, háttérben a Pick-villával (1931)
(A fotó Volentics Gyula Üdvözlet Gödről című albumából való.)

•  December 12., szombat 15 órakor: PICIFI − 
alsógödi gyülekezeti terem (mézeskalácssütés − 
a KISIFI-seket is várjuk); 18 órakor: Imaközösség 
− felsőgödi gyülekezeti terem

•  December 13., vasárnap 16 órakor: Felsőgödi 
Református Templom – Gyermekkarácsony, 
utána a gyülekezeti teremben szeretetvendégség

•  December 14., hétfő 18 órakor: Idősek és 
gyermekek Karácsonya – sződligeti gyülekezeti 
terem

•  December 15., kedd 16 órakor: Idősek 
Karácsonya – alsógödi gyülekezeti terem

•  December 16., szerda 18 órakor: Gyermekek 
Karácsonya – alsógödi templom

•  December 17., csütörtök 16 órakor: Idősek 
Karácsonya – felsőgödi gyülekezeti terem

•  December 19., szombat 18 órakor: Imaközösség 
– felsőgödi gyülekezeti terem

•  December 20., vasárnap 8 órakor: Sződliget; 
9.30-kor Felsőgöd; 11 órakor Alsógöd

•  December 22-23., kedd-szerda: Úrvacsorára 
Felkészítő Bűnbánati Istentiszteletek: 16 órakor 
Sződliget; 17 órakor Felsőgöd; 18 órakor Alsógöd

•  December 24., csütörtök 16 órakor: Közös 
szentesti istentisztelet az alsógödi templomban

•  December 25-26., péntek-szombat: Karácsony 
1-2. napja − ünnepi istentiszteletek Úrvacsorával 
mindkét nap: 8 órakor Sződliget; 9.30-kor 
Felsőgöd; 11.15-kor Alsógöd

•  December 27., vasárnap: istentiszteletek a szokott 
rend szerint (8, 9.30 és 11 órakor); 16 órakor 
„Családos Karácsony” – szülők-gyermekek együtt 
– alsógödi gyülekezeti terem

•  December 31., csütörtök 17 órakor: közös óévi 
hálaadó istentisztelet a felsőgödi templomban

•  Január 1., péntek: újév első napi Istentiszteletek: 
8 órakor Sződligeten; 9.30-kor Felsőgödön; 
11 órakor Alsógödön

A Felsőgöd–Alsógöd–
Sződligeti Református 

Gyülekezetek programjai
www.alsogod.hu
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A 19. század második felében az ad-
venti időszakot a  katolikusok he-
lyenként még adventböjtnek vagy 

− a  húsvét előtti nagyböjthöz viszonyítva 
− kisböjtnek nevezték, és az  egész évben 
a  hústól való tartózkodással telő pénteki, 
szombati napokon kívül az adventi szerdá-
kon is hústalanul ettek.

December 24-e, karácsony előestéje a ka-
tolikus egyházban a 20. század derekáig elő-
írt böjtös nap, karácsony böjtje volt. A népi 
kultúrában olyan nagyünnep ez, amelynek 
évről évre visszatérő ételeit a  hagyomány 
igen pontosan előírta, s a családoknál a ka-
rácsony esti ételsor nemigen változott. A téli 
időszak domináns kettős étkezési rendjében 
a századfordulón délutánra esett a nap fő ét-
kezése, a karácsonyi vacsora.

A kereszténység előtti mágikus hagyo-
mányokban gyökerezik az  alkalom bő-
ség- és termékenységvarázsló jellege, de 
ez az  időszak része a  halottkultusznak is. 
Ez tükröződik a szokásos ételekhez fűzött 
mágikus magyarázatokban, és ezért készí-
tették el a karácsonyi asztalt is sok helyütt 
még a  20. században is különleges cere-
móniával, melynek része volt az  asztalra 
helyezett és hosszabb ideig ott hagyott 
egész kenyér vagy kalács, amit aznap meg 
sem kezdtek. A  katolikusok böjtös étke-
zési szokásaihoz a  szórvány protestáns 
falvak gyakran csatlakoztak, vagy esetleg 
húsosan készítették el a  katolikus étrend 
valamelyik ételét. A  Tiszától keletre eső, 
többnyire protestáns területeken nem volt 
kötött karácsony esti étrend, sokszor már 
a másnapra készült ételekből ettek.

A századfordulón, főleg a  Felföldön és 
a Dél-Alföldön, a karácsonyi vacsora ritu-
ális csemegéje volt a pálinka, a méz, a fok-
hagyma, az alma, a dió, és gyakran az os-
tya. A vacsora két főfogásból állt: levesből 
és tésztaételből. Az  étel bab, lencse, aszalt 
gyümölcs, káposzta, gomba és korpacibe-
re felhasználásával készült, attól függően, 
hogy az  adott területre mely termények 
voltak jellemzőek. A református falvakban 
babot, lencsét, káposztalevest főztek kol-
básszal vagy hússal. A  tészta Dél-Dunán-
túlon jellegzetesen, másutt szórványosan 
lepénykenyér volt, a  reformátusoknál oly-
kor zsíros pogácsa állt a helyében. Egyéb-
ként főtt vagy öntött tészta volt szokásos, 
elsősorban mákkal, ritkábban túróval 
töltve. Északnyugat-Dunántúlon kuko-

ricás cipót, Délnyugat-Dunántúlon gyü-
mölcskenyeret sütöttek. További csemege 
volt a töltelékes lepény, főként a Felföldön. 
A közönséges téli vacsorák gyakori elede-
le, a  sült tök a  karácsonyi vacsora mági-
kus ételévé emelkedett Dél-Dunántúlon 
és Szabolcs-Szatmárban, de szórványosan 
máshol is. A  teljes magyar nyelvterületen 
előfordult a  karácsony esti ételek között 
a vízben főtt szemes termény, leszűrve: bab, 
lencse, mézes búza vagy kukorica.

Hal a karácsonyi vacsorán elég kivételes 
volt, ez csak később, a 20. század folyamán 
terjedt el. A  karácsonyi vacsora minden 
ételéhez kapcsolódott mágikus magyará-
zat. Tolnában, Baranyában, a  szlavóniai 
magyar falvakban több helyen karácsony 
előestéje volt a „bőved este”, amelynek bő-
séges étkezése a következő év óhajtott bő-
ségét vetítette előre. Egyes nagyon jámbor 
családok, sőt néhol akár egész falvakban 
a  katolikusok nem vettek magukhoz főtt 
ételt, vagy egyáltalán nem ettek egész nap 
december 24-én. Ilyenkor az éjféli miséről 
hazatérve ültek asztalhoz, s akkor tálalták 
fel az adott vidék délutáni ünnepélyes va-
csoráján  szokásos ételeit.

A december 24-ei étkezés a  20. század-
ban lépcsőzetesen alakult át. Az  egykori 
ünnepélyes vacsora ételei a  hármas étke-
zési rendben a  déli étkezésre kerültek, és 
a karácsonyi vacsora új fogásokkal gazda-
godott. A  századfordulón december 25-
ére, karácsony napjára általában közönsé-
ges téli ünnepi ételeket főztek, elsősorban 
húslevest és savanyú káposztát disznóhús-
sal. A  20. század folyamán ez alkalomra 
a  családi nagyünnepeken már bevezetett 
új ételek (húsok, sütemények) is terítékre 
kerültek.

(w)

Hagyományos karácsonyi ételeink
Amikor a család asztalhoz ül, és � nomságok sora kerül terítékre, igazán akkor telje-
sedik be az ünnep. De vajon szépapáink idejében mit készítettek a magyar falvakban 
az ünnepi alkalomra?
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Szilágyi Domokos

Karácsony 

A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson,
láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony.

Szilágyi Domokos

Karácsony 

Nemes Nagy Ágnes

Karácsony
Fehér föld, szürke ég, a láthatáron
narancsszín fények égtek hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve
s el nem repültek volna űzve sem.

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.

Hamvas Béla

A láthatatlan történet
,,A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. 
A fény csak abban válik áldássá, aki más-
nak is ad belőle. Mert amikor bennünket 
elküldtek, az  útrabocsátó Hatalom így 
szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel 
nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ru-
hát, mindenkire vigyázz úgy, mint magad-
ra, és ne hagyd a  sötétségben elmerülni. 
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit 
átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Sza-

bad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, 
hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha 
magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: fele-
lős vagy minden emberért, aki veled él, s el 
kell számolnod minden � llérrel, amit ma-
gadra költesz, minden örömmel, amit ma-
gadba zártál, és minden boldog pillanattal, 
amit magadnak tartottál meg. Most eredj 
és élj, mert a világ a tied!’’ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen karácsony.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit 
átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Sza-

és élj, mert a világ a tied!’’

Márai Sándor

Füveskönyv
„Ha az  ünnep elérkezik életedben, akkor 
ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld 
meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál be-
lülről és kívülről. Felejts el mindent, ami 
a köznapok szertartása és feladata. Az ün-
nepet nemcsak a  naptárban írják piros 
betűkkel. Nézd a  régieket, milyen áhíta-
tosan, milyen feltétlenül, milyen körülmé-

nyesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély 
és varázsos rendhagyás. Az  ünnep legyen 
ünnepies. Legyen benne tánc, virág, � atal 
nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és fe-
ledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött 
legyen benne valami a  régi rendtartásból, 
a hetedik napból, a megszakításból, a teljes 

kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föl-
tétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.
S nemcsak a  naptárnak van piros betűs 
napja. Az  élet elhoz másféle, láthatatlan 
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, 
� gyelj az ünnepre.”

(Az ünnepekről)

Babits Mihály

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult...

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük hogy „ megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

ÜNNEP
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Olyan országos, sőt nemzetközi hírnévnek örvendő 
zenészeket és énekeseket hívunk meg Gödre kon-
certezni, akik révén igazi ünnepnappá válnak ezek 

az alkalmak!
A november 4-ei hangversenyen Gödön élő művészek 

léptek föl: Szabó Judit csellóművész, a világjáró Keller Vo-
nósnégyes tagja, a Zeneakadémia tanára; Berkes János ope-
raénekes, a Halhatatlanok Társulatának tagja, az Operaház 
Örökös Tagja, Oberfrank Péter karmester, zongoraművész, 
érdemes művész. Másnap, november 5-én pedig a  világ 
egyik legkeresettebb zongoraművésze, Várjon Dénes és fele-
sége, Simon Izabella adtak zongoraestet. Mindkét komoly-
zenei est teltházas volt, s fantasztikus zenei élmények része-
sei lehettünk a Búzaszem Iskola gyönyörű aulájában.

Rendhagyó módon arra kértük az előadóművészeket, hogy 
kivételesen osszák meg érzéseiket a Gödi Körkép olvasóival.

• Szabó Judit csellóművész: „Boldog voltam, hogy játsz-
hattam olyan felállásban (cselló és zongora), amelyben 
ritkán van részem. E kamarakoncertre a Búzaszem aulája 
akusztikailag és méretét tekintve is tökéletes választás volt, 
s  ehhez hozzájárult még a  családias légkör, a közönség fi-
gyelme és érzékenysége.”

• Berkes János operaénekes: „Jó tudni, hogy van valaki, 
akinek szívügye a gödi zenei élet. De talán még jobb, hogy 
erre igény is mutatkozik. Ez kiderült a novemberi koncerte-
ken. Öröm volt az aulában énekelni, s érezni, hogy a közön-
ség »vevő« a  produkciókra. Külön öröm számomra, hogy 
gödi művészekkel együtt léphettem fel. Bízom abban, hogy 
lesz folytatása a gödi zenés estéknek.”

• Oberfrank Péter karmester, zongoraművész: „Számom-
ra ezek a gödi koncertek a találkozásokról szóltak, elsősor-
ban kamarapartnereimmel, de a többiek koncertjeit hallgat-
va is. Dénes az osztálytársam volt a Zeneakadémián, Judit 
pedig a  feleségemé! Jánossal a  szegedi és a pesti operában 
dolgoztunk együtt, akkor és most is oldottan örömzenél-
tünk. Köszönöm Wagner Lacinak, hogy családias hangulat-
ban és itthon, Gödön muzsikálhattunk!”

És végül, kedves olvasó, íme, egy rövid idézet Mácsai 
János zenekritikus írásából:

„Nem gyakran esik meg velem olyan élmény, ami nemré-
giben a gödi Búzaszem Iskolában történt, ezért is szeretnék 
néhány szóban beszámolni róla. Wagner László az  iskolá-
ban tartott komolyzenei koncertek lelkes szervezője hívott 
zongorahangolói minőségemben, hogy készítsem elő az esti 
hangversenyre a zongorát. (…) A hangolás végére befutot-
tak a művészek, és Várjon Dénes azonnal leült kipróbálni 
a  hangszert. Dénes azonban nem csupán néhány hangot 
ütött le, hanem egyszeriben elkezdte játszani Beethoven op. 
78-as Fisz-dúr szonátáját, majd rögtön utána az op. 109-es 
E-dúr szonátát. (…) Ám a  java még csak ezután követke-
zett! Simon Izabella odahúzott a zongorához egy széket, és 
Beethoven úgynevezett Nagy fúgájának négykezes verzió-
ját kezdték el játszani, az eredeti vonósnégyes-tétel átiratát, 
melyet maga Beethoven készített. Bevallom, jóllehet lassan 
fél évszázada élek a  legfeljebb másfél tucatnyi késői Bee-
thoven mű bűvöletében, de nem hallottam soha ezt a vál-
tozatot. Feltehetően senki, soha nem játszotta el még hazai 
pódiumon, a létezéséről sem tud a szakma (…). Varázslatos 
bő negyedóra volt ez, soha nem felejtem el. Ígérték, felveszik 
majd lemezre is. Alig várom!”

W. W.

A 2015-ös programok támogatói
Fővédnökök: Beer Miklós megyés püspök, Markó József 
polgármester
Kiemelt támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Kulturális 
Alap, Göd Város Önkormányzata, Szent Jakab Zarándok 
Egyesület, Váci Egyházmegye
Főtámogatók: Kalotherm, Sauska Borászat, Fétis Kft., 
Bártfai család, Csikós család, 3Pont Nyomda@Grafika
Támogatók: Új Ház Centrum − Piramis Építőház Kft., 
Teverzo Audio, Csepregi cukrászda, Don Papa Pizzéria, 
MVM OVIT, Belga Sörház, Gödi SE, Felsőgödi Rétesház, 
Gödi Szerb Kisebbségi Önkormányzat, Felsőgödi Ka-
ritász Csoport, Aphrodite Hotel, Széchenyi csárda, Al-
sógödi Egyházközség, XV. Camion Kft., Flört virág- és 
ajándékbolt
Médiapartnerek: Bartók Rádió, Magyar Nemzet, Gödi 
Körkép, dunakanyarregio.hu, god.hu, jazzma.hu, fidelio.hu

ZENEI ÉLET

Zenei BeCsalogatók 
2015-ben
A hazai dzsesszélet vérkeringésében már évek óta ott lük-
tető Gödi Jazz Napok mellett immár második éve szere-
pelnek programjaink között a klasszikus zenei napok is. 
Szlogenünk: „Az érték a mérték!”

Oberfrank Péter, Szabó Judit és Berkes János köszöntése a koncert 
után

A Várjon Dénes−Simon Izabella házaspár: „Fantasztikusan éreztük 
magunkat Gödön”
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Üdvözlet Gödről!
Impozáns képes album 
Volentics Gyula helytörténész, városunk, illetve a  régió múltjának kiváló kutatója 
októberben mutatatta be legújabb képes albumát.  A közel tízéves kutatómunka 
eredményeként napvilágot látott könyv alapjául szolgáló források között levéltári 
dokumentumok, korabeli újságcikkek, képeslapok.
térképek és fotók egyaránt megtalálhatóak. Az album lapjain megjelennek a gödi 
villák és kúriák, az egykori üzletek, éttermek és szállodák, olvashatunk a vallásos kö-
zösségek életéről, a település sport- és kulturális egyesületeiről, a Duna-parti stran-
dokról, a múlt század első évtizedeinek kedvelt üdülőtelepéről. Akik ismerik a szerző 
2012-ben megjelent Mesélő gödi képes levelezőlapok című kötetét, azok biztosan sze-
retnék a könyvespolcukon látni a most megjelent újabb albumot is.

A könyv megvásárolható:
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.)
Az album ára: 5990 Ft

Felsőgöd 100 éves
Képes falinaptár – 2016 
A Bozóky Gyula Alapítvány gondozásában „Felsőgöd 100 éves” 
címmel megjelent egy 2016. évi falinaptár. A szép kivitelű, igé-
nyes kiadvány archív fotók felhasználásával a  felsőgödi város-
rész 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.) összejövetelein.
•  A katolikus templom sekrestyéjében minden mise után.

A naptár ára 2000 Ft. A  bevételeket az  alapítvány az  Összefogás-
feszület felújítási költségeinek kiegyenlítésére használja fel.

Üdvözlet Gödről!

feszület felújítási költségeinek kiegyenlítésére használja fel.

A 100 éves Felsőgöd krónikája
A Gödi Almanach 2015. évi kötete
Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulójára, szeptember 19-ére megjelent 
a Gödi Almanach idei kötete. A 100 éves Felsőgöd krónikája alcímet viselő, régi 
fotókkal gazdagon illusztrált 270 oldalas könyv átfogó képet nyújt a felsőgödi 
városrész történetéről az 1900-as évek elejétől napjainkig. Fejezetei sorra veszik 
a közigazgatás, az egészségügy, a gyermeknevelés, a természeti és társadalmi 
viszonyok, a közösségi, kulturális és egyházi élet, a sport és a helyi építészet ala-
kulását. A kötetet szívből ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik Göd múltja iránt.

A könyv megvásárolható: 
A Göd Városi Könyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.) kedvezményes, 500 forintos 
áron. Ugyanitt korlátozott példányszámban még kaphatók a  korábbi években 
megjelent almanach-kötetek is.

Felsőgöd 100 éves

K A R Á C S O N Y I  A J Á N D É K Ö T L E T E K

fotókkal gazdagon illusztrált 270 oldalas könyv átfogó képet nyújt a felsőgödi 
városrész történetéről az 1900-as évek elejétől napjainkig. Fejezetei sorra veszik 
a közigazgatás, az egészségügy, a gyermeknevelés, a természeti és társadalmi 
viszonyok, a közösségi, kulturális és egyházi élet, a sport és a helyi építészet ala-
kulását. A kötetet szívből ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik Göd múltja iránt.

A könyv megvásárolható: 
A Göd Városi Könyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.) kedvezményes, 500 forintos 
áron. Ugyanitt korlátozott példányszámban még kaphatók a  korábbi években áron. Ugyanitt korlátozott példányszámban még kaphatók a  korábbi években 
megjelent almanach-kötetek is.
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− Honnan jött az ötlet, hogy ismeret-
terjesztő sorozatot tartson a bluesról?
− Tavaly a  zenész barátaimmal arról 
beszélgettünk a Homokszigeten, hogy 
jó lenne összehozni egy koncertet. Né-
hány alkalommal próbáltunk csupán, 
majd a  Széchenyi csárdában debütált 
a  Szigetspicc Blues Band. Nagyon jó 
hangulatú koncert volt, és mindany-
nyian éreztük, hogy ezt folytatni kel-
lene. Némi személyi változást köve-
tően megalakult a Göod Times Blues. 
A  blues történetéről szóló ismeretter-
jesztő sorozat már akkor megfogal-
mazódott bennem, s a váci művelődé-
si házat felkeresve elmondtam, hogy 
szeretnék egy zenélős-beszélős előa-
dást tartani. Támogatták az  ötletet. 
Egy alkalommal Horváth Istvánnal, 
a  Scarabeus együttes tagjával próbál-
tunk, amikor említettem neki, hogy 
lesz Vácon egy előadásom. Mondta, 
hogy eljön meghallgatni, amire rávág-
tam, hogy akkor már játszhatnánk is 
együtt. Egyszeri alkalomra terveztem 

az  elő adást, amely a  Mississippi-del-
tától Chicagóig mutatja be a blues tör-
ténetét. A kedvező fogadtatás után jött 
az ötlet, hogy folytassam tovább. Idő-
közben a gödi művelődési ház is befo-
gadott minket, ahol nagyon lelkes kö-
zönségre találtunk: az  első előadáson 
még csak húszan voltak, a harmadikon 
pedig már hatvanan. 

− Mikor kezdett el gitározni?
− Kezdetben mandolinozni tanultam. 
Az  apai nagyapám a  MÁV Szimfoni-
kus Zenekarban játszott fúvós hang-
szereken, de tudott hegedülni, man-
dolinozni és bendzsózni is. Az  első 
világháborúból egy igazi olasz man-
dolinnal érkezett haza. Apám ugyan 
gitározott, de nagyapámtól tanultam 
mandolinozni, mert a  gitár nyaka túl 
vastag volt, a  mandolin meg picike, 
négyhúros hangszer, az  rám volt mé-
retezve. Később „kinőttem”, nem talál-
tam „macsós” dolognak, így gitározni 
kezdtem.

− Miért a blueszenét választotta?
− Mint minden fiatal, kerestem én is 
önmagamat. Kellett valami, amitől 
azt éreztem, hogy ez én vagyok. Ne-
kem ez volt a blues. A rádióban hallot-
tam blueszenét, ami nagyon tetszett. 
Az ecseri piacon találtam rá a The Ani-
mals & Sonny Boy Williamson bake-
litlemezre. Teljesen magával ragadott.

− Miért vándorolt ki Svédországba?
− Engem nem ért semmiféle szemé-
lyes sérelem vagy hátrány, rendben 
volt a  szénám. Erdészeti technikumot 
végeztem, utána a  TF-re jártam, at-
letizáltam. De nem találtam itthon 
a  helyem, hajtott a  kíváncsiság, a  ka-
landvágy. Amikor kezdett felpuhulni 
a  rendszer, háromnapos nyugat-euró-
pai városnéző túrákra lehetett befizet-
ni. Én Londonba akartam jegyet venni, 
de oda már elfogyott. Azonban a kop-
penhágai repülőre még volt hely, így 
oda mentem 1981 őszén, onnan pedig 
komppal át Svédországba.

− Hogyan sikerült beilleszkednie?
− Fiatalon sok mindent meg lehet 
szokni. Először a nyelvet kellett megta-
nulni, ami viszonylag könnyen ment. 
Atlétaedzőként dolgoztam félállásban. 
Gyakran jártam hangszerboltokba, 
próbálgattam a  gitárokat, ismeretsé-
geket kötöttem. Egyszer elhívtak egy 
gyerekeknek szóló koncertre zenél-
ni. Az  előadás után gázsit is kaptam, 
amire nem számítottam, főleg, hogy 
a  félórás műsorért annyi pénzt adtak, 
ami akkor Magyarországon kéthavi 
fizetésnek felelt meg. Elgondolkodtam, 
hogy ebből akár meg is lehetne élni, 
így aktívabban kezdtem gitározni, 
gyakorolni. Később több blues együt-
tesben is játszottam, tizenöt évig egy 
duóban, a  Crossroad Bluesban gitá-
roztam, illetve magántanárként gitárt 
is oktattam. Huszonöt évig kroki mo-
dell is voltam. A  kroki egyfajta gyors 
skiccrajz.

− Évente mennyi időt tölt itthon?
− Most már több időt töltök itt Gö-
dön, „visszahonosodási” projektben 
vagyok. De ez nem olyan egyszerű, 
hiszen több mint harminc évig éltem 
odakint. Nem lehet egyik pillanatról 
a  másikra otthagyni: van egy kis ta-
nyám, cicám, amit a  házzal kaptam, 
s a mai napig vannak gitáros tanítvá-
nyaim. 

− Mik a tervei?
− A  környékbeli művelődési házak-
ba is szeretném elvinni ezt a  blues 
sorozatot. Tavasszal szeretnék olyan 
esteket tartani, ahol egy-egy előadót 
is bemutatnék. A  Göod Times Blues-
zal is jó lenne tovább zenélni a  ma-
gunk és a közönség örömére. Van egy 
másik élőzenés, interaktív, vetítéssel 
egybekötött előadásom is, ami Jack 
Kerouacról, az  íróról szól. Ebben is 
társam Horváth István, akivel korabeli 
zenéket játszunk, hogy megfelelő han-
gulatba hozzuk a közönséget.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

Akinek a blues az élete
Beszélgetés Gier Gabriellel
A József Attila Művelődési Ház adott otthont Gier Gabriel három estéből álló, 
a blues történetét bemutató előadássorozatának. A magyar−svéd gitárossal ki-
vándorlásról, Svédországról, a bluesról és terveiről beszélgettünk.

Gier Gabriel a színpadon
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November 13-án könyvtárunk vendége volt Nyulász Péter, 
aki játékos ízelítőt adott a  legkisebbeknek saját verseiből. 
A költészet világába varázsolta a piciket, akik nagyon élvez-
ték az előadást, miközben verset tanultak, mondókáztak és 
meséket nézhettek a kivetítőn.

A verses meséket bárki megtekintheti a mese.tv.hu olda-
lon a verses mesék cím alatt.

Nyulász Péternek ezúton is köszönjük, hogy elfogadta 
a meghívásunkat.

Nyulász Péter (1968) történelem-földrajz szakon szerzett 
diplomát Debrecenben a  Kossuth Lajos Tudományegyete-
men. Tíz éven át a Magyar Rádió újságíró-riportereként dol-
gozott, jelenleg az  egyszervolt.hu kulturális családi portál 
szerkesztője, szerzője, kommunikációs vezetője. Zsubatta! 
című mondókás-verses kötete 2005-ben, a Miazami kitalá-

lós versikés könyve 2007-ben jelent meg, mely alapján té-
véfi lm készült Gárdos Péter rendezésében. 2008-ban látott 
napvilágot Nyulász Péter Gyere velünk Budapestre! című 
hajtogatós képeskönyve. 2010-ben Miazmég címmel jelent 
meg újabb kitalálós versikés kötete, 2011-ben pedig kiadta 
első regényét Helka − A Burok-völgy árnyai címmel, amely-
ből bábszínházi előadás is született. Rendszeresen jelennek 
meg versei a Dörmögő Dömötörben.

Az író Helka − A Burok-völgy árnyai című könyvét 2011-
ben az IBBY magyar szekciója az Év Gyermekkönyve díjjal 
jutalmazta. 

Hajtó Ilona

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

„Van hat lába meg két csápja, 
nagyon kedves kis bogárka.
Mi az?”

a Duna-part Nyaralóházak színháztermében 
2016. január 10-én, vasárnap 18 órakor. 

Az énekes-színésznő férjével, aki zongorán kíséri, áll színpadra 
ezen az estén. Közismert örökzöld musical-  és filmslágerek 

csendülnek fel, a hozzájuk tartozó történetekkel.

Könyves ötös
Decemberi könyvajánlatunk:
Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Gárdos Péter: Hajnali láz
Fodor Sándor: Csipike
Héctor Tobar: A sötét mélyben
Vladimir Nabokov: Egy naplemente részletei − Összegyűj-
tött elbeszélések I.

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

Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt és boldog 
új évet kívánnak a könyvtár dolgozói!

B é c s t ő l  B u da p e s t i g 
Malek Andrea és Walter Lochmann estje

Az estre a 4 alkalmas
bérletek érvényesek!

Bérlettel nem rendelkezők 1700 forintos
áron válthatnak jegyet az előadásra.

Jegyértékesítés a Duna-part Nyaralóházak recepcióján.
Hétfő-péntek: 9 és 17 óra között (az előadás napján is) Telefon: (06 20) 236-0223
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2015. december 11., péntek 19 óra
Hobo-bérlet, 2. előadás
A föltámadás szomorúsága − Ady Endre-est
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

2015. december 18., péntek 19 óra
Víg Vác-bérlet 2. előadás
Maurice Hennequin – Pierre Veber – Nádas Gábor: 
Elvámolt nászéjszaka
zenés vígjáték
Az előadás időtartama kb. 2 óra 45 perc, két 
részben.
Jegyár: 2600 Ft

2015. december 20., vasárnap 17 óra
Ágacska, A bűvös erdő − két mese egy estén
A Fónay-Humánia Társulat és a Leányfalui Árvácska 
színjátszó kör karácsonyi előadása.
Az előadás időtartama kb. 2 x 45 perc.
Jegyár: 1000 Ft

2015. december 30., szerda 19 óra
Előszilveszteri show Fábry Sándorral, a Bagi-Nacsa 
párossal és Zsédával
Az előadás időtartama kb. 2 x 50 perc.
Jegyár: 4900 Ft

2016. január 15., péntek 19 óra
Hobo-bérlet, 3. előadás
„Látja Isten, hogy állok a napon…” − Pilinszky 
János-est
Jegyár: 1900 Ft

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

Karácsonyi ébredés

December 12., szombat 18.00

Auth Csilla adventi koncertje
December 13., vasárnap 10.00-12.00

Családi Kézműves Játszóház – Luca-napi készülődés
16.00

A Dunavirág Néptáncegyüttes „Süvöltő” és „Röcögő” 
csoportjainak évzáró műsora

16.30

„Serketánc táncházak” − karácsonyi koncert és táncház
Közreműködik Nagy Lénárd és zenekara 

A programsorozatot támogatja a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

A programokra a belépés díjtalan!
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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

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

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

KARÁCSONYI ÉBREDÉS

DECEMBER 12., SZOMBAT

18.00
Auth Csilla adventi koncertje

DECEMBER 13., VASÁRNAP

10.00-12.00
Családi Kézműves Játszóház – Luca-napi 
készülődés

16.00
A Dunavirág Néptáncegyüttes „Süvöltő” és 
„Röcögő” csoportjainak évzáró műsora

16.30
„Serketánc táncházak” − karácsonyi koncert és 
táncház
Közreműködik Nagy Lénárd és zenekara 
A programsorozatot támogatja a Nemzeti Kulturális 
Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
(A programokra a belépés díjtalan!)

DECEMBER 14. HÉTFŐ | 11.15
Hangfogó − komolyzenei hangversenybérlet 
kisiskolásoknak, II. évad
Első előadás: Ünnepek ünnepe címmel az Új 
Harmónia Fúvósegyüttes műsora
A három előadásból álló hangversenysorozat további 
időpontjai: 2016. január 25. és március 21.
A hangversenysorozatot a Nemzeti Kulturális 
Alap Zenei kollégiuma támogatja, az előadásokra 
a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Kérjük 
az osztályokat, keressék munkatársainkat!

DECEMBER 15. KEDD | 14.00−18.00
Véradás

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

JANUÁR 5. KEDD | 16.00
Gödi Fonó Magyar Táncház − Évkezdő 
gyermektáncház a Röcögő néptánccsoporttal
Táncrendek: rábaközi, felcsíki, somogyi és mezőföldi 
táncok. Zenélnek a Pikhéty Tibor Zeneművészeti 
Szakközépiskola növendékei. Néptáncpedagógusok: 
Czinóber Klára, Karánsebessy Balázs. A Fonó ideje 
alatt kézműves foglalkozást tartanak a JAMH 
munkatársai. A belépés díjtalan. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

JANUÁR 6. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub találkozója

JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egézszégmegőrző Klub összejövetele

JANUÁR 8. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

JANUÁR 11. HÉTFŐ | 10.00
Bábszínházi előadás – a Téli bérlet 2. előadása
Kereplő Családi Színház – Lúdas Matyi
Belépő: 700 Ft/fő

13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

DECEMBER 19. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady klub

 JANUÁR 14. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2016. január 29-én, pénteken 13 órától 17 óráig far-
sangra készülünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27)345-101
2016. január 15-én, pénteken 13 órától 17 óráig ujj-
bábokat készítünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő csa-
ládokat várjuk!

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

Út a boldog élethez!
Tudunk tenni a boldogságért.
A belső béke, a  megelégedés, a  boldogság eléré-
séről tart előadást dr. Fülöp Sándor Gunagriha, Sri 
Chinmoy tanítványa, aki 28 éve foglalkozik a belső 
élet kérdéseivel.

Az előadás helye és ideje:
József Attila Művelődési Ház 2131 Göd, Pesti út 72.
2016. január 9., szombat 11 óra

A b elépés díjtalan.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Téli szünet a művelődési 
házban

A József Attila Művelődési Ház 2015. december 
21. és 2016. január 4. között zárva tart.

A művelődési ház munkatársai áldott karácsonyi 
ünnepeket és békés új évet kívánnak mindenkinek! 

A Retró Ady Klub programja
2015. december 19-én, szombaton 17 órakor:

Karácsonyi ünnepi est,
5 éves jubileumi vetítés

(Klubtagok és barátok részére, büfé ki-ki alapon)
Infó: (06 30) 370- 2491
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A Településellátó 
Szervezet pályázatot 
hirdet takarító-gondnok 
munkakörök betöltésére
A munkavégzés helye: Huzella Tornacsar-
nok Göd, Petőfi Sándor u. 48.
Munkaidő: 1 fő teljes munkaidős: keddtől 
szombatig 14-től 22 óráig
1 fő részmunkaidős: vasárnap 8-tól 20 órá-
ig és hétfőn 14-től 22 óráig
Jelentkezni lehet a  bobisne.csilla@
telepulesellato.hu e-mail címen önéletrajz 
küldésével, vagy személyesen a Településel-
látó Szervezet munkaügyi irodájában, illet-
ve telefonon: (27) 530-610.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Egyre népszerűbb a gyalogtúra
Óriási érdeklődés övezte a Belépés Családostul programsorozat őszi 
gyalogtúráját. A már összeszokott társaság mellé többen csatlakoz-
tak Gödről, Dunakesziről, Sződligetről, Vácról és Tahitótfaluból. 
Nagy népszerűségnek örvend a becsalos gyaloglás, igényük van fi-
ataloknak, idősebbeknek, kisgyermekes családoknak a természetjá-
rásra, a közösséghez tartozásra.

− Mindenki nagyon jól érezte magát. Emlékezetes marad a nógrádi 
vár látványa, és az, hogy egyre többen hoznak magukkal fényképe-
zőgépet. Bea Pista és Kurdi Benji kiváló, közöttük több kifejezetten 
művészi fotóval segítette számunkra a túra későbbiekben történő föl-
idézését. A kisgyerekek többsége jól bírta a megpróbáltatásokat, s van 
esély rá, hogy a  felnőttek jó példamutatásával testmozgást gyakorló 
életmódot fognak folytatni felnőttként is. Megbeszéltük, hogy létre-
hozzuk a gödi túraszakosztályt, ami azt jelenti, hogy minimum havi 
rendszerességgel szerveződnek majd a  gyalogtúrák, igény esetén el-
indulunk a  nemzeti bajnokságban, a  teljesítménytúra sportágban is 
– mondta el lapunknak Wagner László főszervező.

LABDARÚGÁS

Az olimpiai bronzérmes 
edzőtől, Várhidi Páltól 
búcsúzik a GSE 
szakosztálya
Életének 85. évében, november 12-én el-
hunyt az Újpest egykori védője, az Arany-
csapat tartalékjátékosa, az  1960-as római 
olimpia bronzérmes labdarúgója, az 1954-
es svájci világbajnokság ezüstérmese, 
Várhidi Pál. Edzői pályafutása során a Vác, 
a BEAC, az Újpest, a Göd és az Elektromos 
edzője, több alkalommal volt a magyar vá-
logatott pályaedzője, valamint a B-váloga-
tott trénere.

− Edzői sikerei az  Újpesthez kötik, 
hat évig tartó vezetőedzői időszaka alatt 
a  csapat négy bajnoki címet nyert. Utána 
1980-tól három évig Gödön edzősködött. 
Letette az  alapjait az  1984-ben Szabad 
Föld-kupát nyert csapatnak, melyben volt 
és – akkor még – leendő válogatott játéko-
sokat irányított. Többek között Dunai Ede, 
Juhász Péter, Tóth András, Zámbó Sándor, 
Nagy Tibor és Nyilas Elek rúgta a bőrt a ve-
zetésével. Kuvaiti munkája után, 1987-ben 
visszatért hozzánk újabb két év erejéig. 
A nyolcvanas évek gödi futballjának meg-
határozó személye, aki súlyos betegségé-
ig tartotta velünk a  kapcsolatot. Utoljára 
tavaly augusztusban ült a  kispadunkon. 
A  Szabad Föld-kupa győzelem 30. évfor-
dulója alkalmából rendezett emlékmérkő-
zésen és fogadáson volt alkalmunk Gödön 
köszönteni. Pali bácsi, emléked megőriz-
zük! – búcsúznak tőle a gödi labdarúgók.

A nógrádi várat is bevette a lelkes BeCsal-csapat
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LABDARÚGÁS

GSE-EREDMÉNYEK

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
11.15. Dunakeszi
Gödi SE – Szefi 0-3
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 0-0
Gödi SE – UTE 2-2 (góllövők: Ráth K., Kobza G.)
Gödi SE – UTE 0-4

U14-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Szendehely 5-3 (Pauler Á., Ráth K. 2, Vasvári 
M. 2)
Vác VLSE – Gödi SE 4-2 (Szilágyi G., Vasvári M.)
Gödi SE – Szob SC 3-1 (Vasvári M. 3)
Az őszi szezon végén csapatunk a  bajnokság 3. 
helyén áll.
A GSE az  U16-os csapatába várja a  2001-2002-es 
születésű fiatalok jelentkezését.

U19-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Mogyoród 3-2 (Burger B., Honti B., Ribényi 
Cs.)
Gödi SE – Erdőkertes SE 8-0 (Csánki K., Durján Cs. 2, 
Farkas K. 2, László M., Ribényi Cs. 2)
Kismaros – Gödi SE 1-3 (Cseri O., Durján Cs., Ribényi 
Cs.)
Kisnémedi MSE – Gödi SE 2-6 (Farkas K., Honti B. 2, 
Ribényi Cs. 2, Sebő A.)
Csapatunk a bajnokság 2. helyén áll.

Megye III. bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Pilisszentiván SE 3-1 (Martin-Gál M. 3)
Visegrád SE – Gödi SE 1-5 (Burger B. 2, Csánki A., 
Junghaus O., Szilágyi S.)
Gödi SE – Solymár SC 0-3
Pilisszentlászló SE – Gödi 7-3 (Burger B. Csánki A. 
Junghaus O.)
Csapatunk a bajnokság 11. helyén áll.

Megye II-es bajnoki mérkőzések
Aszód FC – Gödi SE 1-1 (Sápi P.)
Gödi SE – Vácduka KSK 11-1 (Csánki K., Kolumbán A. 
2, Oláh D., Sápi M 3., Sápi P. 4)
Hévízgyörki SC – Gödi SE 1-7 (Csánki K. 4, Oláh D., 
Sápi P. 2)
Gödi SE – Erdőkertes SE 6-1 (Oláh D. 2, Sápi M. 2, Sápi 
P. 2)
Csapatunk a bajnokság 12. helyén áll.

Öregfiúk bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Csömör KSK 5-0 (Horváth L., Takács Á. 3, 
Tollas G.)
Kistarcsa VSC – Gödi SE 0-3 (Óbéri A., Takács Á., Tuza 
J.)
Csapatunk a bajnokság 2. helyén áll.

KAJAK-KENU

Nyolcra nőtt a gödi 
válogatott kajakosok száma
Előző számunkban beszámoltunk róla, hogy 
a  GSE szakosztályából Rimár Szonja, Tóth 
Rebeka, Korompai László, Velky Donát és 
Lukács István vívta ki helyét a korosztályos vá-
logatottban, míg a Héraklész-keretbe az MTK-
ban versenyző Gecse Márton és Luczó Bence ke-
rült be. Az Olimpiai Reménységek Versenyén és 
az egész szezonban mutatott teljesítménye alap-
ján azonban a szintén MTK-s Velky Domonkos 
is meghívást kapott az  ifiválogatottba, így ő  is 
részt vehet a decemberi összetartáson.

LABDARÚGÁS

Hó Kupa január 9-én
A Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya ismét megrendezi a  hagyományos Hó 
Kupa Balázsovits-emléktornát, azonban a korábban megszokottaktól eltérően 
nem az esztendő végén, hanem január elején.
Időpont: 2016. január 9., szombat, reggel 8 órától
Helyszín: a Gödi SE alsógödi sporttelepe
Résztvevők: az U18-as korosztálytól fölfelé várják a szervezők a csapatokat.
Lebonyolítás: 5+1 fő, kézilabda-méretű pályán, csoportrendszerben.
Nevezési díj: 12 000 Ft, a a csapat minden tagjának egy tál meleg ételt is tar-
talmaz.
Nevezni és érdeklődni a godise.2131@gmail.com e-mail címen, illetve Tuza 
Józsefnél a (06 20) 560-2775-ös telefonszámon lehet.
A szervezők az első 16 csapat nevezését tudják elfogadni.

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi éremhalmozás Komáromban
November végén a Komáromi Brigetio Gyógyfürdőben a tatai Hódy Sport-
egyesület szervezte az évadzáró sárkányhajóversenyt, melyen a GSE szak-
osztálya igen sikeresen helytállva búcsúzott az  évadtól. Az  eseményen 
a gödi szakosztály szinte teljes létszámmal vett részt, a szabadidős kategó-
riában az újoncok is lapátot fogtak.

− Az egyesület amatőr mix, versenyző női, férfi és mix kategóriában indított 
hajót.

Az amatőr selejtezőket a  csapat tagjai sikeresen vették, így bejutottak 
a döntőbe, ahol megmérkőzhettek az első helyért. A gödi egység nagy küz-
delemmel megszerezte a  győztesnek járó trófeát. A  hölgyek összeszokott 
evezéssel folyamatosan meneteltek a selejtezőkön át a döntőig, ahol nagyon 
tudatos evezéssel szintén megnyerték a  versenyt. A  mix hajónak sem volt 
egyszerű feladata, mert a sportág legjobbjaival kellett megmérkőzniük. Ők is 
nagyon kemény menetek árán jutottak a döntőbe, ahol nyertek. A férfi hajó 
szinte a kimerülés határán evezte végig a napot, sikeresen eljutottak a döntő 
futamig, amely előtt − a körbeverés miatt − a csapatkapitányokkal az  idő-
eredmények alapján beszélték meg a további sorrendet. A döntőbe jutás futa-
mát hosszantartó küzdelem döntötte el, amit megnyert a gödi egység, viszont 
az időeredményük sajnos rosszabb volt, így csapatunk lecsúszott a dobogóról 
– számolt be a versenyről Horváth László Norbert szakosztályvezető.

Medencében is jól húztak a gödiek
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Vajda Béla öt éve hozta létre a kungfucsoportot

KUNGFU

Ötéves a gödi Wing Tsun-csoport
Gödön 2010-ben hozta létre Vajda Béla a  Wing Tsun kungfu 
gyermekcsoportot. Az  idén ötéves harcművészeti sportcsoport 
működését az edző-szakosztályvezető mutatja be.

− A kezdetek nagyon nehezek voltak, egy évig nem sikerült ter-
met bérelni a megfelelő helyen és időpontban. Most már nagyon 
örülök, hogy akkor nem adtam fel, és szó szerint a nulláról indulva 
2015-re egy stabil 35-38 iskolás- és 20-22 óvodáskorú gyermekta-
nítványom lett. A fő törekvésem továbbra is a rendszeres sportra 
és egészségre nevelés, az önfegyelem megismertetése és kialakítása 
– kezdte a szakember.

− A  Wing Tsun harcművészeti jellegéből adódóan nem lehet 
versenyt rendezni, ezért nem is azt tanítom a gyerekeknek, hogy 
győzd le a másikat, hanem ismerjük meg önmagunkat, saját erős-
ségeinket, gyengeségeinket, és ezáltal váljunk jobb emberré. Ter-
mészetesen a  táborokban, a  továbbképzéseken a gyerekek is szá-
mot adhatnak felkészültségükből és vizsgázhatnak, fokozatokat 
szerezhetnek, kezdőből haladóvá, majd mesterré válhatnak.

− Két évvel ezelőtt kértem a GSE-be való felvételünket, s önál-
ló kungfu szakosztályt alakítottunk. Hogy megmutassuk, milyen 
ügyesek és jól képzettek a gyerekek, a környéken más sportág ver-
senyein is részt veszünk, magas szinten helyt állunk. Idén a Fétis 
Crossfutáson a  14 év alatti 14 km-es kategóriát a  tanítványom 
nyerte, abszolútban szintén 14 km-en, felnőttben harmadik lett 
az egyik fiú. Sárkányhajó-versenyeken több tanítványom is rend-

szeresen részt vesz és hozza az  eredményeket, igazolva a  rend-
szeres, nagyon magas szintű edzésmunkát. Tervezzük a  föld-
harc-bajnokságban és egyéb küzdelmi szabályrendszerben való 
megmérettetést is. Alapvetően a  kimagasló önvédelmi készségek 
megszerzésére törekszünk.

− Az  edzések jelenleg a  Piarista Szakiskola tornaszobájában 
zajlanak, illetve a Fácán Óvodában. Ha létszámban tovább szeret-
nénk lépni, nagyobb tornateremre lenne szükségünk. Van olyan 
edzésnap, hogy közel 40 gyerekkel foglalkozom egy időben, de 
vállalom nagy örömmel, mert az életben már én célhoz értem, az-
zal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek! – mondta végezetül 
Vajda Béla.

Vasvári Ferenc

LABDARÚGÁS

Kis gödiek a nagyok mellett
Egy ifjú labdarúgó életében meghatározó, kivételes él-
ményt jelent, amikor egy felnőtt élvonalbeli mérkőzésen 
bekísérhet egy-egy felnőtt játékost, és ha csak percekre is, 
de pályára léphet az ország legnagyobb arénáiban. Az el-
múlt esztendőkben ez már több gödi labdarúgó-palántá-
nak megadatott, ezúttal a korábbi GSE-s, ma nyolceszten-
dős MTK-s és Mészöly-sulis Árvai Ákost és Henn Dávidot 
érte az  a megtiszteltetés, hogy a  208. örökrangadón, 
az  MTK-Ferencváros mérkőzésen játékoskísérőként lép-
hettek az Illovszky Stadion gyepére…

A két kis huzellás szeptembertől játszik az MTK színeiben

KÉZILABDA

„A középmezőny realitás”
A Gödi SE felnőtt női kézilabdacsapata az NB I/B keleti csoport-
jában tíz forduló után öt győzelemmel és öt elvesztett mérkőzéssel 
a tabella 9. helyét foglalja el 10 ponttal. Az élen az Eszterházy KFSC 
áll 18 ponttal; a házi góllövőlistát Németh Lilla vezeti. A juniorok 
4 győztes, 1 döntetlen és 5 vesztes mérkőzéssel szintén kilencedi-
kek 9 ponttal, a tabellát a 19 pontos DVSC TVP II csapata vezeti; 
góllövésben Maglódi Nikolett jár az élen.

− A  céljaink, miszerint a  középmezőnyben szeretnénk zárni 
a bajnoki szezon végeztével, a félidőhöz érkezve teljesülni látsza-
nak. Ebben az évben a keleti csoportba került a tavaly még NB 
I-es Szegedi KKSE, és az  igen erős játékosállománnyal, köztük 
négy idegenlégióssal rendelkező Kisvárdai KC. A tavalyi szezon-
hoz képest komoly játékerőt képvisel az ELIOS Kispest NKK csa-
pata – emelte ki Tősér Tibor.

A gödiek edzője hozzátette, hogy a 3. fordulóban a csapat meg-
határozó játékosa, Horváth Luca komoly térdsérülést szenvedett, 
az  ő helyettesítése megoldandó feladat. − Mindent összegezve 
reális a  jelenleg elfoglalt helyünk a tabellán – húzta alá a szak-
ember.

A bajnokság utolsó fordulójára december 13-án kerül sor a Ba-
lázsovits Sportcsarnokban, a  Hajdúnánás ellen a  juniorok 15, 
a felnőttek 17 órától lépnek pályára.

EREDMÉNYEK
(elöl a felnőtteké, majd a junioroké)

HUFBAU-AKKER KNKSE – Gödi SE: 28-27, 24-24
Gödi SE – OXXO Energy Orosházi NKC: 30-26, 25-28
Gödi SE – Nyíradony VVTK: 28-23, 33-9
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

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

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

A 2015. november havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:

„Sajnos már a nyomdafesték sem 
a régi.”

A nyertes ezúttal: Madaras Gyöngyi.

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

Valamikor régen voltak olyan évek, amikor egy-egy szí-
nész vagy énekes szilveszter éjjelén 15-20 helyen is fellépett. 
Ugyanis vidám szilveszteri műsoroktól roskadoztak a szín-
házak, a mozik, a kultúrházak, az éttermek és a szállodák, 
az éjszakai mulatók.

Ilyenkor az  igazi művészi teljesítmény nem a  színpadon 
dőlt el, hanem útközben, pendlizve az egyik helyről a má-
sikra. Sok függött attól, hogy éppen milyenek az  útviszo-
nyok, oda tud-e érni a művész mindenhová, pláne az előre 
megbeszélt időpontra. Egy pontos karóra fontosabb volt 
ilyenkor a fellépő ruhánál, az elénekelendő dal szövegénél, 
a kabarétréfák poénjainál.

A Csala Zsuzsa−Lórán Lenke páros azok közé tarto-
zott, akik könnyedén bekerülhettek volna a pendlik Guin-
ness-rekordjainak nagykönyvébe.

Egy ilyen szilveszteri éjszakán minden úgy ment, mint 
a karikacsapás, mindenhová időben eljutottak, s  a közön-
ség mindenütt nagy ovációval fogadta a fellépésüket. Kivéve 
a pesti Uránia mozit!

Ahol a nagyérdemű a máshol oly sikeres produkciót meg-
lehetősen hűvösen fogadta. csupán néhány tenyér verődött 
össze, s azok is merő udvariasságból. A két népszerű komi-
ka nem tudta mire vélni a dolgot.

A műsorszámuk után a mozi üzemvezetőjétől azt kérdez-
ték, hogy talán külföldiekkel van tele a nézőtér, s azért nem 

értik a  vicceiket? Az  illető megnyugtatta őket, hogy erről 
szó sincs, a zsöllyében garantáltan hazai közönség ül.
− Akkor mi lehetett a baj? – kérdezték a komikák aggódva.
− Mindössze az, hogy ez előtt a közönség előtt kegyedék ma 
éjjel egyszer már felléptek!

(alt)

HUMOR

Szilveszteri pendli

– Úgy döntöttem, Ádám, hogy holnaptól új életet kezdek!

Gödi Körkép | 2015. 12. szám SPORT
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Dacia Duster 
Urban Explorer limitált széria
Gazdagon felszerelve a mindennapi kalandokhoz

Dacia

Think big, pay littlewww.dacia.cz www.dacia.hu
*A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,4 – 8,1; CO 2-kibocsátás g/km: 115 – 155. A feltüntetett üzemanyag-

fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A bemutatott autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 
ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő Dacia márkakereskedésekben.

TAMÁS  AUTÓ  KFT.
Vác, Rádi út 1-3.
Tel.: 06/20-940-5050
E-mail: info@tamasauto.hu

MEDIA NAV érintőképernyős multimédia-rendszerrel, 
tolatóradarral, klímával és tempomattal.
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Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz

raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 

menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki 
beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvil
lamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office 
beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvil
lamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office 
beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvil

munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügy
intéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Fron
tend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyag
intéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Fron
tend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyag
intéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Fron

gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz

raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő -  Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő -  Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 

menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki 

gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz

raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 

menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki 

gazdálkodó - Műszaki raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz
tő - Értékesítési menedzser - Back office munkatárs - Műszaki anyaggazdálkodó - Műszaki 
Elektroműszerész - Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesz

raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - 
Szerviz technikus - Autóvillamossági szerelő - Frontend fejlesztő - Backend fejlesztő - Értékesítési 
raktárvezető - Műszaki beszerző - Beszerzési ügyintéző - Pénzügyi munkatárs - Elektroműszerész - keressük a

BELEVALÓT
A WebEye nemzetközi és magyar csapata széles körű felvételt hirdet
a fóti East Gate Business Parkba költöző központjába.

karrier.webeye.eu
A részletekért látogasson el weboldalunkra:

Új csapattal és új szolgáltatásokkal várja régi 
és új kedves vendégeit szépségszalonunk.

• női-férfi  gyermekfodrászat    • pedikűr, manikűr
• kozmetika                                           • hajhosszabbítás
• masszázs

A hirdetés felmutatása 10% kedvezményre 
jogosít a szolgáltatás árából.

Nyitva tartás hétfőtől szombatig 9-től 20 óráig.
Cím: Dunakeszi-gödi Tesco üzletsor.

Telefon: (06-70) 943-5293 • www.wellhair.hu

Gödi Körkép | 2015. 12. szám HIRDETÉS

35



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

Békés, boldog karácsonyt, örömökben és egészségben
gazdag új esztendőt kívánunk szeretettel! 

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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Telefon: (06 30) 198-5156
2132 Göd, Lenkey utca 10. (Bejárat a Kálmán utca felől.)
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Életkor = kedvezmény!

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

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

Az akció október 1-jétől december 30-ig tart.
* A részletekről érdeklődjön az üzleteinkben. 

Egészségpénztár- és Szépkártya-elfogadóhely

JUDIT OPTIKA
2131 GÖD, BÉKE U. 29.

TEL.: 27/345-354    /    70/291-7857
2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81. (SZTK)

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

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

Egy pár Varilux szemüveglencse 
vásárlása esetén egy pár 

ugyanolyat kap ajándékba.

Állampapír-forgalmazás
a takarékszövetkezetnél

Kedvezményes számlavezetés:
vállalkozásoknak, nyugdíjasoknak,

diákoknak
Biztosítási termékek értékesítése

Boldog, békés ünnepeket kívánunk
meglévő és leendő ügyfeleinknek!

2131. Alsógöd, Pesti út 93.
Telefon: (27) 345-145
2132. Felsőgöd, 2132. Göd, Ady E. u. 8.
Telefon: (27) 345-008
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Suzuki - Inter Autóház - Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 335-1469
E-mail: info@suzukivac.hu

Autócsere-programban

3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó
beszámítása esetén.

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

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

volt gimnáziumi tanárnő vagyok.

Elérhetőségeim:
(06 70) 231-9629

 − bármikor, 
illetve

thll@freemail.hu.

* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Az akció időtartama: 
  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

visszavonásig érvényes.

-50%
szemüveglencsékre
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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.

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

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

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

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

Lakásfelújítás A-tól Z-ig!
Elérhetőségek:

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
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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. 

Kezdő műkörmös modelleket keres! 
Anyagáron készítek műkörmöt 
gyakorlás céljából.
Telek Ildikó: (06 30) 632-3032 

Szőnyegtisztítás: 100 Ft/m2 háztól 
házig. Telefon: (06-30) 296-1771.

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Főtevékenységünk: 
kőműves munkák, burkolás, 
térkövezés, festés-mázolás, 
homlokzati hőszigetelés, nyílászárók 
beépítése, tető- és előtetők, kémény 
felújítása. Telefon: (06-20) 507-8669.

A Településellátó Szervezet pályázatot 
hirdet takarító-gondnok munkakörök 
betöltésére. A munkavégzés helye:
Huzella Tornacsarnok
Göd, Pető�  Sándor u. 48.
Munkaidő:
1 fő teljes munkaidős:
keddtől szombatig 14-től 22 óráig
1 fő részmunkaidős:
vasárnap 8-tól 20 óráig és hétfőn 
14-től 22 óráig 
Jelentkezni lehet 
a bobisne.csilla@telepulesellato.hu 
e-mail címen önéletrajz küldésével, 
vagy személyesen a Településellátó 
Szervezet munkaügyi irodájában, 
illetve telefonon: (27) 530-610.

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.

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

• 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

• 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
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Új! Új! 
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DOLGOZÓI!
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Bankkártya-elfogadás

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményes Új Évet kívánnak 
                            Kovács László és munkatársai

HIRDETÉS

42



H
IR

D
ET

ÉS

 
  

 

 

Nordmann 
175-250 cm 

3 490,- 
Ezüst 

100-150 cm 

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A HELYSZÍNEN! 

* A kedvezmény akciós fenyőfákra 
nem vonatkozik, és csak a készlet 
erejéig tart! 

2120 Dunakeszi, Fő út 1. www.dunakeszikerteszet.hu 

 
EXTRA  

KEDVEZMÉNY  
EGY KIVÁLASZTOTT TERMÉKRE 

A KUPON 2015. DECEMBER 28-31-IG ÉRVÉNYES. 
MAXIMUM 1 KUPON/VÁSÁRLÓ 
MINIMUM 5 TERMÉK/VÁSÁRLÁS 

A KUPON AKCIÓS TERMÉKRE NEM ÉRVÉNYES! 
 

15 % 

DECEMBER 28-31. 

 SIKOLY RAKÉTA 

149,- 
 

KOBRA TELEP 

3 990,- 

* AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!     A LEGJOBB ÁR-GARANCIA ÉS AZ EXTRA KEDVEZMÉNY EGYÜTT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!  

 

 

 

VÁSÁROLJON NÁLUNK 
EGY NORDMANN 

FENYŐFÁT, ÉS FIZETÉSKOR 
VÁLTSA BE A KUPONT! 

 

2120 Dunakeszi, Fő út 1.  www.dunakeszikerteszet.hu 

 

 

149,149,-149,-

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A HELYSZÍNEN!RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A HELYSZÍNEN!RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A HELYSZÍNEN!

 2 000 Ft2 000 FtFtFtFtFtt 
KEDVEZMÉNY A 
NORDMANN 
FENYŐ ÁRÁBÓL! 
 

1 FA – 1 KUPON! 
1 VÁSÁRLÓ – 1 KUPON 

N

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A HELYSZÍNEN!
 

* AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!     A LEGJOBB ÁR GARANCIA ÉS AZ EXTRA KEDVEZMÉNY EGYÜTT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

9 900,- 

LEGJOBB ÁR  
 HOZZA MAGÁVAL VERSENYTÁRSUNK  

HIRDETÉSÉT, ÉS MI GARANTÁLJUK, HOGY 
AZONOS TERMÉK ESETÉN, NÁLUNK 10 % -KAL 

OLCSÓBBAN MEGVÁSÁROLHATJA! 

 

 
 

GARANCIA 
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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**


