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Polgármesteri felszólalás napirend előtt
Napirend előtti felszólalásában Markó József polgármester tájékoztatást adott 
arról, hogy a  Nevelek településrész csatlakozása miatti lakosságszám-növe-
kedés miatt megnőtt a fogorvosi körzetekben ellátandó betegek száma, és ez 
megterhelést jelent az  ellátást végző orvosok számára. A  túlterheltség meg-
szüntetése és a lakosság megfelelő ellátásának biztosítása érdekében szüksé-
gessé vált egy negyedik fogorvosi körzet kialakítása. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az önkormányzat felhívásban fordul az alapellátás iránt érdek-
lődő fogszakorvosokhoz, és intézkedéseket tesz egy új fogorvosi körzet kiala-
kítása érdekében. A felhívás szövegét ezen az oldalon tesszük közzé.

Pluszforrás biztosítása a Wigner Jenő ösztöndíj-támogatások 
számára
A képviselő-testület a Wigner Jenő középiskolai ösztöndíjpályázatok számá-
ra évek óta 3 millió forintos keretösszeget különít el a költségvetésben. Idén 
megnőtt a  támogatásra jogosult pályázók száma, közel másfélszer annyi jó 
tanulmányi eredményekkel rendelkező diák pályázott az  ösztöndíjra, mint 
a korábbi években. Az így keletkezett többletigény kielégítésére a városvezetés 
400 ezer forintot biztosított. Az összegből 145 ezer forintot a Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság saját keretéből vállalt erre a célra, a fennmaradó 
255 ezer forintot pedig a feladattal nem terhelt működési tartalékból bocsátott 
rendelkezésre az önkormányzat.

A közösségi egymás mellett élésről szóló rendelet módosítása
Az október végén elfogadott rendelet a képviselő-testület döntése alapján de-
cemberben egy újabb ponttal egészült ki. Aki az ingatlanján lévő növényzetet 
jelentősen károsítja – a telkén található fákat kivágja, és ezáltal a város zöld-
területeit pusztítja −, az a rendeletben meghatározott szankciókra számíthat. 
Az önkormányzatnak így lehetősége nyílik arra, hogy ezekben az esetekben 
a telek tulajdonosát ne csupán elmarasztaló határozattal, hanem pénzbírság-
gal is sújthassa, ez utóbbinak pedig vélhetőleg nagyobb visszatartó ereje lesz. 
A jövőben e tárgykörrel kapcsolatban várhatóan a környezetvédelmi rendelet 
is módosulni fog.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlése
A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy egy gödi vállalkozó sír-
emlékek bemutatása és értékesítése céljából kibérelje a saját ingatlanja szom-
szédságában található önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület egy 250 
m2-es részét. A területért havi bruttó 15 ezer forint bérleti díjat fi zet. Az ön-
kormányzati tulajdonú 1829/9. helyrajzi számú, jelenleg beépítetlen földterü-
letet – amelynek a bérlemény részét képezi – a vállalkozó várhatóan két éven 
belül megvásárolja az önkormányzattól. Ha az adásvételre sor kerül, a bérleti 
díj addig megfi zetett összegét az önkormányzat a vállalkozóval kötendő meg-
állapodás értelmében beleszámítja a vételárba.

Elfogadták a 2016. évi belső ellenőrzési tervet
A 2016-os évre nyolc belső ellenőrzést irányoztak elő. Ha év közben ezeken 
túlmenően bármiféle ellenőrzési igény merülne fel, az előre nem tervezett 
vizsgálatot is elvégzik a belső ellenőrök. Az idei évi belső ellenőrzések során 
megvizsgálják az áfabevallás szabályszerűségét, a városi rendezvények költ-
ségeinek elszámolását, a polgármesteri hivatal, a könyvtár és a művelődési 
ház létszámgazdálkodását, a polgármesteri hivatal és a TESZ szabályzatait, 
az integrált ügyviteli rendszert (POLISZ) forgalmazó cég szerződéses köte-
lességeinek teljesülését, a TESZ által kötött szerződéseket, az óvodák, az is-
kolák, a  bölcsőde és az  Alapszolgáltatási Központ költségvetésből igényelt 
feladattámogatásait, valamint a szociális ágazat jelentési kötelezettségeinek 
teljesülését.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. december 16.

Markó József polgármester a 2016-os eszten-
dőben is minden hónap negyedik hétfőjén tart 
fogadóórát, 13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hi-
vatalban (2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

KÖSZÖNTŐ

Kedves Gödi 
Polgárok!

Szeretettel köszöntöm Önöket a  2016-os esz-
tendő első Gödi Körképének lapjain. Kívá-
nom, hogy az  új évben biztonságot nyújtó 
családban, jó erőben és egészségben tölthessék 
napjaikat. Találjanak örömöt a munkájukban, 
tanulmányaikban, a  közösségi jelenlétben és 
 barátaik társaságában.

Közös erőfeszítéseink eredményeképpen 
lakóhelyünk, Göd egy biztonságos, fejlődő 
város. Lakossága dinamikusan növekszik, 
az  intézményi szolgáltatásokat ennek ellené-
re ez idáig biztosítani tudtuk. Az  új lakások 
építésének formálódó rendszere várhatóan 
további beköltözők érkezését jelenti majd: már 
az esztendő első napjaiban is nagy érdeklődés 
tapasztalható. Az  elmúlt években több civil 
kezdeményezés indult el a  városban, formá-
lódnak a  kis közösségek, pezsgő a  sportélet. 
Fokozódott az  érdeklődés az  ipari létesítmé-
nyek telepítésének előkészítésében is, ez fon-
tos a munkahelyek és a városi bevételek miatt. 
A  szaporodó feladatok igénylik a  szorosabb 
együttműködést a  város lakói és az  önkor-
mányzat között. Ennek hatékonyabbá tétele ér-
dekében új információs felületet hozunk létre, 
melyet hamarosan üzembe állítunk.

Kérem a segítségüket, aktív szerepvállalásu-
kat, hogy a 2016-os esztendő eredményekben 
gazdag, emlékezetes évünk lehessen.

Boldog új évet kívánok Önöknek a város ön-
kormányzata és a magam nevében is!

Markó József polgármester

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

Az Önkormányzatpénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 319 553

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 30 854

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 47 577

A lekötött betétek összesen: 150 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek 
+ a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 547 984

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 1 003 125

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek listája: Út Finish Kft. – a Kálmán utca 
burkolatfelújítása

13 867

A lakossági adótartozások összege 2015. november 30-án: 144 099

A fenti táblázat a 2015. december 16-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

Elfogadták a képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét
Az éves munkaterv az  ülések várható időpontját 
és legfontosabb témáit, valamint az előterjesztések 
benyújtásának határidejét rögzíti. A munkatervben 
meghatározott alkalmakon kívül a testület rendkí-
vüli üléseket is tart, valahányszor az önkormányza-
ti munka azt megkívánja.

Önként vállalt önkormányzati feladat 
lesz az óvodai preventív tartásjavító és 
mozgásfejlesztő torna
2013. január elsejével a  közoktatási feladatokkal 
együtt a  szakszolgálatok is központi irányítás alá 
kerültek. A gyógytestnevelés és a logopédiai ellátás 
is állami feladat lett. Ezek az ellátási formák váro-
si szinten korábban magas színvonalon működtek, 
az átalakítás után azonban forrás- és szakemberhi-
ányra hivatkozva idővel megszűnt az óvodai gyógy-
testnevelés. Az ellátást óvodai preventív tartásjavító 
és mozgásfejlesztő torna keretében 2016 januárjától 
ismét magára vállalja az önkormányzat. Ennek egy 
nevelési évre (9 hónapra) eső forrásigénye bruttó 
1 140 000 Ft. A képviselő-testület az ellátás bizto-
sításához szükséges forrást megszavazta, tekintettel 
arra, hogy a  tartásjavító tornának kisgyermekkor-
ban különösen nagy szerepe van a mai mozgássze-
gény életvitellel összefüggő egészségügyi problé-
mák megelőzése és kezelése szempontjából.

Alpolgármesterré nevezték ki Simon 
Tamás képviselőt
Markó József polgármester előterjesztése alapján 
a képviselő-testület decemberi ülésén alpolgármes-
terré választotta Simon Tamás képviselőt, a  Pénz-
ügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
elnökét. A pénzügyi bizottság – a két funkció ösz-
szeférhetetlensége miatt − átmenetileg elnök nélkül 
marad, az új elnök személyéről a képviselő-testület 
a későbbiekben hoz döntést. Simon Tamás alpolgár-
mester kinevezésével kapcsolatban interjút közlünk 
e lapszámunk 6. oldalán.

Adj vért! Hőse lehetsz 
mások életének!
Január 23-án, szombaton 10 és 13 óra kö-
zött önkéntes véradásra várjuk a gödi pol-
gárokat a  Jézus Szíve-plébánián (Bozóky 
tér 2.). Mivel az országos vérkészlet éppen 
csak az  úgynevezett „biztonsági szinten” 
van, kérjük a  régebbi véradókat és a  leen-
dőket, a munkahelyi közösségeket, a baráti 
társaságokat, hogy jöjjenek el a plébániára. 
Adj vért, és ments meg három életet!

a Magyar Vöröskereszt gödi szervezete

Gödi Körkép | 2016. 1. szám KÖZÉLET
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− Polgármester úr, miért látta szükséges-
nek, hogy egy új alpolgármesteri poszt lét-
rehozásával megerősítse a  városvezetést? 
És miért éppen most került sor erre?
Markó József: Az utóbbi hat-nyolc évben 
volt egy gyengébb periódus a  gazdaság-
ban, amikor a  fejlesztések, beruházások 
– elsősorban a  magánszférában – visz-
szaszorultak. Ám az  utóbbi időben vég-
re érzékelhető a  fellendülés: az  önkor-
mányzatnál egyre többen érdeklődnek 
a Samsung-gyár telephelye, a golfpálya és 
az  egykori Pólus Szálloda épülete iránt. 
Ezek nem önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok, de helyzetük, működésük meg-
határozó a  város élete szempontjából, 
hiszen jelentős iparűzési adóbevételeket 
várhatunk tőlük. A  város jelenlegi 2,7 
milliárd forintos költségvetése elegendő 
ahhoz, hogy a biztonságos működést fenn 
tudjuk tartani, pályázati forrásokból isko-
lát, óvodát építsünk, de a  város nagyobb 
léptékű fejlődéséhez jóval több adóbevé-
telre lenne szükségünk. A gazdaság érzé-
kelhető élénkülését ki kell használnunk 
a  város javára: a  jelenlegi körülmények 
között a korábbinál több esély látszik arra, 
hogy befektetőket találhatunk a város te-

rületén kihasználatlanul álló ingatlanok-
hoz. Ehhez azonban igen komoly munká-
ra van szükség: folyamatosan keresni kell 
a potenciális partnereket, ki kell ajánlani 
az  ingatlanokat, tárgyalásokat folytatni, 
árajánlatokat készíteni, és a  szabályozá-
sokat úgy alakítani, hogy azok megfelelő 
kereteket biztosítsanak a  város számá-
ra. Ezeknek a  feladatoknak az  ellátására, 
illetve általában véve a  hosszabb távon 
költségmegtakarítást vagy bevételnöveke-
dést eredményező, stratégiai kérdéseknek 
a  megfelelő kezelésére, a  nagyobb távlati 
célok megvalósítására nem volt elegendő 
erő, kapacitás a hivatalban. A napi szintű 
feladatok ellátása lefoglalja az  osztályo-
kon dolgozó munkatársakat, dr. Pintér 
György alpolgármestert a humánszférával 
kapcsolatos számos intéznivaló: a tárgya-
lások, a részvétel különböző rendezvénye-
ken, a  szervezési feladatok, nekem pedig 
– bár visszatérően foglalkozom ezekkel 
az ügyekkel is – a mindennapi feladataim 
ellátása mellett szintén nem jut elegendő 
időm arra, hogy folyamatosan a hosszabb 
távú fejlődés lehetőségeinek kidolgozásá-
val foglalkozzam. Ezért merült fel bennem 
az a gondolat, hogy előbbre vinné a város 

ügyeit, ha lenne egy műszaki végzettség-
gel, megfelelő tárgyalóképességgel, ha-
sonló területen szerzett tapasztalatokkal 
és jó nyelvtudással rendelkező másik al-
polgármester is, aki az imént említett fel-
adatok ellátásával hozzájárulhatna a város 
fejlődéséhez. Simon Tamás kellően aktív 
volt a pénzügyi bizottság élén, a munkája 
során megfelelő rálátást szerzett a  város 
ügyeire, és mentalitása, úgy látom, illesz-
kedik a munkastílusomhoz. Bízom abban, 
hogy a  tevékenysége hasznos lesz a város 
számára.

− A  jelenleg kihasználatlan ingatlanok 
ügyének előmozdításán kívül milyen 
egyéb feladatok hárulnak majd Simon 
Tamás alpolgármesterre a  mindennapi 
munkavégzés során?
M. J.: Általánosságban azt mondhatom, 
hogy a műszaki felkészültséget igénylő fel-
adatok. Ilyen például a  városi energiagaz-
dálkodás kérdése. Az intézmények fűtésére, 
világítására, műszaki állapotának fenntar-
tására rengeteget költünk. Ezek üzemelte-
tése megfelelő odafigyeléssel takarékosab-
bá tehető, s ez összességében véve jelentős 
megtakarítást eredményezhet. A hosszabb 
távú fejlődés lehetőségeinek megtalálása 
is egyike lesz a  Simon Tamáshoz delegált 
feladatoknak. Számtalanszor beszélünk 
például arról, hogy adottságainál fogva 
Gödnek jó lehetőségei lennének a  turiz-
musfejlesztés területén. E témakörön belül 
idővel meg kell határoznunk a Duna-part 
Nyaralóházak fejlesztésének irányát, és fo-
lyamatosan tárgyalásokat kell folytatnunk 
a  Kék Duna üdülő jövőjével kapcsolatban 

INTERJÚ

Alpolgármesterré választották Simon Tamás 
képviselőt
Az új év meghatározó változásai közé tartozik, hogy januártól immár két al-
polgármester segíti a  polgármester munkáját. Simon Tamás, aki korábban 
a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökeként működött, 
a decemberi képviselő-testületi ülésen tette le hivatali esküjét. Kinevezéséről, 
feladatairól vele és Markó József polgármesterrel beszélgettünk.

Markó József polgármester (képünkön jobbra) főként a műszaki felkészültséget igénylő feladatok ellátása terén számít Simon Tamás 
alpolgármesterre (balra)
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy 2016. január 
18-ától a Gödi Hibabejelentő Rendszer megkezdi éles pró-
baüzemét. A rendszer segítségével a következő fő kategóri-
ákban nyílik lehetőség a  településen tapasztalt problémák 
interneten keresztüli bejelentésére: köztisztaság, hulladék, 
közvilágítás, növényzet, rongálás, út, járda és csapadékvíz.

A hibabejelentő rendszer a  ghr.god.hu webcímen érhető 
el, ahol egy előzetes regisztrációt követően bárki megteheti 
bejelentését és értesülhet annak eredményéről.

Kérjük, hogy a  használat során az  oldal működésével 
kapcsolatban tapasztalt hibákat, illetve a használatot segítő 

észrevételeket, javaslatokat a  meszarostamas@god.hu vagy 
a  jegyzo@god.hu e-mail címek egyikére szíveskedjenek el-
küldeni.

Az új rendszer működésének bevezetésével a korábbi tele-
fonos hibabejelentés lehetősége sem szűnik meg.

A (06 80) 890-089-es zöldszámon, valamint a Gödi Pol-
gármesteri Hivatal telefonos elérhetőségén − (27) 530-064 
− továbbra is a lakosság rendelkezésére állunk.

Markó József polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍR

Tájékoztatás a Gödi Hibabejelentő Rendszerről

is. Szintén foglalkoznunk kell a  kerék-
párutak fejlesztésének kérdésével, illetve 
továbbra is ránk vár a  termálvizű strand 
jövőjével kapcsolatos lehetőségek felméré-
se. A harmadik általános iskola hamarosan 
aktuálissá váló megépítésével kapcsolatos 
ügyekben pedig mindkét alpolgármesterre 
hárulnak majd feladatok.

− Alpolgármester úr, mely területen dol-
gozott, és milyen munkatapasztalatokat 
szerzett a  korábbi pályafutása során? 
Ez utóbbiak közül melyek azok, amelyek-
nek véleménye szerint jó hasznát veszi 
majd alpolgármesteri munkájában?
Simon Tamás: Műszaki főiskolát végez-
tem, és sok éven át a  szolgáltató szektor-
ban dolgoztam. Alapvetően távközléssel 
és energetikával foglalkoztam különböző 
nagy multinacionális cégeknél, így pél-
dául a Magyar Telekomnál, a Telenornál, 
majd pedig egy osztrák mobilszolgálta-
tónál és az  Alcatelnél. Műszaki területen 
széles körű tapasztalatokra tettem szert, és 
úgy gondolom, ez a háttértudás minden-
képpen használható lesz az új munkakö-
römben. Másrészt pedig jó hasznát veszem 
majd a versenyszférában elsajátított veze-
téstechnikai ismereteknek: nagyvállalati 
viszonyok között van pénz a  különböző 
vezetői tréningekre, módszertani képzé-
sekre – ezek jelentős mértékben megköny-
nyítik és hatékonyabbá teszik az  ember 
munkáját. Az  évek során elsajátítottam 
egyfajta szolgáltatói szemléletet, amely 
véleményem szerint jól átültethető az ön-
kormányzati környezetbe is. Egy konkrét 
példát is mondanék: az Alcatelnél egy ki-
szervezési projektben voltam üzemeltetési 
középvezető. Ennek a  munkának része 
volt a  minőségi mutatók folyamatos mé-
rése is, amelyhez többek között elektroni-
kus munka-, illetve hibajegykezelő rend-
szerünket használtuk. Ez a rendszer adta 

az  ötletet annak a  Gödi Hibabejelentő 
Rendszernek a  kidolgozására, amely pol-
gármester úr kezdeményezésére jött létre, 
és épp a napokban készült el. A közös fej-
lesztésben jelentős szerepet vállalt magá-
ra dr. Szinay József címzetes főjegyző is. 
A kialakított rendszer célja, hogy szolgál-
tatói szemlélet szerint, átfogóan kezeljük 
és kövessük nyomon a lakossági ügyeket, 
bejelentéseket.

− Mit érdemes tudni erről a rendszerről?
M. J.: A Gödi Hibabejelentő Rendszer in-
terneten érhető el, és arra szolgál, hogy 
rajta keresztül a  lakos az  önkormány-
zat tudomására hozhassa a  településen 
tapasztalt problémákat. Jelezheti pél-
dául, hogy az  utcájában nem ég a  lám-
pa, a  szomszédja füstöl, vagy kátyú van 
az  úton. Korábban többen kifogásolták, 
hogy ha valaki lead a hivatal ügyfélszolgá-
latán egy iratot, semmilyen elismervényt 
nem kap az átvételről, és bár ritka esetben, 
akár az  is megtörténhet, hogy esetleg el-
kallódik a  leadott dokumentum, hiszen 
hivatalosan nincs nyoma annak, hogy el-
jutott hozzánk. Mostantól ez nem fordul-
hat elő. Ha az ügyfél a rendszeren keresz-
tül bejelentést tesz az azon jelenleg kezelt 
ügyekben, e-mailes visszajelzést kap arról, 
amikor az  illetékes ügyintéző megkapta 
a  bejelentését, továbbá arról is, amikor 
a problémát megoldották.

További fejlesztési irány, hogy a TESZ-
hez vagy a Hulladékgazdálkodási Kft.-hez 
beérkező bejelentések a  jövőben egyazon 
rendszerben jelenjenek meg, és átlátható-
vá váljanak a  városvezetés számára. Így 
nem fordulhat elő, hogy a  hivatalban mi 
azt hisszük, minden rendben van, közben 
pedig valami esetleg nem megfelelően 
működik a városban.

Természetesen a telefonos hibabejelentés 
lehetősége sem szűnik meg. Aki telefonon 

keresi meg az önkormányzatot a panaszá-
val, annak az  ügyfélszolgálati munkatárs 
viszi fel az adatait a rendszerbe.

S. T.: Most indul a próbaüzem, amelynek 
során teszteljük a  rendszer működését, 
felhasználó-centrikusságát, esetleges hiá-
nyosságait. Elsősorban azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy egy átlagos felhasználó 
számára minél egyszerűbben megérthető 
és jól használható legyen a rendszer. A be-
viteli ernyőn megjelenő információknak 
azonnal áttekinthetőeknek, a  felületek-
nek pedig könnyen, gyorsan és hiba nél-
kül kitölthetőeknek kell lenniük. A  teszt 
üzemmódban már működő rendszerrel 
kapcsolatban várjuk a  lakosok visszajel-
zéseit, javaslatait. Feladataim egyike az is, 
hogy részt vegyek a hibabejelentő rendszer 
tökéletesítésében, továbbfejlesztésében, 
hogy az minél hatékonyabban tölthesse be 
a szerepét.

− Alpolgármester úr, milyen gondolatok-
kal fogadta a kinevezését, és hivatala első 
napjaiban mit tekint a  legfontosabb fel-
adatának?
S. T.: Mindig is a közös otthonunknak te-
kintettem Gödöt. 2014-ben kapcsolódtam 
be az  önkormányzati munkába, de – jó-
részt a  vízi sport területén – már koráb-
ban aktív szerepet vállaltam, igyekeztem 
segíteni a  közösséget, amiben csak tud-
tam. Az alpolgármesteri pozíciót elsősor-
ban lehetőségnek látom arra, hogy még 
többet tehessek a városért. Első feladataim 
közül talán a legfontosabb az, hogy jó kap-
csolatot alakítsak ki a munkatársaimmal, 
az  intézményvezetőkkel és a  város életé-
ben szerepet vállaló civil csoportokkal. 
Hálás vagyok a bizalomért, és igyekszem 
úgy végezni a munkámat, hogy azzal elő-
revigyem a város ügyeit.

Koditek Bernadett
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Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELHÍVÁS

Fogorvosi alapellátási tevékenység iránt 
érdeklődő fogszakorvosok figyelmébe
Nevelek településrész csatlakozásával Göd lakossága közel 20 ezer főre 
növekedett, ezért a fogorvosi ellátás biztosítása érdekében a városban 
szükségessé vált egy újabb (negyedik) fogorvosi körzet kialakítása. 
Göd Város Önkormányzata várja azon szakirányú képesítéssel ren-
delkező, gyakorló fogszakorvosok jelentkezését, akik érdeklődnek 
e feladatellátás iránt.

A feladat ellátásához szükséges feltételek:
•  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
kormányrendeletben előírt feltételek megléte;

•  a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) kor-
mányrendeletben előírt egyéb feltételek teljesülése;

•  a praxisengedély feltételeinek megléte.

Az önkormányzat saját tulajdonú rendelővel és az ahhoz tartozó fel-
szereléssel nem rendelkezik.
A kialakítandó új körzettel és a feladatellátás további részleteivel kap-
csolatban tájékoztatás kérhető Göd város címzetes főjegyzőjétől a kö-
vetkező telefonszámon: (06-27) 530-030. 
A fogorvosi alapellátás körébe tartozó feladatok finanszírozása a ha-
tályos egészségügyi finanszírozási jogszabályoknak megfelelően, 
az egészségügyi szolgáltató és az OEP között létrejövő finanszírozási 
szerződés alapján történik.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Göd Város Önkormányzata

MEGYEI HÍR

Pest megye önálló régió lesz
A Kormány döntése eredményeként − figyelembe véve a  vonatkozó 
uniós szabályokat − 2018-tól Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá vá-
lik, így a magyarországi régiók száma az eddigi hétről nyolcra bővül.

A Magyar Közlöny 2015. december 29-i számában megjelent kormány-
határozat értelmében a nemzetgazdasági miniszter − a Központi Statisz-
tikai Hivatal elnökével együttműködésben − 2016. február 1-jéig kidol-
gozza a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására 
irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján 
benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió 
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére.

Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésé-
től számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 
2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének − mint 
kevésbé fejlett régiónak járó − többletforrást. Annak érdekében, hogy Pest 
megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben 
a fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a Kormány arról is döntött, hogy 
a nemzetgazdasági miniszter − a feladatkörükben érintett miniszterek be-
vonásával − megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye 
területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források bizto-
sításának lehetőségét már a mostani fejlesztési ciklusra.

(forrás: www.pestmegye.hu)
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Gödön elhunytak
Szládovics Zsuzsanna 30 éves
Pór Miklós 72 éves
Tóth József 68 éves

2015. december 1. és december 22. között
Gödön házasságot kötöttek
Baka Béla és Molnár-Seres Éva Andrea
Muszbek Viktor és Marton Izabella
Szenes László és Kása Gabriella Mária
Szeri Mihály és Kádár Benigna
Horvát Ferenc és Puskás Éva Katalin
Molnár István és Kiss Anett

Jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:

E-mail: brodakrisztian@invitel.hu 
Telefon: (06 30) 940-8716

Jó cselekedet,
minden nap!
A LAHA rendszerrel mindennapi vásárlása-
id adományokat generálnak az általad ki-
választott jótékony szervezet részére. Akár 
minden nap tudsz egy jó ügyet támogatni!

CSATLAKOZOM!
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Lenkei György, az  önkormányzat Szociá-
lis Bizottságának elnöke megnyitóbeszé-
dében elmondta, hogy e  fórumot azért 
szervezték meg, hogy megőrizhessük Göd 
város országos szinten is első helyen álló 
közbiztonságát. A  nagy számban megje-
lenteket pedig arra kérte, számoljanak be 
ismerőseiknek és barátaiknak az  elhang-
zottakról, hogy a hasznos jó tanácsok mi-
nél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Az alábbiakban az  előadások rövid ki-
vonatát közöljük, összefoglalva a  meghí-
vott szakemberek legfontosabb tanácsait, 
amelyeket mindannyiunknak érdemes 
megfogadnunk.

Serfőzőné Kozma Ilona alezredes, 
a  Dunakeszi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésbiztonsági Osztályának vezetője 
a  baleset-megelőzéssel és a  láthatósággal 
kapcsolatban osztott meg néhány gondo-
latot. A baleseti statisztikák azt mutatják, 
hogy 2015-ben emelkedett térségünkben 
a  személyi sérülésekkel járó közúti bal-
esetek száma. Ezen belül az  idősebbek 
nagyobb számban voltak érintettjei e bal-
eseteknek. Az előadó arra kérte a gyalogo-
san közlekedőket, hogy mindent tegyenek 

meg a  láthatóság érdekében, különösen 
az  esti és a  hajnali órákban. A  közönség 
soraiban ülők láthatósági mellényeket és 
fényvisszaverő kulcstartókat is kaptak 
ajándékba. 

Szőke Krisztától, a  Göd Városi Pol-
gárőrség alelnökétől megtudtuk, hogy 
a  SZEM-mozgalom, azaz a  Szomszédok 
Egymásért Mozgalom olyan civil kezde-
ményezés, amelyet a gödi polgárőrség is 
felkarolt. A  mozgalom lényege, hogy ha 
odafigyeljünk egymásra, a  szomszédja-
inkra, az  utca lakóközösségére, akkor 
jó néhány bűnelkövetést megelőzhe-
tünk. Ennek alapfeltétele, persze, a  jó 
szomszédi kapcsolatok kialakítása. Ha 
beszélgető viszonyban vagyunk a  szom-
szédunkkal, akkor tudjuk, hogy kik 
járnak hozzá, mikor megy el otthonról, 
mikor érkezik haza. Így könnyen felfe-

dezhetjük az  idegen, ismeretlen, eset-
leg illetéktelen személyek megjelenését 
a szomszédban, az utcában. A nyugdíja-
sok sokat tartózkodnak odahaza, látják, 
kik jönnek-mennek az  utcán, ahogy azt 
is, ha például valaki akár gyalogosan, 
akár gépkocsival egymás után többször is 
elhalad a házunk előtt. Ha nyaralni me-
gyünk, megkérhetjük a  szomszédunkat, 
hogy figyeljen a portánkra, a kertünkre. 
Ha a  szomszédom ugyanezt kéri tőlem, 
és én látom, hogy késő este fény gyullad 
a  házában vagy kinyílik egy ablak, gya-
nút foghatok. S ez azonnal jelezhető is 
a  polgárőrség ügyeletesének, kapcsolat-
tartójának, aki kimegy a helyszínre, vagy 
értesíti a  rendőrséget. Figyelmeztessük 
egymást, ha nyitva felejtett kertkaput, le-
húzott ablakkal parkoló autót látunk. 

Nyisztor Andrea főtörzszászlós, a  Du-
nakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának munkatársa a  trükkös lopá-
sokról tartott előadást. Ezek a  bűnelkö-
vetők az  idősebbek fokozott sérthetősé-
gét – gyengülő látását, lassabb mozgását, 
esetleges hiszékenységét – használják ki. 
A  trükkös lopások elkövetőinek a  reper-
toárja elképesztően nagy! Az  egyik for-
ma a  közüzemi szolgáltatók, hivatalos 
személyek nevében történő visszaélés. 
Az elkövetők általában kettesével járnak, 
és például azt mondják, hogy visszajáró 
pénzt hoztak, ám csak nagy címletük van. 
Miközben az  idős ember a  visszajáró fo-
rintokkal van elfoglalva, eltulajdonítják 
különböző elöl lévő értéktárgyait vagy 
az  otthon tartott pénzét. Ne engedjünk 
be az  otthonunkban olyan „hivatalos 
személyt”, aki nem tud felmutatni ellen-
őrizhető igazolványt! Alkalmi árusok 
gyakran kínálnak olcsó tüzelőt, konyhai 
edényeket, ágyneműt, de sokszor becsap-
ják a vásárlóikat, és céljuk nem egy eset-
ben csupán az, hogy bejussanak a jóhisze-
mű emberek lakásába. 

A jelenlévők kérdéseire válaszolva 
a  szakemberek felhívták a  figyelmet arra 
is, hogy a kézitáskát mindig zárva viseljük, 
a parkoló autóban pedig soha ne hagyjunk 
látható helyen semmiféle értéket. 

A családtagok és a  szomszédok foko-
zottan ügyeljenek a  környezetükben élő 
idősekre!

BIZTONSÁGVÉDELEM

Mit tehetünk azért, hogy ne váljunk 
bűncselekmény áldozatává?
A rendőrség gyakran figyelmezteti az  időseket, hogy nagy szükség van az elő-
vigyázatosságra, mert ők a  közúti közlekedésben nagyobb veszélynek vannak 
kitéve, illetve bizonyos bűnelkövetési formák szempontjából az első számú cél-
csoportnak számítanak. Az önkormányzat és az Alapszolgáltatási Központ szer-
vezésében december elején biztonságvédelmi és bűnmegelőzési előadások hang-
zottak el a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. 

A legfontosabb tudnivalók
A házhoz becsengető ismeretlen személyek kilétét mindig igyekezzünk ellen-
őrizni, mielőtt beengedjük őket az otthonunkba! 
A gödi rendőrjárőr a nap 24 órájában bármikor hívható telefonszáma: (06 20) 
943-7676

A Dunakeszi Rendőrkapitányság, a gödi rendőrőrs és a Göd Városi Polgárőrség szakemberei 
rengeteg hasznos tanáccsal látták el az előadás résztvevőit. A rendezvényt Lenkei György, 
az önkormányzat  Szociális Bizottságának elnöke nyitotta meg
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KITÜNTETÉS

Göd kapta az Európai 
Mobilitási Hét egyik 
legjobb szervezőjének 
díját!

Göd Város Önkormányzata és a Neveleki Szomszédok Egyesü-
let először 2014-ben, második alkalommal pedig tavaly szep-
temberben csatlakozott az  Európai Mobilitási Hét országos 
projektjéhez, amely a környezetbarát és fenntartható közlekedés 
üzenetét igyekszik eljuttatni az emberekhez. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium által meghirdetett kampány célja, hogy az ön-
kormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések beve-
zetésére, a  lakosságot pedig a  közösségi közlekedési eszközök 
használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözze. A  több 
napon át tartó eseménysorozat számos helyszínen megrendezett 
programjain közel 3000 résztvevő fordult meg Gödön. A város 
lakói az  összefogást jelképezve felállították „a csuklófogással 
összekapcsolódó leghosszabb emberi lánc” hazai rekordját is, 
amelyben több mint 2000 gödi gyerek és felnőtt vett részt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban január 6-án tartották 
meg a 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap záró-
konferenciáját, amely alkalmat adott a tapasztalatcserére, vala-
mint a sikeres hazai és nemzetközi gyakorlatok bemutatására is.

A szakmai rendezvény keretében díjat vehettek át a  tavalyi 
programsorozat megvalósításában kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó önkormányzatok. A  kampányban részt vevő 182 város 
közül ötöt tüntettek ki a legjobb szervezőnek járó díjjal, köztük 
Gödöt is. A  díj átadásán hangsúlyozták: a  kitüntetéssel a  mo-
bilitási hét rendezvényeinek magas színvonalú megvalósítását 
és a településeknek a fenntartható fejlődésért, a környezetbarát 
közlekedését tett intézkedéseit egyszerre kívánja elismerni a mi-
nisztérium. A legjobb szervezőnek járó díjat Göd mellett Eger, 
Hajdúböszörmény, Miskolc és Nagykamarás önkormányzata 
kapta.

A kitüntető okleveleket a  konferencia keretében Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatá-
sokért felelős államtitkár adta át. Az eseményen városunkat Dégi 

Júlia, a Neveleki Szomszédok Egyesület elnöke és Jakab Júlia, 
az önkormányzat környezetvédelmi előadója képviselte. 

 K. B.

Csatornázás Neveleken
A 2014-es lakossági igényfelmérés, valamint a városvezetés 
szerint is Nevelek egyik legnagyobb problémája a  szenny-
vízkezelés. A  jelenlegi zárt szennyvíztárolók komoly kör-
nyezetvédelmi kockázatot jelentenek, és szippantásuk 
rendkívül magas költséggel jár. A  2014-ben begyűjtött 
szándéknyilatkozatok alapján a csatornázás támogatottsága 
valamivel 50 százalék felett volt, ami jelentős, de nem éri 
el a  víziközmű-társulat alapításához szükséges kétharma-
dos arányt. Ennek oka főleg az, hogy a  tulajdonosoknak 
sok fontos kérdésben bővebb információkra volt szüksége. 
Egyrészt hiányzott egy részletes költségszámítás, a csator-
názás összehasonlítása más környezetbarát szennyvízke-
zelési módokkal és további információk a  pályázati lehe-
tőségekről. Emiatt a Neveleki Szomszédok Egyesület 2015 
első felében hat alkalomból álló előadássorozatot is magába 
foglaló információs kampányt szervezett, melynek végén 
az  ingatlantulajdonosok újra nyilatkoztak arról, hogy mi-

lyen módon kívánják megoldani a szennyvízkezelést. A ta-
valy szeptemberben összesített adatok alapján a válaszadási 
arány elérte a  66 százalékot. Neveleken a  csatornázást tá-
mogatók vannak többségben (62% az  összes telekre vetít-
ve), de akadnak olyan utcák, ahol ez a 85 százalékot is eléri. 
A  neveleki ingatlantulajdonosok 20 százaléka támogatja 
az egyedi szennyvíztisztító kislétesítményeket is, míg a vál-
tozást nem akarók száma a nyilatkozók 8 százalékát teszi ki. 
A szavazati arány elegendő lenne a víziközmű-társulat meg-
alapítására, de a szeptemberben kiírt csatornázást támogató 
pályázat zártkörű, nem indulhatunk rajta. Pályázati forrá-
sok hiányában a csatornázás költsége túl magas lenne, így 
az egyesület nevében kérvényt intéztünk dr. Nemcsók János 
államtitkárhoz, hogy bekerülhessünk a  pályázók körébe. 
A kérvényt Markó József polgármester és a DMRV is támo-
gatta, jelenleg válaszra várunk.

Dégi Júlia
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Az összejövetelre mintegy het-
venen gyűltek össze, és töb-
ben voltak olyanok is, akik 

jelezték: szívesen csatlakoztak volna 
a többiekhez, csak későn jutott el hoz-
zájuk az esemény híre, vagy más elfog-
laltságuk miatt nem tudtak jelen lenni 
az  első alkalmon. Kiderült tehát: van 
érdeklődés és igény arra, hogy közös 
programokon vegyenek részt, köze-
lebb kerüljenek egymáshoz az  erdélyi 
gyökerekkel rendelkező gödiek.

Dr. Pintér György alpolgármester, 
az  est házigazdája és moderátora – 
akinek a felesége ugyancsak Erdélyben 
született – örömmel számolt be arról, 
hogy a  társaságban sok volt számára 
az  ismerős arc. „Olyanok is akadtak, 
akiket már vagy tizenöt éve ismerek, 
beszélgetni is szoktunk, de eddig még 
nem derült ki, hogy Erdély közös pont 
az  életünkben.” Az  erdélyi születésű 
Szász-Vadász Endre képviselőt, a  ta-
lálkozó egy másik szervezőjét is érte 
hasonló meglepetés: „A  rendezvény 
előtti napon derült ki, hogy egy tőlünk 
200-300 méterre lakó ismerősöm és 
a  családja is erdélyi, ráadásul nagyjá-
ból abban az időben települtek át Ma-
gyarországra, amikor én, és Erdélyben 
a velünk szomszédos faluban éltek.”

A december 5-i összejövetelen fény 
derült arra is, ki honnan való, melyik 
partiumi, erdélyi megyéből, székely 
székből származik, így egymásra talál-
hattak azok, akik egy-egy adott régió-
hoz, térséghez kötődnek.

A szervezők színvonalas programról 
is gondoskodtak: először a Gödi Nép-
táncegyüttes szórakoztatta a  részt-
vevőket, majd Ilyés Szabó Anna me-
semondó ízes gyergyói tájszólással 
előadott meséin nevethetett jóízűen 
a  közönség. A  nem is remélt találko-
zásokból még a mesemondónak is ki-
jutott ezen az estén: hosszú évtizedek 
után újra láthatta gyermekkora leg-
meghatározóbb tanárát, aki immár 
évek óta Gödön él, és szintén ott ült 
a hallgatóság soraiban.

A művelődési ház pogácsával, teá-
val és szépen berendezett teremmel 
várta a  vendégeket, otthonos légkört 
teremtve a  találkozóhoz. Szabó Zsu-
zsa, az intézmény igazgatója a jövőbeli 
lehetőségekről szólva elmondta: a  tár-
saság tagjai előtt nyitva áll a lehetőség, 
hogy hivatalosan bejegyzett egyesület-
té alakuljanak, vagy dönthetnek úgy is, 
hogy civil szerveződésként rendeznek 
találkozókat. Ez utóbbi esetben műkö-
désükhöz a  művelődési ház helyszínt 
és megfelelő kereteket tud biztosítani 
ugyanúgy, ahogyan a városban műkö-
dő más szervezeteknek is. A jelenlévők 
egyelőre abban maradtak, hogy 2-3 ha-
vonta találkoznak, közös rendezvénye-
ket tartanak, és alkalmakat teremtenek 
a kapcsolatok elmélyítésére.

A lehetséges programok iránti igé-
nyeket is igyekeztek felmérni a  szer-
vezők. Kiderült: a  többség szívesen 
venne részt közös erdélyi kirándulá-
sokon (például a csíksomlyói búcsún), 
és sokan örülnének közös pálinkakós-
tolásnak vagy disznóvágásnak, disz-
nótornak is, hogy együtt élvezhessék 
az Erdélyben megszeretett, megszokott 
ízeket. A társaság következő rendezvé-
nye sokak kívánságának megfelelően 
egy farsangi bál lesz, amelyet február 
6-án 16 órától tartanak meg a művelő-
dési házban.

Koditek Bernadett

Bárkit szeretettel látnak a társaságban!
Az erdélyi kötődésű gödiek baráti társasága továbbra is várja soraiba minda-
zokat, akik származásuk, baráti-rokoni kapcsolataik vagy Erdélyi iránti sze-
retetük okán örömmel ismerkednének meg hasonló érdeklődésű emberekkel.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: erdelyiekgodon@gmail.com, illetve 
a művelődési házban személyesen vagy telefonon: (06 20) 254-5124.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Sikerrel zárult az erdélyi kötődésű gödiek első 
találkozója
Gödön sokan élnek olyanok, akik – vagy akiknek felmenői – Erdélyből tele-
pültek át Magyarországra. Az erdélyi származású Szabó Csaba önkormányza-
ti képviselő régi elképzelése volt, hogy érdemes lenne őket, illetve az Erdély-
hez rokoni vagy baráti szálakkal kötődő gödieket meghívni egy találkozóra. 
Az eseményre december 5-én került sor a József Attila Művelődési Házban.

Ilyés Szabó Anna mesemondónak még 
Berecz András is nagy tisztelője

Az első találkozó megteremtette egy újabb civil közösség alapjait
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adománygyűjtés a kárpátaljai 
gyerekeknek
Karácsony előtt szép összefogás bontakozott ki Gödön. Az iskolák 
és az óvodák gyűjtést szerveztek a kárpátaljai testvértelepülésün-
kön, Makkosjánosiban élő nélkülöző gyerekek javára. Az akcióról 
Simon Tamás alpolgármester számolt be lapunknak:  
– A  Németh László Általános Iskola mintegy 400 tankönyvet 
ajánlott fel a jánosi iskola számára. A könyvek nagy segítséget je-
lentenek majd az  intézményben tanuló 300 gyermek eddigieknél 
hatékonyabb magyar nyelvű oktatásában. 
A Huzella Tivadar Általános Iskola, valamint a gödi óvodák néhány 
napos gyűjtése során több mint 200 cipősdobozba csomagolt aján-
dék gyűlt össze a legszegényebbek segítésére. Az akcióhoz csatlakoz-
tak az alsó- és a felsőgödi hívek is, 12 zsáknyi ruha felajánlásával. 
Az adományokat még karácsony előtt sikerült eljuttatni egy, a ma-
gyar–ukrán határnál található raktárba. Innen a továbbszállítást és 
az adományok kiosztását már jánosi barátaink vállalták. A  jánosi 
iskola, a gyerekek és szüleik hálás köszönettel fogadták az ajándéko-
kat. Egressy Miklós görögkatolikus pap, az adományosztások helyi 
szervezője szerint ekkora karácsonyi ajándékozásra most először 
került sor Jánosiban. Köszönet illeti a gödi intézmények vezetőit és 
mindazokat, akik adományaikkal vagy munkájukkal részt vettek 
az akcióban – mondta Simon Tamás.
Az ajándékgyűjtést jövőre is szeretnék megszervezni.

A gödi intézmények jóvoltából rengeteg adomány gyűlt össze 
a kárpátaljai testvérvárosunk rászorulóinak

A gyerekek boldogan, a szüleik hálás köszönettel fogadták 
a karácsonyi ajándékokat

JUBILEUM

Emlékplakettet adományozott 
az önkormányzatnak a tízéves 
Bozóky Gyula Alapítvány
A felsőgödi Jézus Szíve-plébániatemplom felszentelésének 81. év-
fordulóján, 2005 őszén Ország Tibor akkori plébános létrehozta 
a  Bozóky Gyula Alapítványt, és vezetésére Veres Mihályt kérte 
fel. Az  alapítvány annak a  kitűnő embernek a  nevét viseli, aki 
megálmodója és szervezője volt a templomépítésnek.

Az alapítvány fő célja a gödi polgárok összefogásával felépült 
templom állagának megőrzése, a szükséges rekonstrukci-
ós munkák megszervezése és kiviteleztetése, az  anyagi 

források előteremtése, továbbá Bozóky Gyula emlékének ápolása.
Az alapítvány kuratóriuma tavaly decemberben úgy döntött, 

hogy az elmúlt tíz esztendőben tanúsított anyagi és erkölcsi támo-
gatásáért Bozóky Gyula Emlékplakettet adományoz Göd Város 
Önkormányzatának, valamint az egyházközségben több évtizede 
odaadóan tevékenykedő Ther házaspárnak.

Az emlékplakettek ünnepélyes átadására a  hagyományoknak 
megfelelően szilveszter napján, az  esti mise előtt kerítettek sort. 
A  laudációkat a  kuratórium elnöke olvasta fel, míg az  emlék-
plaketteket és az  okleveleket Mészáros Csaba plébános nyújtotta 
át a kitüntetetteknek.

Göd Város Önkormányzata a Bozóky Gyula Alapítvány megala-
kulása óta segíti a szervezet működését, legutóbb a templom hom-
lokzatának díszvilágításához, illetve a  Jézus Szíve-plébániatemp-
lom felszentelésének 85. évfordulója alkalmából megjelentetett 
emlékkönyv kiadásához nyújtott támogatást. Az  önkormányzat 
a költségek 80 százalékának átvállalásával támogatta a templom-
kert 2014-ben elkészült rekonstrukcióját is. Az alapítvány emlék-

plakettjét és az oklevelet Göd Város Önkormányzatának nevében 
dr. Pintér György alpolgármester vette át.

A Ther házaspár két leánygyermekével 1967-ben költözött 
Felsőgödre, s már a kezdetektől fogva aktív tagja lett az egyház-
községnek. Marika néni és János bácsi fáradhatatlan közösségi 
munkájához a  fiatal hittanosokkal való foglalkozás éppen úgy 
hozzátartozott, mint a gondnoki feladatok ellátása vagy a Rózsa-
füzér Társulat munkájának szervezése. A  házaspárnak szánt el-
ismerést a 2013-ban elhunyt Ther János nevében is felesége, Ther 
Jánosné vette át a templom plébánosától.

A Bozóky Gyula Alapítvány valamennyi tagja − lapunk hasáb-
jain is – hálás szívvel köszöni meg az önkormányzat, a hívek és 
a gödi polgárok anyagi és erkölcsi támogatását.

A jubiláló alapítvány Göd Város Önkormányzatának és a Ther 
házaspárnak adományozott emlékplakettet. Képünkön balról 
Mészáros Csaba plébános, dr. Pintér György alpolgármester, 
Ther Jánosné és Veres Mihály Fotó | Veres Mihály Zoltán  
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ÜNNEP

2016-ban is lesz gödi Duna-parti 
karácsony és vásár
„Melegedj meg idebenn, légy vendégünk mára,
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

Idén először rendeztek városi karácsonyi vásárt a Duna-part 
Nyaralóházak területén. A  gödiek közül sokan, összesen 
mintegy hatszázan látogattak el az egész napos rendezvény-
re. A színházterem bejáratánál elhelyezett fenyőfára a gye-
rekek, de a felnőttek is örömmel akasztották fel az érkezés-
kor kapott karácsonyfadíszüket, így hamar ünnepi díszbe 
öltözött a vásár karácsonyfája. Délelőtt a Maszk Bábszínház 
telt ház előtt mutatta be a Betlehemi történet című előadását, 
amely igazi ünnepi élményt jelentett a kicsiknek és szüle-
iknek. A  karácsony előtti napokban még nyoma sem volt 
a télnek, de a párás, borongós szürkeségben is jólesett a ven-
dégeknek a meleg tea és a fűszeres illatot árasztó forralt bor. 
A kürtős kalácsosnál is szinte egész nap sorok álltak, és már 
délutánra elfogyott a  helyben fogyasztható vagy előzetes 

rendelés alapján akár haza is vihető halászlé, töltött káposz-
ta, diós és mákos bejgli. A fi nom illatok egészen a Dunáig 
szálltak, és a gáton futó, sétáló vagy kerékpározó emberek 
közül is többeket lecsalogattak a karácsonyi forgatagba.

Az óvodás és a kisiskolás gyerekek örömmel vonultak el 
a Waldorf  Óvoda játszósarkába, ahol kedvükre rajzolhattak, 
és felfedezhették a természetes alapanyagokból készült, régi 
hagyományokat továbbéltető játékokat. A karácsonyi vásár-
ban meghitt zene szólt, és a vendégek szívesen nézelődtek, 
szép ajándéknak valókat találhattak a színvonalas terméke-
ket árusító vásározók standjain. A  Duna-parti karácsony 
bensőséges ünnepi élményekkel ajándékozta meg a  kará-
csonyra készülő gödieket. A  hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett első városi karácsonyünnep tapasztalatai 
alapján már biztosan állítható: 2016-ban is lesz Duna-parti  
karácsony és vásár, amely a tervek szerint az ideinél is több 
meglepetéssel várja majd a gödieket.

K. B.

A vásár karácsonyfáját a látogatók díszítették fel az érkezéskor 
kapott díszekkel

A nap folyamán mintegy hatszázan látogattak el a rendezvényre. 
A vásárosok termékei pedig szép ajándékokká lettek a gödi 
családok karácsonyfái alatt  

Gyűjtés a rászoruló gyerekeknek
Öt hónapon át tartó munkával június végére készült 
el Nagyszalontán a Bárka misszió  klubhelyisége, 
ahol délután egy és hét óra között naponta fogad-
ják az  egyébként utcán csellengő, rendkívüli sze-
génységben és elhanyagoltságban élő gyerekeket. 
A kicsik szeretetet, törődést és ennivalót kapnak itt a 
misszió munkatársaitól.

A rászoruló gyerekekről gondoskodó nagyszalon-
tai gyermekklub örömmel fogad tartós élelmisze-
reket, jó állapotú gyerekruhákat, babakocsit, kerék-
párt, mesekönyveket és játékokat.

Az adományokat munkanapokon 9 és 15 óra kö-
zött lehet leadni a  Duna-part Nyaralóházak recep-
ció ján (2132 Göd, Jósika utca 14.).

Köszönet minden segítségért!
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Áldott, békés új esztendőt kíván
a Duna-part Nyaralóházak!

Szeretettel várjuk minden régi és új utasunk jelentkezését.
Érdeklődni a (06 30) 9606-932-es telefonszámon lehet.

A KARAVÁN BT. 2016-os utazási ajánlatai
Személyszállítás autóbusszal: 6 főtől 62 főig. Autóbuszaink EU-vizsgásak.

Utazás-közvetítés: Bécs, Schwechati repülőtér, 
háztól házig 10 000 Ft/fő.

Hétvégi (szombati) szánkózás Donovalyban, 
6000 Ft/fő, gyermekkedvezményt adunk.

2016. 3. 30-tól 4. 4-ig (5 nap 4 éjszaka):
Erdélyi barangolások, 48 000 Ft/fő (busz + szállás).

2016. 9. 3-tól 9. 10-ig (7 nap 6 éjszaka): 
Lignano, Olaszország 63 000 Ft/fő (busz + szállás).
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− Több mint tíz éve szervezik meg 
a  hátrányos helyzetben lévő gyerme-
kek Mikulás-napi vacsoráját. Honnan 
jött az ötlet? Miért tartja fontosnak ezt 
a rendezvényt?
− A Piramis Építőház mindig is kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy megfele-
lő társadalmi szerepvállalást végezzen 
Gödön. Odafigyelünk arra, hogy egy-
házi, kulturális, sport és szociális kér-
désekben segíteni próbáljunk a  gödi-
eknek. Családommal itt élünk Gödön, 
lokálpatrióták vagyunk. Két kislányom 
van. Tudom, hogy nagyon várják a Mi-
kulást, és látom, mennyire örülnek, 
amikor találkoznak vele. Amikor évek-
kel ezelőtt megkerestem a Családsegítő 
Szolgálatot, arra gondoltam, hogy szí-
vesen segítenék a gödi hátrányos hely-

zetű gyerekeknek átélni ezt a nagyszerű 
élményt.

− Mi alapján döntik el, hogy, ki kap 
meghívást erre az eseményre?
− A  Családsegítő Szolgálatra bízzuk 
a gyermekek kiválasztását. A szolgálat-
nál pontosan tudják, hogy hány olyan 
család van Gödön, amely gondozás-
ra vagy segítségre szorul. A  szolgálat 
hozzávetőlegesen 120 gyermeknek se-
gít, akik egytől egyig gödiek. Annak 
örülök a  legjobban, ha minél nagyobb 
számban tudnak részt venni az  álta-
lunk szervezett programon.

− Milyen a kapcsolata a munkatársai-
val? Ők mennyiben vesznek részt ezek-
ben a karitatív programokban?

− A  Piramis Építőház ügyvezetője va-
gyok, mellette az  Új Ház Centrum or-
szágos építőanyag-kereskedelmi háló-
zatát is vezetem. Ez  egy körülbelül 80 
telephellyel rendelkező franchise-rend-
szerű hálózat, amelynek része a Piramis 
Építőház is. Az időm nagy részét az ezzel 
kapcsolatos munka teszi ki, emiatt ko-
moly döntési jogköröket adtam a  Pira-
mis Építőházban dolgozó kollégáimnak. 
Többek között a Mikulás-ünnepségeket 
is ők szervezik. Nagy könnyebbséget 
jelent számomra, hogy kiváló emberek, 
így sok mindent rájuk tudok bízni, és ők 
nagyszerű partnerek ebben.

− A cégvezetés és a család mellett meny-
nyi ideje marad másra, például a hob-
bijára?
− Nagyon szeretek sportolni. Ami 
a  legközelebb áll hozzám, az  a hosz-
szútávú triatlon. Ez úszásból, kerékpá-
rozásból és futásból áll. Az  edzések és 
a felkészülés egy-egy versenyre nagyon 
időigényes, ezeket jellemzően kora haj-
nalban szoktam megoldani, hogy minél 
kevesebbet legyek távol a  családomtól 
és a munkatársaimtól.

− A  jövőben is számíthatnak a  gyere-
kek a Mikulás-csomagokra?
− Szeretném megköszönni a helyi embe-
rek bizalmát azzal kapcsolatban, hogy ha 
építőanyag-vásárlásban gondolkodnak, 
akkor kiemelt helyen szerepel a vállalko-
zásunk. Azt az elvet vallom, hogy ahon-
nan kapunk, oda vissza is kell adni, így 
természetesen a lehetőségeinkhez mérten 
a jövőben is támogatni fogjuk az ilyen jel-
legű karitatív kezdeményezéseket.

Vida-Szabó Emese

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Adni mindenkor jó dolog
Juhász Attilával, a Piramis Építőház ügyvezetőjével a hátrányos helyzetű gye-
rekeknek rendezett Mikulás-napi vacsora alkalmával beszélgettünk.

Juhász Attila vállalkozó 10 éve minden Mikulás-napon megvendégeli és megajándékozza 
a gyerekeket

A Mikulás-napi ünnepi vacsorán körülbelül harminc gyerek 
örülhetett a vidám együttlétnek és az ajándékoknak

JÓTÉKONYSÁG

Nehéz helyzetben lévő gyermekek 
Mikulása
Több mint tíz éve hagyomány, hogy a  Piramis Építőház és 
a  Családsegítő Szolgálat közösen szervez Mikulás-napi ün-
nepséget a hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek. Decem-
ber 4-én körülbelül 30 gyermek gyűlt össze az Ilka csárdában, 
hogy találkozzon a Mikulással. Juhász Attila, a Piramis Építő-
ház tulajdonosa, az est támogatója köszöntötte őket. A gyere-
kek énekkel várták a  Mikulást, akinek puttonya ajándékokat 
rejtett. Az ősz szakállú mindenkivel váltott pár kedves monda-
tot, és közös fotó is készült. Voltak olyanok, akik már sokadjára 
vettek részt ezen az ünnepségen. Miután a Mikulás elköszönt, 
a gyerekek vidáman fogyasztották el a vacsorát, melyhez a fel-
sőgödi Rétesház biztosította a desszertet.

VSzE

Gödi Körkép | 2016. 1. szám KÖZÉLET
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ADVENT ÉS KARÁCSONY

Ünnepelt az egész 
város
Mikulástól szilveszterig ünnepi események egész sorával telt 
a december Gödön is. A városi intézmények, a civil szervezetek 
és minden létező közösség meghitt hangulatban készülődött 
a  karácsonyra. Egymást érték az  ünnepi események, amelyek 
közül itt most csak néhány képet tudunk felvillantani...

Zenés-táncos Mikulás-napi mulatsággal 
ünnepeltek a gyerekek
Idén is jó hangulatú ünnepség keretében találkozhattak a Miku-
lással a gödi önkormányzat intézményeiben dolgozó köztisztvi-
selők gyermekei. A  Duna-part Nyaralóházak színháztermében 
a  MiaManó Társulat hívta zenés-táncos mókázásra a  kicsiket. 
A  huncut krampusz bevonta a  játékba a  nézőtéren ülő gyere-
keket is, akik örömmel vettek részt a  huncutkodásban. A  Mi-
kulás és segítői mintegy háromszázhatvan csomaggal érkeztek 
meg a gyerekekhez. Ezek közül kétszázat személyesen adhattak 
át a  jelenlévőknek, de azokhoz is eljuttatták ajándékaikat, akik 
nem tudtak eljönni a rendezvényre. A délutáni programon igazi 
ünnepi uzsonna is várta a gyerekeket és szüleiket: kakaós csiga 
és tejszínhabos forró kakaó tette még emlékezetesebbé az  idei 
Mikulás-napot.

Advent a Búzaszemben
Az adventi időszak idén is eseménydús volt a  gödi keresztény 
iskolában. A hagyományos kézműves vásárt december első va-
sárnapján tartották meg. A míves portékák mellett a nagyrészt 
visszatérő látogatók a mesélők és a zenészek előadásaira is beül-
hettek. A jótékonysági vásár térségi látványossággá nőtte ki ma-
gát az elmúlt évek során.
A közös reggeli iskolai éneklések mellett a búzaszemes növendé-
kek útra keltek, meglátogatták a családokat, és lucázással, kotyo-
lással, pásztorjátékkal kedveskedve jelezték az ünnep közeledtét. 
A betlehemezéshez a szülők is kedvet kaptak − idén már két cso-
port is járta Göd utcáit, jókedvű meglepetést szerezve a kiszemelt 
családoknak.

Koncertet adott a Gaude kórus
A Gaude kórus hagyományos karácsonyi koncertjére advent har-
madik, Gaudete vasárnapja előtti estén került sor az alsógödi Szent 
István-plébániatemplomban. A Göd Város Alkotó- és Előadómű-
vész Díjával 2015-ben kitüntetett kórus a  szentmise alatt szere-
tetszolgálatot látott el. Az énekkar a megalakulása óta magáénak 
vallja azt a  kodályi gondolatot, hogy „a zene rendeltetése: belső 
világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.” Kodály 

Zoltán Adventi éneke a Bevonulás alatt csendült fel. A misét kö-
vetően Mozart és Bach egy-egy kórusműve hangzott el, majd egy 
izlandi dicsőítő ének után Praetorius adventi muzsikájával, az Es 
ist ein Ros’ entsprungen magyar nyelvű megszólaltatásával zárult 
a nagyszámú közönség vastapsával jutalmazott koncert.
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Karácsonyi pásztorjáték a templomban
Az adventi hetek sűrű egyházi programjainak sorában az alsógödi 
Szent István-plébániatemplomban december 24-én délután hu-
szonöt gyermek és húsz felnőtt adott elő karácsonyi pásztorjáté-
kot Fornay Veronika rendezésében. A közönség interaktív módon 
kapcsolódhatott be az előadásba. A kis Jézust Pásztor Margaréta öt 
hónapos „színésznő” alakította.

Meghitt összejövetel a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjában
December 14-én tartotta hagyományos karácsonyi ünnepi össze-
jövetelét a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja. A vidám han-
gulatú délutáni rendezvényen a finom szendvicsek és sütemények 
mellett közösen emlékeztek meg az  eltelt esztendőről. A  klubta-
gokból álló kórus emlékezetes perceket szerzett a  jelenlévőknek. 
Több mint hatvanan vettek részt ezen a karácsonyköszöntő prog-
ramon, azaz szinte kivétel nélkül valamennyi klubtag megjelent, 
s mindenki kapott egy-egy kedves ajándékot.

Auth Csilla adott adventi koncertet 
a művelődési házban
Nagy sikerű adventi koncertet adott december 12-én a  József 
Attila Művelődési Házban Auth Csilla. A különleges énekhang-
járól és sallangmentes előadói stílusáról ismert énekesnőről ta-
lán nem mindenki tudja, hogy édesanyja, dr. Balázs Boglárka 
gégész szakorvos, foniáter a hatvanas esztendők nagy generá-
ciójának ragyogó táncdalénekese volt. Az  édesapja, Auth Ede 
zeneszerző-zongorista pedig a hajdanvolt legendás táncdalfesz-
tiválok megbecsült slágergyárosa. Egy család, ahol hangjegyek-
ből vannak még a függönyrojtok is…

Mindenki karácsonya
A Magyar Vöröskereszt gödi 
szervezete idén december 18-
án tartotta immár hagyomá-
nyos Mindenki karácsonya 
elnevezésű rendezvényét a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
ban. A  színházteremben alig 
fértek el a  vendégek, akiket 
a  gödi Vöröskeresztes Klub 
látott vendégül. A  jó hangu-
latról a  gödi nyugdíjasokból 
álló énekkar, illetve a  Gaude 
kórus gondoskodott. A  mű-
velődési ház előtt idén is ott 
állt a  mindenki karácsony-
fája, amely köré sokan tették 
le feliratozott meglepetéscso-
magjaikat, melyek közül a ne-
hezebb sorsúak választhattak 
maguknak karácsonyi aján-
dékot.

Fo
tó

 | K
ur

di
 Im

re

Koditek Bernadett/Walter Béla

KÖZÉLET

17



Minden gyereknek legyen igazi ünnep 
a karácsony!
A Gödi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartotta karácsonyi 
rendezvényét december 19-én. Az  eseményen azok a  gyerekek 
vettek részt, akik az  intézmény látóköréhez tartoznak. Az  ün-
nepségen részt vett Markó József polgármester, dr. Pintér György 
alpolgármester, Csányi József önkormányzati képviselő és Lenkei 
György, a Szociális Bizottság elnöke, aki köszöntőjében a szere-
tet, a rászorulóknak nyújtott segítség fontosságát hangsúlyozta.
Az ünnepi rendezvényen a Katáng együttes szórakoztatta a gye-
rekeket, majd arcfestés és közös ügyességi játékok következtek. 
Az önkormányzat mellett idén is számos magánszemély és helyi 
vállalkozás támogatta a  program megvalósulását, így a  fi nom 
ebéd után az édesség mellé minden gyermek kapott ajándékot is.

Karácsony az Idősek Napközi Otthonában
A Vasvári utcai idősellátási központban minden évben meg-
hitt ünnepség keretében várják a  karácsonyt a  nyugdíjasok. 
Az önkormányzat részéről idén dr. Pintér György alpolgármes-
ter, Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke és Csányi József 
képviselő is ellátogatott a rendezvényre, de a városi intézmények 
képviseletében is számos meghívott érkezett a huszonnyolc ven-
déglátó nyugdíjashoz. A szeretetteljes hangulatban eltöltött, ben-
sőséges ünnepen a Gaude kórus tagjai adtak karácsonyi kama-
rakoncertet, a klub tagjai közül pedig többen is szavalataikkal, 
zenei produkcióikkal vagy ünnepi gondolataikkal ajándékozták 
meg a többieket.

www.telepulesellato.hu

A nagymedence télen is üzemel!
Gödieknek kedvezményes jegyárak!
Téli nyitva tartás:
Hétfőn 14-től 20 óráig, kedden 6-tól 14 óráig, 
szerdán 14-től 20 óráig (6-tól 8 óráig csak bérleteseknek!),
csütörtökön 6-tól 14 óráig, pénteken 14-től 20 óráig, 
szombaton 8-tól 20 óráig és vasárnap 8-tól 20 óráig.

Nyereményjáték 

bérleteseknek!

Aki lejárt bérletét bedobja 

a kihelyezett gyűjtőládába, 

öt alkalomra szóló bérletet 

nyerhet!

Nyereményjáték 
 a G i Te lstrandfürdő!

ldo  új évet kíván

a G i TTeTeTTeT lsslsl ttrrtrt aarar nnddfffdfd üüfüf rrddőő!ő!ő a Gödi Termálstrandfürdő!
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Gabriel és Dörte, majd rá egy évre Cagdas és Eloy 
az  Erasmus+ Európai Önkéntes Szolgálat prog-
ramjának keretében érkeztek a  Búzaszem Isko-

lába, hogy önkéntesként segítsék az  intézmény tanórán 
kívüli programjait. A projektek szervezését és az önkénte-
sek mentorálását a gödi Fiatalok a Vidékért Egyesület lát-
ja el. A  mindennapok során érzékelt nyelvi nehézségekre 
az  egyesületben kezdtük el keresni a  válaszokat, először 
csak lazán szürcsölgetve a  teát egy-egy kellemesnek tűnő 
délelőtt folyamán. Véletlenszerű beszélgetéseink során egy-
szer csak azon vettük észre magunkat, hogy kedvünk tá-
madt egy másfajta nyelvtanulásra, mint ahogyan azt eddig 
megszokhattuk.

Az X-generáció (1965−1979) tagjaként fi atalkorunkban 
arra volt lehetőségünk, hogy oroszul, majd később angolul 
tanuljunk. Az  eltelt évek során orosztudásunk használha-
tatlanná kopott. A  nehezen megőrzött angoltudásunkkal 
pedig még a  szerencsésebbek közé tartozónak érezhetjük 
magunkat. Egy 2012-ben végzett európai uniós felmérés 
szerint ugyanis a magyar lakosság mindössze 35 százaléka 
beszél egy idegen nyelvet, s ezzel az aránnyal az uniós rang-
sor végén kullogunk. Abban is sereghajtók vagyunk, hogy 
a lakosság alig 13 százaléka beszél két idegen nyelvet.

Pedig az  élő nyelvtudásnak egyre inkább szükségét lát-
juk. A  második idegen nyelv felnőttkori elsajátítása tele 
van nehezen megválaszolható kérdésekkel. Mikor, hol, ki-
vel, hányszor, mennyiért, hogyan és miért? Ha már tudjuk 
magunkban a választ arra a kérdésre, hogy miért akarunk 
második idegen nyelvet tanulni, akkor még mindig nincs 
könnyű dolgunk a  többi feltétel biztosításával. Ismervén 
a 30-as, 40-es éveikben járó kortársak ilyen jellegű nehéz-
ségeit, egyesületi keretek között létrehoztunk egy sajátos 
nyelvtanulási lehetőséget azok számára, akik felnőttkorban 

szeretnének idegen nyelvet 
tanulni. És hogy miért ép-
pen a spanyolt választottuk?

Nem nagyon kell magya-
rázkodnunk, hiszen a  spa-
nyol a  világon a  harmadik 
a  beszélt nyelvek rangsorá-
ban, és itt van velünk Eloy, 
a  Valenciából érkezett ön-
kéntesünk, aki anyanyelvi 
tudásával, tanítói képzettsé-
gével és Madridban szerzett 
spanyolnyelv-tanári rutinjá-
val támogatja a több mint fél 
éve indult nyelvi klub életét. 
Tavaly tavasszal egy cso-
portot indítottunk azoknak 
a  kismamáknak, akik a  be-
szédközpontú nyelvi kép-
zést részesítik előnyben, és 
örömmel tanulnak olyan já-
tékos feladatokon keresztül, 
amelyek elterelik a fi gyelmet 
a  nyelvi gátlásokról. A  nö-
vekvő érdeklődésnek kö-
szönhetően ősszel két újabb 
csoportot indítottunk, im-

már bárki számára nyitott módon Gödön, a  József Attila 
Művelődési Házban.

A nyelvi klub motorja a  spanyol bölcsészdiplomával 
rendelkező Hlavács Judit, aki diplomamunkáját a  spanyol 
nyelv játékokon keresztül történő oktatásából írta, majd 
ezt a nagyszerű ötletét betette a fi ókba, hogy évek múltán, 
amikor a gyermekei önállóbbá válnak, újra elővehesse azt, 
és nekilásson az elképzelések gyakorlati megvalósításának.

Hogy hol van mindennek a  vége, még mi sem tudjuk. 
Biztos azonban, hogy újabb, az Erasmus+ program által tá-
mogatott résztvevők érkeznek februárban Gödre, akik közé 
tudatosan választottunk ismét egy spanyol résztvevőt azzal 
a  szándékkal, hogy a  nyelvi klub élete folytatódjon, mivel 
látjuk már, hogy megtanulnunk hablatyolni, ha nem is 
olyan nehéz, de azért beletelik némi időbe.

M. B. és H. J.

NYELVTANULÁS MÁSKÉPP

Hablatyolni nem is olyan könnyű?
Egyes vélekedések szerint a hablatyol kifejezés a spanyolból átvett hablar ige módosult for-
mája a magyar nyelvben. Jelentése egyfajta beszédstílusra utal, amikor is valakinek a be-
széde érthetetlen számunkra. Ha ehhez még hozzátesszük azt az érzést, amikor két évvel 
ezelőtt első önkénesünk megérkezett Spanyolországból, majd megszólalt angolul, akkor 
érteni véltük a hablatyol szó magyar jelentését. A majd két évvel ezelőtti februári napon 
Gabriellel ültünk az autóban a reptérről Gödre jövet, és ő egyfolytában csak hablatyolt azzal 
a felismerhetetlen angol akcentussal, amire csak a spanyolok képesek ezen a világon.
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Az egyesületi keretek között működő spanyol nyelvi klubban játék a nyelvtanulás

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.

Gödi Körkép | 2016. 1. szám KÖZÉLET

19



A zsűri közülük választotta ki azt 
a  48 produkciót, amely bekerült 
a  televíziós műsorba. A  verseny-

zők háromnegyede Magyarországról ér-
kezett, a  határon túli jelentkezők közül 
pedig a legtöbben Erdélyből küldték el ne-
vezésüket. A gödi népzenész-növendékeket 
tehetségük repítette a  Fölszállott a  páva 
színpadára. Városunkat az Aprája Dudaze-
nekar és Vasvári Magor furulyás szólista 
képviselte. Valamennyien a  Búzaszem Is-
kolában ismerkedtek meg a népzenéléssel. 
Megkerestük a fiúkat és mestereiket, hogy 
meséljenek az élményeikről.

Gödi Körkép: Mi volt a legnagyobb megle-
petés, pozitívum a Pávában?
Mokos Csongor (Aprája Dudazenekar): 
Agócs Gergő, a  mentorunk mindvégig fi-
gyelt ránk. Nemcsak a hangszeres játékra, 
hanem a viseletre, a színpadi mozgásra is. 
A  viseletünkhöz hozzátartozik az  öv és 
az  övön hordott bicskatok. Én korábban 
elvesztettem a  bicskámat, és Gergő észre-
vette ezt. Kicsit morgott velem, hogy a to-
kot üresen nem hordjuk, de azért másnap 
nagy mosollyal hozott egy bicskát, amit 
öt forintért eladott nekem. Gergővel sokat 
beszélgettünk, sutyorogtunk, és még „mar-
háskodtunk” is. Nagyon jó, hogy ilyen kö-
zel engedett bennünket magához.

GK: A csapat szempontjából mennyire volt 
értékes ez a kihívás, megmérettetés?

Csányi Kelemen (Aprája Dudazenekar): 
A  számos próbafellépés jól összekovácsolt 
bennünket. Igen nagy kihívás volt zene-
karként rövid idő alatt egymásra hango-
lódni, és olyan műsorszámokat összehozni, 
amelyekkel ki lehetett állni a  színpadra. 
Az  egyedi stílusaink összefésülése igen 
nagy fegyelmet követelt tőlünk. Mindez 
Boti bácsi végtelen türelme nélkül nem si-
került volna. Emellett szorosabbá vált kö-
zöttünk a barátság, és nagyon sok más, jó 
fej gyerekkel ismerkedhettünk meg.

GK: Milyen érzésekkel fejeztétek be a  te-
hetségkutatót?
Nagy Levente (Aprája Dudazenekar): 
Örömmel távoztunk a  verseny helyszíné-

ről, egyrészt mert hibátlanul meg tudtuk 
mutatni, hogy együtt és külön-külön ho-
gyan tudunk dudálni, másrészt azért, mert 
van, aki a döntőig tudta vinni a dudamu-
zsikát. A zenélés természetesen továbbra is 
az életünk része lesz. Szívesen szerepelünk 
olyan helyeken, ahol módunkban áll meg-
mutatni a magyar dudás hagyományt, akár 
együtt, akár szólóban.

GK: Van-e utóélete a  Fölszállott a  pává-
nak?
Vasvári Magor (furulyás szólista): 
A  Fölszállott a  pávának köszönhetően 
a  „versenyzőknek” lehetőségük lesz kö-
zös koncerteken, fellépéseken részt venni 
együtt, például Budapesten, a Művészetek 
Palotájában, illetve a Magyar Kultúra Nap-
ján a MOM Kulturális Központ gálaműso-
rában.

GK: Miképpen lehetett a fiúkat felkészíteni 
a feladatra?
Bese Botond (az Aprája Dudazenekar fel-
készítője): Általában ellene vagyok minden 
olyan versenynek, ami művészeti teljesít-
ményt versenyeztet. Itt a Pávában a televí-
zió fokozott versenyjelleget kívánt teremte-
ni... Hál’ istennek a srácok ebbe nem élték 
bele magukat, így, hogy mégsem ők lettek 
a „győztesek”, nem is keseredtek el, ugyan-
is sajnos erre is volt példa. Sokat beszélget-
tünk velük arról, hogy a hangszeres tudás 
mellett ezer más szempont is lesz a „bűvös 
továbbjutást” illetően. Ezzel igyekeztünk 
nem foglalkozni.

GK: Hogyan értékelendő a gyerekek helyt-
állása?
Dóra Áron (Vasvári Magor furulyás szólis-
ta felkészítője): A célunk az volt, hogy meg-
mutassuk, vannak az  országban tehetséges 
fiatalok, akik megbecsülik a saját kultúráju-
kat, sőt még élvezik is azt. Annyit kértünk 
tőlük, hogy legjobb tudásuk szerint, szépen 
játsszák el az  összeállításokat. Ez  minden 
esetben maradéktalanul sikerült is, nem na-
gyon lehetett volna jobban csinálni.

***

Vasvári Magor az  elődöntőig, az  Aprája 
Dudazenekar pedig a  középdöntőig jutott 
a  tehetségkutató versenyen. Mindannyian 
nyertesek. Nyertesei a népzene elévülhetet-
len kincsestárának, az esztendő alatt szüle-
tett új ismeretségeknek és a  rájuk váró új 
élményeknek.

VPK
(Fotó: Farkas József)

BÚZASZEMES SIKEREK

Fölszállott a páva – 2015
Gödi népzenésznövendékek a televíziós 
tehetségkutató versenyben
Rekorddal zárult a  jelentkezés az MTVA és a Hagyományok Háza közös népzenei és 
néptáncos tehetségkutató vetélkedőjének idei, harmadik évadára. Összesen 550 pro-
dukcióval több mint 2400 gyermek szeretett volna részt venni a megmérettetésben.

Közelebb kerültek egymáshoz a zenakar tagjai – a fiúk ezt tartják a verseny egyik 
legnagyobb ajándékának

Szólóhangszeresként is élmény volt a színes 
mezőny tagjának lenni – vallja Vasvári 
Magor

KÖZÉLET
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Tizennégy tanuló indult el iskolás éveinek egyik leg-
nagyobb kalandjára: az Erasmus+ projekt keretében 
szerezhettek szakmai tapasztalatokat Németország-

ban, a koblenzi Carl Benz Szakképző Iskolában. A legfonto-
sabb tapasztalat azonban az volt, hogy a gödi fi úk „testkö-
zelből” láthatták, hogy a nyelvtudás újabb és újabb kapukat 
nyit meg előttük. Természetesen a  piaros diákok szakmai 
ismeretei is rengeteget gyarapodtak.

A tanulmányút főtémája a hídépítés, a hidak szerkezete és 
statikai felépítése volt. Ehhez a tanulók megkapták a meg-
felelő elméleti tudást: igazán szemléletes, a  hídépítés tör-
ténetéről és fejlődéséről szóló előadásokon vehettek részt. 
A tanultak gyakorlati alkalmazása több lépcsőben történt: 
először papírból, majd fából és fémből is megépítették min-
tadarabjaikat, melyek egytől egyig megfeleltek a  modern 
hídépítészet követelményeinek.

Az iskolán kívüli időt szintén a lehető legjobban használta 
fel a csoport. Felfedeztük a sokszínű Koblenzet, a nyüzsgő 

karácsonyi vásárt, a város csodás templomait és más építé-
szeti emlékeit. Sétáltunk Limburg sikátoraiban, lepillantot-
tunk Köln városára a dóm tornyából. Megéreztük a múló 
idő erejét Trierben, Németország legrégebbi városában, 
s meghallgattuk a zeneóriás néhány rövid darabját Beetho-
ven szülőházában.

Az utolsó napon repülőgépről is megszemlélhettük, hogy 
miért áll stabilan a híd a kanyargó Mosel folyó fölött, s meg-
értettük azt is, hogy miről mesélt Heinének a kanyargó Raj-
na. Mindannyian úgy éreztük, egy-egy kis szeletet  haza-
hoztunk magunkkal Gödre Németországból.

Tóth Péter

TANULMÁNYÚT

Piarosok Koblenzben
A Rajna és a Mosel találkozásánál fekvő Koblenzet kerek 
ezer kilométer választja el Gödtől. A szakmai érdeklődés és 
az új ismeretekre törekvő nyitottság azonban ezt a távolsá-
got képes eltüntetni. Decemberben a gödi piaros szakisko-
lások közelebb varázsolták egymáshoz a két várost.

A Búzaszem Iskola közössége 
szeretettel meghívja Önöket a

VI. Búzaszem
Jótékonysági Bálra
2016. február 6-án 19.00-tól a Huzella Tornacsarnokba 
(Göd, Petőfi u. 49.)

Vacsora • Élő zene • Tánc • Tombola • Meglepetés

belépőjegy: 6000 Ft
Jegyek 2016. február 2-ig 
rendelhetők vagy megvásárolhatók 
a Búzaszem Iskola titkárságán. 
Göd, Vécsey u. 1.
30 611 3608
iskolatitkar@buzaszem.hu

További információ:
bal@buzaszem.hu 
www.buzaszem.hu 
facebook.com/buzaszemiskola

Töltsön velünk egy estét,
és támogassa vele  
a Búzaszem Iskolát!

rendelhetők vagy megvásárolhatók

öltsön velünk egy estét,

 Iskolát!

A nyelvtudás újabb és újabb kapukat nyit meg a fi atalok előtt

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat 
tartunk a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!
A következő foglalkozás időpontja:
2016. január 25., hétfő, 17-18 óráig.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, 
közösségi térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!
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A képzőművészeti ágon tanuló diákjaink képeiből rendez-
tek kiállítást 2015 novemberében az ELTE TÓK Vizuális 
Nevelési Tanszékén. Ugyancsak novemberben, a  verőcei 

Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 
rajzpályázatán – amelynek idén a Dunakanyar volt a témája − is-
kolánkból az első osztályos Buránszki Zitát 1. helyezéssel, a negye-
dik osztályos Ottó Nórát 3. helyezéssel, az ötödik osztályos Boda 
Kincsőt pedig különdíjjal jutalmazták. Felkészítő tanáruk Tóth 
Tamás volt. November 8-án a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
Őszi Kupáján iskolánk két kortárstánc csoportja 27 versenyzővel 
vett részt. A  kicsik csoportja 3-4. osztályosokból állt, míg a  na-
gyok 7-8. osztályosok és középiskolások voltak. A zsűri mindkét 
csoport kiemelkedő teljesítményét arany minősítéssel jutalmazta. 
Felkészítő tanáruk Boldog Mónika volt. November 23-án és 24-én 
rendezték meg a  IV. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt Bi-

atorbágyon, ahol 32 zeneiskola 
tanulói hat korcsoportban mér-
ték össze tudásukat. Nyikesné 
Boross Anett tanárnő növen-
déke, az  alapfok 2. osztályos 
Pengő Péter jól felkészülten, 
sikeresen szerepelt a  verse-
nyen. A  XIII. Országos Klari-
nétverseny területi válogatóján 
Márton Gergely tanulónk kor-
csoportjában a  megszerezhető 
maximális 60 ponttal bejutott 
az  országos verseny döntőjébe, 
melyet 2016 februárjában ren-
dez meg a  Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. Gergő felkészítő tanára 
Badó István.

December 10-én iskolánk dísztermében a képzőművészeti ágon 
tanuló diákjaink munkáiból téli hangulatú kiállítás nyílt. Felkészí-
tő tanárok: Báron Laura, Tóth Tamás és Varasdy Iván.

December 15-én Vácon a Madách Imre Művelődési Központban 
rendeztük meg Néptánc gálánkat, ahol színvonalas produkciókkal 
mutatták be tudásukat kicsik és nagyok egyaránt. Felkészítő taná-
rok: Hertel Szilvia és Greguss Gergő. Két nappal később zeneiskolás 
növendékeink karácsonyi koncertje szólalt meg a felsőgödi kato-
likus templomban. A sok izgalom ellenére kitűnő kamarazenei és 
egyéni produkciókat is hallhatott a közönség.

Szavári Anita

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Gyerekek gyűjtöttek adományokat
Iskolánkban több éves hagyomány, hogy a  TOPhÁZ Spe-
ciális Otthonban lakó gyerekeknek, fiataloknak adomány-
gyűjtés szervezünk egész évben, de kiemelten a karácsonyi 
időszakban. Idén a szülők és a gyerekek oly sok adományt 
hoztak, hogy azokat teherautóval szállítottuk el a TOPhÁZ 
lakóinak. A lakók és a dolgozók nevében Formanek Tamás 
igazgató köszönettel fogadta a felajánlást. 

MŰVÉSZETI NEVELÉS

„Kisművészek” a Németh László 
Általános Iskolában
Az iskolánkban folyó művészetoktatásban részt vevő nö-
vendékeink a 2015−2016-os tanév első félévében is számos 
hangversenyen, táncbemutatón, kiállításon és kulturális 
versenyen öregbítették iskolánk hírnevét. Az alábbiakban 
az elmúlt két hónap eseményeiről adunk rövid összefog-
lalót.

  A TOPhÁZ dolgozói és gondozottjai ezúttal is nagy örömmel 
fogadták az iskolás gyerekek karácsonyi adományait

A képzőművészeti ágon tanulók téli hangulatú kiállításán is jól látszott: az iskolában rengeteg a jó 
képességű, tehetséges gyerek

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu
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FELSŐGÖDI 
KISÁLLATRENDELŐ 
2132 GÖD, BOZÓKY GY. TÉR 2. 

Szolgáltatásaink:
•  Kötelező és egyéb védőoltások
•  Mikrochip-beültetés, regisztráció, állatútlevél 

kiállítása helyben
•  Belgyógyászati ellátás laboratóriumi háttérrel
•  Sebészeti beavatkozások, műtétek, szülészeti 

ellátás
•  Szájhigiéniai kezelések, ultrahangos fogkő-

eltávolítás
•  Geriátriai (időskori) szűrővizsgálatok
•  Kutya-fizioterápia, gyógytorna, masszázs
•  Állatgyógyászati készítmények (külső-belső 

élősködők elleni védelem, vitaminok, diétás 
tápok, ásványi kiegészítők)

•  Tanácsadás tartási, nevelési, táplálási 
kérdésekben kölyökkortól időskorig

•  Időpont-foglalási lehetőség
•  Hívásra házhoz megyünk

Februárban ivartalanítási akció macskáknak!
Bejelentkezni a rendelői telefonszámon lehet.
Nőstény macska 10 000 Ft 
Kandúr macska 5 000 Ft

Szeretettel várjuk kedvenceiket a rendelőnkben!

Nyitva tartás:
 délelőtt délután 
Hétfő  16-19 
Kedd 9-11 16-19 
Szerda  16-19 
Csütörtök 9-11 16-19 
Péntek  16-19 
Szombat 9-11 
Vasárnap  17-19 

e-mail: felsogodirendelo@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/kisállatrendelő felsőgödi
Rendelői telefonszám: (27) 634-337
(rendelési időben hívható)

Állatorvosok:
Dr. Sunyál Orsolya (06 20) 5427-478
Dr. Szamosi Judit (06 20) 3307-757

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az ingatlantulajdonosok téli teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értelmében 
a  ház előtti közterületet az  ingatlantulajdonosnak kell rendben tar-
tania. A téli időszakban mindenkinek gondoskodnia kell az ingatlan-
ja előtti járdaszakaszon a hó elkotrásáról és a síkosságmentesítésről. 
Az ingatlan tulajdonosának (vagy használójának) feladatai közé tar-
tozik az  is, hogy a  járdaszakasz melletti árkokat, csatornanyílásokat 
megtisztítsa a hótól, a jégtől és a víz lefolyását gátló egyéb anyagoktól.

Tilos a közterületek sózása!
A 346/2008. számú kormányrendelet értelmében környezetvédelmi 
okokból tilos a közterületek (köztük az ingatlanok előtti járdaszaka-
szok) sózása. A téli síkosságmentesítéshez a só helyett környezetkímé-
lő anyagokat kell alkalmazni. Kiváló szóróanyag a faforgács, a faha-
mu, a homok, de a helyi gazdaboltokban és a nagyobb áruházakban 
kaphatóak kifejezetten az  útszóró só kiváltására szolgáló anyagok, 
például zeolit, zeo-kal vagy jégstop útszóró anyag, amelyek nem ká-
rosítják a növényzetet.

A fűtőberendezések helytelen 
használatával okozott légszennyezés 
jogszabályba ütközik!
A levegőminőség védelme érdekében az  egyedi fűtéssel rendelke-
ző lakóházakban az  ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a  fű-
tőberendezés megfelelő karbantartásáról. A  tüzelőberendezésben 
csak az adott készülékre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. 
Az  egészségre káros égéstermékeket kibocsátó anyagok – ipari hul-
ladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb. – égetése szigorúan tilos.

A faforgácslap, a rétegelt lemez, a festett vagy lakkozott fa elégetése 
során szintén egészségkárosító anyagok keletkeznek, amelyek beléleg-
zése veszélyes lehet. A fatüzelésű kályhákban csak tűzifát égessünk! 

Közlemény a hulladékszállítási díjhátralékról 
Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a  hulladékszállítási 
díjhátralék elmaradása esetében a  Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. mérlegelés nélkül köteles intézkedni a  díjhátralék 
behajtása érdekében. 10 000 forintot meghaladó díjhátralék eseté-
ben a NAV által, míg 10 000 Ft alatti díjhátralék esetében ügyvé-
di behajtó iroda igénybevételével történik a hátralékok behajtása. 
Mindkét eset az  érintett ügyfelek részére a  negyedéves díjakhoz 
képest jelentős többletköltség kifizetésével jár.

A szemétszállítás folyamatos működtetése és az esetleges kelle-
metlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy ha bármilyen ok-
ból elmaradása keletkezne, azt mielőbb rendezze, mert a jogszabá-
lyok nem adnak lehetőséget a díjak elengedésére.

Köszönet mindazoknak, akik időben teljesítették a fizetési köte-
lezettségüket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Figyelem! 
Szelektív hulladékgyűjtés minden páratlan héten van, minden 
utcában a kommunális hulladék elszállításának napján!
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Először is nem árt tisztáznunk: 
bizony, az  örökzöldek levelei 
sem „örökéletűek”. Bár maga 

a  növény egész évben zöld, ám a  le-
velek cserélődnek – csak éppen nem 
egyszerre. Ezt egyébként mindenki, 
akinek áll a kertjében fenyő, vagy járt 
már fenyőerdőben, maga is jól láthat-
ja. Bár a fenyőt mindig zöldnek látjuk, 
a fák alatti földet vastag tűlevélszőnyeg 
fedi, amely évről évre egyre vastagabb 
lesz... Az fajonként változó, hogy egy-
egy levél mennyi ideig „szolgál” az ág 
végén, és mennyi idő múltán hullik le 
onnan, átadva a helyét a következőnek. 
Van olyan növény, mely csak pár hóna-
pig, s akad, amelyik egy-két évig tartja 
meg egy-egy levelét.

Amikor örökzöldekről beszélünk, 
legtöbbünknek elsőre a  fenyők jutnak 
az eszébe. Nem véletlenül: a nyitvater-
mők közé tartozó fenyőfélék család-
ja az  egész világon nagyon elterjedt, 
és jellegzetes, látványos erdőségeket 
képeznek. Tűleveleik alakjuk, illetve 
gyantatartalmuk miatt, és mert a gáz-
csere-nyílások védetten helyezkednek 

el rajtuk, lehetővé teszik, hogy igen 
zord körülmények között is működjön 
bennük a fotoszintézis, így a lombhul-
latókkal ellentétben a  tűlevelek egész 
évben megmaradnak a növényen.

Göd környékén is vannak fenyvesek, 
azt azonban jó tudni, hogy ezek tele-
pítettek. Magyarország területén csak 
elvétve akad őshonos fenyves. Ugyan-
akkor nem kell messzire mennünk, 
hogy gyönyörű fenyőerdőkben gyö-
nyörködhessünk: a környező országok 
magasabb hegyeiben bizony lenyűgöző 
látványt nyújtanak az  ilyenkor hóval 
borított fenyvesek. Aki szereti ezeket 
az  égbe nyúló, mindig zöld, csodála-
tos fákat, az ráadásul szert is tehet egy 
ilyenre. Nemcsak a  kertünkben ültet-
hetünk fenyőt – a  Pine Owner nevű 
társadalmi vállalkozás (pineowner.
com) például úgy harcol az erdélyi il-
legális fakitermelés és az  erdők pusz-
tulása ellen, hogy némi adományért 
cserébe rajtuk keresztül örökbe lehet 
fogadni egy fenyőfacsemetét a  Hargi-
tán...

De természetesen itthon, a kertünk-
ben is ültethetünk fenyőket, örökzöl-
deket, így akár az ablakunkból kinézve 
is csodálhatjuk a  hóesésben a  növény 
zöldjének és a  hópelyhek fehér színé-
nek léleknyugtató kontrasztját. Aki 
azonban örökzöldekkel akarja betele-
píteni a  kertjét, érdemes odafigyelnie 
arra, hogy mit hová ültet. A  fenyőfák 
ugyanis igen magasra is megnőhet-
nek, és beárnyékolhatják a  kertet. 
Nem csupán nyáron, hanem minden 
évszakban: a lombhullatók árnya a ká-
nikulai napokon védelmet nyújt, a hű-
vösebb időben a csupasz ágak viszont 
átengedik a  napfényt, így meleggé, 

NÖVÉNYEINK

Örök zöldek-e az örökzöldek?
Írtunk már lapunkban arról a  jelenségről, hogy miképpen és miért sárgul-
nak-színesednek ősszel a  falevelek. Felmerül azonban egy másik kérdés – 
amely talán még karácsony és vízkereszt után is aktuális –, nevezetesen az, 
hogy mi a helyzet az örökzöldekkel, azoknak a levelei miért nem sárgulnak és 
hullnak le ősszel?

Az örökzöldek sem mindig zöldek

A tobozok táplálékot jelentenek 
a madaraknak és a mókusoknak
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verőfényessé varázsolják a  mögöttük 
elhelyezkedő szobákat, ablakokat, 
kertrészeket. A  fenyők viszont akkor 
is elfogják a fényt, amikor abból kevés 
van, így igen sötétté tudják változtatni 
a kertet. Ráadásul a fenyőfélék lehulló 
tűlevelei a talaj összetételét is megvál-
toztatják; ezek gyantatartalmuk miatt 
nehezen bomlanak le, és savanyítják 
a talajt, így csak bizonyos, ezt kedvelő 
növények élhetnek meg környezetük-
ben.

Fontos azonban azt is szem előtt tar-
tanunk, hogy nem minden örökzöld 
fenyő, sőt az  is tény, hogy nem min-
den fenyő örökzöld. Az utóbbira példa 
a vörösfenyő: bár ez egy igen látványos, 
sudár fenyőféle, de télen bizony meg-
kopaszodik. Az  előbbire pedig szám-
talan példa van, a  tiszafától kezdve 
a ciprusokon, álciprusokon, tujákon át 
a kisebb cserjékig, például a magyalig. 
Ha tehát szeretnénk télen is zöldet lát-
ni a  kertünkben, nem feltétlenül kell 
fenyőt ültetnünk, rengeteg egyéb vá-
lasztási lehetőségünk kínálkozik.

A már említett tiszafa (Taxus bacca-
ta) például nagyon népszerű, mivel jól 
bírja a  kertészek ollóját – mindenféle 
érdekes alakúra lehet metszeni. Vi-
gyázni kell azonban vele, hogy kisgye-
rek vagy háziállat szájába ne kerüljön 
se levele, se hajtása, mivel erősen mér-
gező szinte minden része. Az egyetlen 
kivétel piros bogyójának a  húsa: ez 
nem mérgező, sőt kifejezetten édes, 
de nem érdemes nagyon kóstolgatni, 
mivel nagy magja már ismét halálos 
mérgezést okozhat. Azonban ez nem 

zavarja a  madarakat, amelyek segíte-
nek a „terjesztésben”: a cukortartalmú 
bogyót szívesen fogyasztják, a mag át-
halad emésztőrendszerükön, és végül 
azt a  „szülőnövénytől” egészen távol 
pottyantja el a madár...

Egy másik, mostanában sokat ültetett 
faj a  Leyland-ciprus (Cupressocyparis 
leylandii). Ez  két ciprusféle kereszte-
ződéséből származik, és azért szeretik 
nagyon, mert egyedülálló gyorsaság-
gal képes növekedni. Egy évben akár 
70-90 centimétert is nőhet, így gyorsan 
takaró sövényt lehet belőle növeszteni. 
Igaz, így szép formája nem érvényesül 
annyira, mint külön, nagyobb térbe 
ültetve, és vigyázni kell, nem érdemes 
hagyni nagyon megnőni, ugyanis 30 
méter magasra is könnyedén megnyúl-
hat.

A ciprus-, álciprus- és tujafélék pik-
kelylevelei talán kevésbé látványosak, 
mint a fenyőtűkkel tömött fenyőágak, 

ám az ilyen fák is nagyon szépen mu-
tatnak a kertben. Érdemes tudni, hogy 
ezeknek is hullik a levele, sőt többnyi-
re egy bizonyos időszakban (általában 
ősszel), amikor ez a  hullás erősebb, 
történik meg a  lombváltás. Előfordul-
hat az is, hogy a levelek színe változik 
meg a  télhez közeledve: ilyenkor ezek 
az  örökzöldek vizet veszítenek, hogy 
felkészüljenek a télre, és fokozzák fagy-
állóságukat. Ezen folyamat közben 
képződnek bennük lila festékanyagok 
(antociánok). Sajnos másfajta színe-
ződés is előfordulhat ezeken a  növé-
nyeken – sárgulás, száradás figyelhe-
tő meg. Ezeket néha csak a  szárazság 
vagy a tápanyaghiány okozza, ám egy-
re több súlyos betegség, kór fenyegeti 
az örökzöldeket is.

A buxust károsító puszpángmoly-
ról már írtunk a Gödi Körképben, de 
hasonló vész fenyegeti a tujákat, a cip-
rusokat és a  borókákat is. A  tujafúró 
aranymoly és a tuja-pajzstetvek mellett 
egy gyönyörű, ráadásul törvényi vé-
delem alatt álló, de erőszakosan terje-
dő bogár, a  boróka-tarkadíszbogár is 
tönkreteheti növényeinket. Ezek akár 
egyetlen év alatt tökéletesen megölhe-
tik örökzöldjeinket, amiket ezek mel-
lett még gombák és egyéb betegségek 
is károsíthatnak. Bár sokan azt hiszik, 
ezeket az  örökzöldeket nem szüksé-
ges, ám az  említett kórokozók miatt 
érdemes lepermetezni időnként ezeket 
a növényeket is.

Egy időben nagyon divatos volt né-
hány tujafajta, valamint a keleti életfa 
(Platycladus orientalis). Ez utóbbit so-
kan szintén tujának hiszik, de igazából 
ez a szép, Göd kertjeiben is előforduló 
fa nem a  valódi tuják közé tartozik. 
Szép, tömött, csúcsos-ovális alakja mi-
att telepítették európai kertekbe a  19. 
században, élőhelye eredetileg Ke-
let-Ázsiában volt. Hamvaszöld, eleinte 
húsos, majd elfásodó, kinyíló tobozkái 
nagyon jellegzetesek – a  magevő ma-
darak nagy kedvencei.

Egyébként az örökzöldek – főleg té-
len – igen fontosak a madarak számá-
ra, hiszen védelmet, takarást jelente-
nek olyankor is, amikor a megszokott 
lombok nem nyújtanak biztonságot. Jó 
tehát, ha például a madáretető közelé-
ben van egy-egy örökzöld bokor, ahová 
elbújhatnak, ha megjelenik a  karvaly 
vagy egyéb fenyegetés – ráadásul a to-
bozokból, magokból falatozhatnak is.

Pásztor Balázs

A keleti életfa, népi nevén „ciprus" valóban a ciprusfélék közé tartozik

A tiszafa erősen mérgező növény
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− Mikor és milyen megfontolásokból 
alakult meg a társulat?
− Animato néven 2008 decemberé-
ben volt az  első koncertünk Gödön, 
ám maga a  társulat már régebb óta 
létezik. Kezdetben csupán ketten vol-
tunk Kovács Ágnessel, de igen hamar 
megszületett bennünk az  igény arra, 
hogy jó lenne új tagokat is bevonnunk 
a munkánkba. Így alakult ki a négyfős 
állandó társulat, illetve gyakori fellé-
pő társunk Szilárdi Katalin, a  kiváló 
koloratúrszoprán, s  persze ha vala-
ki megbetegszik közülünk, akkor őt 
helyettesíteni vagyunk kénytelenek. 
A következő gödi operaestünkön pél-
dául Viszló István énekel az éppen be-
tegeskedő Pető József helyett.

− Akinek mielőbbi gyógyulást kívá-
nunk. Úgy tudom, kezdetben vegyes 
áriaesteket adtak, s csak később tették 
tematikussá a koncertjeiket…
− Valóban, eleinte különösebb tema-
tikai megfontolások nélkül, többnyire 
ki-ki a saját kedvencei közül válogatott, 
s  így állt össze egy-egy operaestünk 
14-15 műsorszáma. Amikor azonban 
láttuk, hogy kialakult egy nagyon 
lelkes törzsközönségünk, akkor úgy 
döntöttünk, hogy tematikus koncert-
sorozatokat is szervezünk. Reményeim 
szerint a Gödi Körkép olvasói közül so-
kan emlékeznek a hét koncertből álló 
Verdi-sorozatunkra, a két-két Puccini-, 
Bizet- és Mozart-estünkre, vagy arra 
a  két koncertünkre, melyeket a  bel 
canto nagyjai, Donizetti, Rossini és 
Bellini emléke előtt tisztelegve adtunk. 
Egyébként az  Animato nevet akkor 
választottuk magunknak, amikor egy 
színházi fellépésünk előtt az ottaniak, 
a  jobb hírverés érdekében jól csengő 
„plakátnevet” kértek tőlünk.

− A  társulat lelkesedése – az  olasz 
animato szó a  zenében annyit tesz: 
lelkesen, frissen, élénken – azóta sem 
szűnt meg. Sőt! Hol állnak színpadra 
és hányszor, egy-egy zenei évadban?
− A  tematikus koncertsorozataink-
kal Gödön kívül még további három 
állandó helyen lépünk fel. S persze 

vannak alkalmi fellépéseink, felkéré-
seink is. Egy esztendőben tizenöt-húsz 
koncertet adunk. Nem említettem 
még zongorakísérőnket, Salgó Tamást, 
a Magyar Állami Operaház karnagyát 
és korrepetitorát, aki hosszú évek óta 
júniustól szeptember végéig Brazíliá-
ban tölti a  nyarat, ahol mesterkur-
zusokat tart. Ezekben a  hónapokban 
a  társulatunk nem vállal fellépéseket. 
Az  Animato Operatársulat két állan-
dó műsorvezetője Apagyi Melinda, aki 
mellékállásban a  feleségem, illetve dr. 
Pavlik Gábor, aki gimnazista koromtól 
fogva jó barátom.

− Az Animato Operatársulat követke-
ző koncertje január 23-án lesz a gödi 
József Attila Művelődési Házban. Mi 
lesz az est programja?
− A jelenlegi koncertsorozatunk címe: 
Részletek ritkán hallott operákból. 
Olyan művekből válogattunk, amelyek 
nemigen szerepelnek az  operaházak 
törzsrepertoárjában. A  januári opera-
est gerincét Ponchielli Gioconda című 
operája adja, amelyből hat részlet is fel-
hangzik majd, de mások mellett meg-
szólal egy-egy ária Giordano Fedorá-
jából, Dvořák Ruszalkájából, Delibes 
Lakméjából és Händel Rinaldójából is.

− Mikor lesz a sorozat zárókoncertje, 
illetve milyen terveik vannak az  idei 
őszre?
− A „ritkaságokkal” foglakozó soroza-
tunk harmadik koncertje május 21-én 
lesz, ősszel pedig október 15-én jelent-
kezünk új, kétrészes koncertünk első 
operaestjével, melynek címe Az áriától 
a szextettig, s az operákban előforduló 
úgynevezett zárt számok különböző 
formáit és az  előadók száma szerinti 
megoszlását fogjuk bemutatni.

− A  beszélgetésünk elején említette 
a gödi törzsközönségüket...
− Igen, s  hál’ isten, minden alkalom-
mal felfedezünk néhány új arcot is. 80-
100 zenerajongó jön el egy-egy koncer-
tünkre. De nagy szívfájdalmam, hogy 
kevés közöttük a fiatal.

− Reméljük, hogy e  beszélgetésünket 
elolvassák a  gödi zenetanárok, a  ko-
molyzenét kedvelő szülők, és a január 
23-ai szombat estére találnak maguk-
nak és a  gyerekeknek csalogató zenei 
programot Gödön.

Walter Béla

OPERABARÁTOK

A komolyzene híd a szívek között
Az operák szerelmesei esztendők óta élvezhetik Gödön az Animato Operatár-
sulat koncertsorozatait. A társulat állandó tagjainak – Kovács Ágnes (szoprán), 
Bándi Írisz Réka (mezzoszoprán), Pető József (tenor) és Lukács István (basszba-
riton) − célja a klasszikus zene, elsősorban az opera eljuttatása azokhoz a zene-
rajongókhoz, akik ritkábban tudnak ellátogatni hangversenyre vagy operába. 
Lukács Istvánt arra kértük, meséljen nekünk az Animato Operatársulatról.

Az Operabarátok órája című koncertsorozat Göd komolyzenei életének fontos eseménye

Lukács István operaénekes  az Animato 
társulat motorja  − és basszbaritonja
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A 2013-as jubileumi koncerten a Felső-
gödi Munkásdalkört – külön felkérésre 
– a  kórus korábbi legendás karnagya, 
idősebb Benyus Sándor dirigálta. Tőle 
Tóth Dániel zeneakadémiai növen-
dék vette át a  kórus irányítását, majd 
őt Kiss Aliz követte a  kórus élén, aki 
BA-diplomáját már megszerezte kar-
vezetés szakon a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen.

− Kedves Aliz, ön 2014 szeptemberében 
vette át a  kórus irányítását. Azonnal 
és kölcsönösen elfogadták egymást?
− Talán a  kórustagok nevében is azt 
mondhatom, hogy igen. A 2014-es ha-
gyományos karácsonyi koncert volt 
az  első, amelyet már én dirigáltam. 
E  fellépésünk előtt kevés időnk volt 
a  közös próbákra, s  persze a  kórusta-
goknak is meg kellett szokniuk, hogy 
nálam picit keményebb a munka. Na-
gyon sokat foglalkozunk az intonáció-
fejlesztéssel, a  tiszta kórushangzás ér-

dekében. Nem volt könnyű az uraknak 
megszokniuk például azt, hogy a dina-
mikát is a  kezemről kell leolvasniuk. 
Százféle „apróságon” dolgozunk folya-
matosan. Elővettünk olyan régi dara-
bokat, amelyeket bizony meg kellett 
tisztogatnom ahhoz, hogy azok úgy 
szóljanak, hogy a  kórustagoknak és 
a közönségnek is élményt jelentsenek. 
A kórus tagjai nagyon ügyesen veszik 
az  akadályokat, és szorgalmasan dol-
goznak.

− Melyek voltak a  fontosabb tavalyi 
koncertjeik, és mi vár a kórusra 2016-
ban?
− 2015-ben március 15-én felléptünk 
a  városi ünnepségen, aztán júniusban 
Abasáron a Nemzetközi Bordal és Ka-
tonadal Fesztiválon, ahová minden 
évben elutazunk. Szeptember 19-én 
énekeltünk Göd város születésnapján, 
és legutóbb decemberben a  karácso-
nyi koncerten. Idén ezek az  immár 

hagyományos fellépéseink bizonyosan 
meglesznek, de a  további tervek még 
képlékenyek, viszont Abasáron a  fesz-
tiválprogramon kívül egy misét is el 
fogunk énekelni az ottani templomban.

− Hol és milyen gyakorisággal próbál-
nak? Hány főből áll a férfikórus?
− Jelenleg tizenhatan énekelnek a kó-
rusban, s  hetente egyszer próbálunk, 
hétfő délutánonként a  felsőgödi Ady 
Klubban. De például tavaly nyár vé-
gén tartottam az uraknak egy intenzív 
próbahetet. Persze a  koncertek előtt, 
ha nem állunk úgy, ahogyan azt sze-
retnénk, külön próbákat is tartunk.

− Pirulva kérdem: miből tartja fenn 
magát a  dalkör? Gondolok, a  fellépő 
ruhákra, a kottákra, egyebekre…
− Mindenki a  saját sötét öltönyében 
lép fel. A várostól a kórustagok koráb-
ban kaptak egy fellépő egyenruhát, 
ami nagyon jól jött nekünk. Többnyi-
re magam hozom a  kottákat, illetve 
azok beszerzésében a  művelődési ház 
is sokat segít nekünk. A kórus főtámo-
gatója pedig ifjabb Balázsovits János, 
aki az  anyagiakon kívül sok minden 
egyébben is segíti a Felsőgödi Munkás 
Dalkört.

w)

Új kórustagokat vár soraiba a Felsőgödi Munkásdalkör!
A Felsőgödi Munkásdalkör örömmel várja − életkortól függetlenül − férfiak jelentkezését a kórusba. Különösebb zenei 
előképzettség nem szükséges, elegendő, ha az  illető kedvet érez magában a kórusénekléshez. Meghallhatásra jelentkezni 
lehet Kiss Aliz karnagynál az alindzy@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a hétfői próbák idején az Ady Klubban, 
délután fél négy és fél hat között. Ne feledjék: Énekelni jó!

KÓRUSÉLET

Énekelni jó!
2013 őszén öt kórus adott emlékezetes hangversenyt a  Felsőgödi Munkás-
dalkör fennállásának 90. évfordulója alkalmából a  Jézus Szíve-templomban. 
A férfikórus történetéről egyébként kitűnő dolgozat olvasható a Gödi Alma-
nach 2009. évi kötetének 99−146. oldalain, Nagyréti Tamás tollából.

A Felsőgödi Munkásdalkör nem egy tagja már évtizedek óta énekel együtt a többiekkel
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− Mit tudhatunk az alapítvány létre-
jöttéről?
− Mint az  a nevünkből is kiderül, 
a  Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány 
1992-ben alakult azzal a  céllal, hogy 
olyan élethelyzetet teremtsen értelmi 
fogyatékos fiatal felnőttek számára, 
amely egyébként minden ép embert 
megillet egy társadalomban. Lehetőség 
szerint lakóotthonokban élhessenek, 
kapcsolatot építhessenek a  környe-
zetükkel, más közösségekkel, legyen 
munkájuk, legyenek céljaik.

− Mi is lehet nemesebb feladat annál, 
mint megajándékozni valakit a  saját 
énjével? Hogyan alakult ki az  alapít-
vány gödi kötődése?
− Sok évvel ezelőtt a  gödi katolikus 
ifjúsági énekkar eljött karácsonykor 
abba a  sződligeti foglalkoztató ott-
honba, ahol akkoriban dolgoztam. 
Aztán jöttek húsvétkor, pünkösdkor, 
és egyszer csak azt vettük észre, hogy 
már együtt nyaralunk, közösen csiná-
lunk programokat. Akkor fogalmazó-
dott meg bennünk, hogy létrehozzuk 
az  alapítványt. A  gödi érintettségünk 
2000 óta napi valóság: a  Pesti úti la-
kóotthonban jelenleg tizenkét fiatalt 
látunk el, összesen pedig százhúsznál 
is többet. Azt szeretnénk elérni, hogy 
valamennyien olyan elfoglaltságot ta-
láljanak maguknak, amelytől teljesebb 
lesz az életük. Tudjuk, hogy az értelmi 

fogyatékosok többsége verbálisan nem 
igazán tudja kifejezni a vágyait, az ér-
zelmeit, az akaratát, de közülük a leg-
többen a  manuális tevékenységekben 
igen jól teljesítenek. Azaz szinte felkí-
nálja magát a képző- és az  iparművé-
szet.

− És útjukra indultak a nyári alkotó-
táborok…
− Szerencsére az alapítvány munkájá-
ban már a  kezdetektől részt vett Pető 
Barna festőművész, grafikus, így az ő 
segítségével létrehozhattuk a  hosszú 
esztendők óta működő alkotótelepi 
képzési formát. Ezek sorában a tavalyi 
volt a 13., s az alkotótáborok többségét 
Gödön tartottuk. Hogy miért? Nos, 
mert megszerettük az itteni Duna-par-
tot. Nyaranta a nálunk alkotó értelmi 
fogyatékos fiatalok az ország különbö-
ző tájain lévő lakóotthonokból érkez-
nek, a  gödiek mellett jönnek Pécsről, 
Budapestről, Esztergomból, Gödöl-
lőről. Alkalmanként 15-20 fiatal vesz 
részt a  közös munkában. Pető Barna 
mellett fivére, Pető Hunor Munká-
csy-díjas szobrász, valamint Daradics 
Árpád, Elekes Károly, Szabics Ágnes 
és Borzai Tibor irányította, segítette 
az  alkotókat. Az  alkalmazott techni-

kák között ott szerepelt az  olajfesté-
szet, a grafika, a montázs és a kollázs, 
az építészet és a land art is, mely utóbbi 
a  természeti környezetet használja fel 
szabadtéri installációk létrehozásához.

− Érdekes land artos megoldások fotó-
it is láthatjuk a mostani gödi tárlaton.
− A  kiállítás főtémája a  „kívül-belül” 
volt, a  fiatalok bátran barangoltak 
a  személyes terükben, persze ki-ki-
kukkantva onnan, meglesve, hogy mi 
történik rajtuk kívül, s  hogyan lehet 
a  környezetüket átalakítani a  belső 
világuk segítségével. S mindezt termé-

LÁMPÁS ’92

Fényt gyújtani a szürkületben
A József Attila Művelődési Házban január 27-éig tekinthető meg a Göd – 2015 
alkotótábor legjobb munkáit bemutató képzőművészeti kiállítás. A tárlatról és 
a  Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány munkájáról Makrai Klára kuratóriumi 
elnökkel beszélgettünk.

Kívül és belül: a sejtelmesen megnyitott 
homlokzat arra ösztönöz bennünket, hogy 
belépjünk az épületbe

Az alma belsejében lévő magház akár 
a testbe zárt szellem szimbóluma is  
lehetne

Ha a legifjabb látogató még nem is, ám édesanyja fogékony a fogyatékkal élő művészek 
üzeneteire
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A városi könyvtár hírei
Könyves ötös
Januári könyvajánlatunk:
Ottlik Géza: Minden megvan
Amin Maalouf: A keresztes háborúk arab szemmel
Hahner Péter: A Vadnyugat – 20 hős, 20 talány
Daniel Goleman: A jóság hatalma – A dalai láma látomása az emberiségről
Deborah Heiligman: A fi ú, aki imádta a matekot – Erdős Pál hihetetlen élete

Olvasókör
2016. február 4-én (csütörtökön) 18 órakor olvasókör
Bodnár Zsuzsával a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.)
Schein Gábor Svéd című kötetéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet: (06-27) 532-155

Meghívó
A József Attila Művelődési Ház mindenkit szeretettel vár Rácalmási József 

szobrászművész Átalakuló szobrok című kiállítására.

Megnyitó: 2016. február 19-én, pénteken 18 órakor 
A kiállítást megnyitja Honti Georgina.

Az alkotások megtekinthetők 2016. március 9-ig a művelődési ház 
programjaihoz igazodóan.

szetesen a művészet eszközeivel tették 
meg. Nagyon szép munkák születtek. 
A  kiállítást idén is Szombathy Bálint 
nyitotta meg, a tárlat fővédnöke Markó 
József polgármester, védnöke pedig dr. 
Rubovszky László, az  ÉTA Országos 
Szövetségének igazgatója.

− Talán kevesen tudják, hogy e kiállí-
tás egyúttal művészeti vásár is.
− Igen, a  kiállított alkotásokat meg-
próbáljuk értésesíteni, s  az értük ka-
pott összegből az adott művész ingyen 
vagy csupán minimális személyes hoz-
zájárulással vehet részt a következő évi 
alkotótáborban. Szerencsére ezúttal 
is akadnak  a művészet iránt fogékony 
vásárlóink.

W. B.

Ki ne értené e festmény üzenetét?

2016. január 23.. szombat 19 óra
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Jókai Mór • Másik Lehel • Vizeli Csaba: Az aranyember 
musical
A Magyarock Dalszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 140 perc, egy szünettel.
Jegyár: 2600 Ft

2016. január 24., vasárnap 11 óra
Elvarázsolt király�  • interaktív zenés mesejáték
A Napraforgó Meseszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 50 perc.
Jegyár: 1200 Ft

2016. január 29. péntek, 19 óra és  30., szombat 19 óra
Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő • operett két 
felvonásban
(A pénteki produkció a Víg Vác bérlet 3. előadása)
Jegyár: 2600 Ft

2016. február 3., szerda 19 óra
Olt Tamás: Minden kezdet nehéz, hát még 
a versenyzongora
romantikus komédia két részben
Az előadás a Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti 
Színház együttműködésével jött létre.
Az előadás időtartama kb. 90 perc.
Jegyár: 2600 Ft

2016. február 14., vasárnap 19 óra
Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház 
koprodukciója.
Az előadás időtartama kb. 140 perc, egy szünettel.
Jegyár: 1900 Ft

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

JANUÁR 16. SZOMBAT | 10.00−12.00
A Kertbarátok Klubjának előadása Tavaszi 
előkészületek a kertben címmel

JANUÁR 23. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus
A Selyemvarázs kreatív műhely  3 órás foglalkozása 
során sablon segítségével vagy akár egyedi 
tervezéssel megtanulhatók a selyemfestés technikái. 
A tanfolyam ára 4500 Ft + anyagköltség.
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika selyemfestő
Jelentkezni lehet a selyemvarazs2014@gmail.
com e-mail címen. Bővebb információ: www.
selyemvarazs.hu vagy (06 30) 559-2846.

18.00
Operabarátok órája
(Részletek a meghívón.) A belépés díjtalan.

JANUÁR 25. HÉTFŐ | 11.15
Hangfogó II. − „ Aki nem tud táncolni, menjen 
haza aludni!”
Magyar táncnóták − farsangi ünnepkör
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Kérjük 
az iskoláklat, hogy keressék munkatársainkat.
A hangversenysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap 
Zenei kollégiuma támogatja. 

JANUÁR 26. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Vizváry Vilmos előadása pedagógus szüleiről

JANUÁR 27. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

JANUÁR 29. PÉNTEK | 16.00
A Nóta Klub összejövetele

FEBRUÁR 1. HÉTFŐ | 10.00
A bábszínházi bérlet 3. előadása
Magyar Népmese Színház – Rózsavitéz
A belépőjegy: 700 Ft

13.00
A Kertbarátok Klubjának találkozója

FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub összejövetele

FEBRUÁR 5. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub farsangi délutánja

FEBRUÁR 6. SZOMBAT | 16.00
A Gödön élő Erdélyiek Baráti Körének farsangi 
találkozója

FEBRUÁR 8. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele a művelődési ház emeleti 
kiállítótermében

FEBRUÁR 9. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Felsőgöd története, vetítettképes előadás

FEBRUÁR 9−14. KEDD−VASÁRNAP
Hüllő Zoo – Hüllőkiállítás és ásványbörze
A belépőjegy ára:  felnőtteknek 700, gyermeknek 
500, csoportoknak 300 Ft/fő
Nyitva tartás: hétköznap 9-től 19, hétvégén 10-től 
18 óráig

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

JANUÁR 16. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

FEBRUÁR 18. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

FEBRUÁR 20. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00 
A Retró Ady 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 álarcot készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2016. február 5-én, pénteken
13 órától 17 óráig farsangra készülünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő csa-
ládokat várjuk!

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

MEGHÍVÓ
A Kertbarátok Klubja 
a tavaszi kerti munkákkal és 
a komposztálás témájával 
foglalkozó, előadással 
egybekötött klubnapot tart

2016. január 16-án, 
szombaton 10 és 12 óra 
között.

Helyszín: József Attila 
Művelődési Ház kiállítóterme 
(2131 Göd, Pesti út 72.)
A rendezvényre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Operabarátok órája
2016. január 23. szombat, 18.00
Részletek ritkán hallott 
operákból II. 
Fellépők:
Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, 
Szilárdi Katalin, Viszló István, 
Lukács István operaénekesek. 

Zongorán kísér:
Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya.

Műsorvezető:
Apagyi Melinda

A belépés díjtalan.
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A Maszk Bábszínház előadása
óvodás és kisiskolás gyerekeknek

Duna-part Nyaralóházak színházterme (2132 Göd, Jósika u. 14.)
2016. február 14-én, vasárnap 10 órakor

Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj
Magyar népmese alapján

Vidám történet az aranyszóró szamárról, 
a  „terülj-terülj asztalkámról” és az  „üs-
sed-üssed botocskámról”. A  bábelőa-
dásból kiderül, mire vagyunk képesek, 
ha igazán összeszedjük magunkat!

Az előadásra a  nagy érdeklődésre való 
tekintettel előzetes regisztráció szük-
séges a  következő telefonszámon: (06-
20) 236-0223. A  jegyeket elővételben 
lehet megvásárolni darabonként 500 
forintos áron hétköznaponként 9 és 15 
óra között a  Duna-part Nyaralóházak 
recepció ján (2132 Göd, Jósika utca 14.).

           Ceraminart

Braxátor János ásványgyűjtő

és Béni Gabriella keramikus kiállítása
A kiállítás megtekinthető:

2016. február 1. és 8. között
Nyitva tartás:

mindennap 9 és 19 óra között
Helyszín:

Duna-part Nyaralóházak színházterme 
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Belépő: felnőtteknek 700 Ft, diákoknak, gyerekeknek, 
nyugdíjasoknak 500 Ft, csoportoknak (19 fő felett) 300 Ft

Kincsmosás eredeti aranymosótálakkal!
Mindenkit szeretettel várunk, csoportokat előzetes egyeztetéssel!

ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS ÉS -BÖRZE GÖDÖN
B Á N Y A V I R Á G O K
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Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14.
Telefon: (06-20) 236-0223
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SAKK

Hetedik helyen a Pest megyei I. osztályban
Véget ért a 2015−2016-os Pest megyei I. osztályú csapatbajnokság őszi 
szakasza. A Gödi SE sakkcsapata két csapatponttal és 14 táblaponttal 
a  hetedik helyen áll. Tavalyhoz képest megváltozott a  versenykiírás 
a csapatbajnokságban, aminek értelmében a helyezéseknél elsődleges 
a csapatpont (győzelemért 2 pont, döntetlen esetén 1), és csak másod-
lagos a táblákon elért eredmény, ellentétben a tavalyi idényben hasz-
nált számítási móddal. Az eredményeket Dávid Béla szakosztályveze-
tő ismertette.

A 2015-ES ŐSZI FORDULÓKBAN ELÉRT EREDMÉNYEK
Az 1. fordulóban Göd – Galgavidék 4:6. Amint mondani szokták, papírforma-
eredmény született: ahol erősebb játékos ült, az nyert.
A 2. fordulóban Dunakeszi – Göd 5,5:4,5. Itt öt döntetlen születetett, ami igen 
szorossá tette az eredményt. Akár fordítva is történhetett volna.
A 3. fordulóban kimaradtunk.
A 4. fordulóban Göd – Törökbálint 5,5:4,5. Itt az  utolsó táblákon szerzett több 
ponttal tudtunk nyerni.
Egyéni versenyen, Pest megyei sakkversenyeken Gion Endre, Boros Zalán, Gerse 
Bálint és Thalmeiner Zsolt vett részt.

2015−2016-os évzáró
A Gödi SE Sakk Szakosztálya december 6-án a felsőgödi Ady Klub-
ban tíz serdülő és tíz felnőtt játékossal rendezte meg évzáró sakkver-
senyét. Az őszi tevékenységet Dávid Béla szakosztályvezető értékelte, 
majd hétfordulós, 2 x 15 perces rapidversenyt tartottak. A serdülőknél 
Gion Endre nyert 7 ponttal, második Salamon András Máté 6 pont-
tal, a harmadik helyen Boros Zalán végzett 4 ponttal, közöttük a több 
csapatpont döntött. A negyedik és ötödik helyezett Sándor Dániel és 
Dolhay Csongor is 4 pontot ért el. A felnőtteknél Lukács János nyert 5 
ponttal, második Mázló Attila 4,5 ponttal, harmadik Dávid Róbert lett 
4 ponttal. A negyedik és ötödik helyezett Dávid Béla és Belovai Gergő 
is 4 pontot ért el, itt is a több csapatpont döntött.

Gyermek és felnőtt edzések
A szakosztály a felnőtt edzéseket a József Attila Művelődési Házban 
tartja keddenként 18 és 21 óra között. Felsőgödön a Németh László 
Általános Iskola 11-es termében csütörtökönként 16 és 18 óra között 
folynak a  foglalkozások. Alsógödön Antal György Bálint egyeztetett 
időpontokban tartja a gyermekek számára a sakkórákat.

V. F.

A sakkversenyek számára az Ady Klub is kiváló helyszínnek bizonyul – ezúttal 
gyermekek „partiztak" Felsőgödön

A felnőttekhez „jön fel" az utánpótlás is

ASZTALITENISZ

Újra az NB II-ben: mindkét 
megyei csapat az első helyen 
a bajnokság felénél
A Gödi SE asztaliteniszezői három csapat-
tal vesznek részt a  bajnokságban: játszanak 
az  NB II. északnyugati csoportjában, a  Me-
gye I/B-ben és a Megye I/C-ben. A bajnokság 
felénél, az  őszi fordulók után Gulyás Miklós 
edző adott tájékoztatást az eredményekről.

EREDMÉNYEK
NB II.: 10 csapatos mezőnyben 4 győzelem, 5 
vereség, 8 pont, 7. helyezés a  mérleg. A  játékosok 
erősorrendben: Oroszki Viktor, Buzás Zoltán 
(mindketten 63%), Nagy Bence, Felker Domonkos. 
Tartalék: Felker Zoltán, Rovó Péter. A  cél a  tisztes 
helytállás, a kiesés elkerülése. Két év bajnoki szezon 
után ismét az  NB II-ben játszik a  csapat, az  előző 
idényben az NB III-ban elsők voltak.

Megye I/ B.: 12 csapat, 10 győzelem, 1 vereség, 
20 pont, 1. helyezés, 148:50-es meccsarány. 
Legeredményesebb játékos Felker Zoltán, aki 40 
mérkőzésből 39-et megnyert, őt követi Rovó Péter, 
dr. Várnagy Ákos és Nagy László. Cél a  dobogós 
helyen végezni, s bekerülni a megye I/ A-ba.

Megye I/C.: 8 csapat, 6 győzelem, 1 vereség, 12 
pont, 1. helyezés, 83:43-as meccsarány.
Játékosok: ifj. Gulyás Miklós, Járdi Tibor, Fojt Attila, 
Gulyás Miklós, Hajdu Zoltán, Fogarasi Ottó és két 
utánpótláskorú fiatal: Hollós Balázs és Lizák Zsolt. 
A kitűzött cél dobogós helyen végezni.

− Az  utánpótlásedzések a  Németh László 
Általános Iskola tornatermében folynak, a fel-
nőttekétől eltérő időpontban, kezdő szinttől 
a  versenyzői szintig. A  legtehetségesebbek, 
Hollós Balázs és Lizák Zsolt már a felnőtt me-
gyei bajnokságban is játszik, és sok amatőr ver-
senyen vesznek részt. Célunk, hogy még több 
gyermeket vonjunk be a játékba, gyermekcsa-
patot indítsunk a  bajnokságban. Jelentkezni 
a (06 30) 5185-490-es számon lehet.

V. F.
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BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

37 csapatos focitornával zárt a sorozat
Évek óta az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb eseménye a Belépés 
Családostul programsorozatnak a  Karácsonyi Családi Foci Kupa. 
2015. december 20-án öt kategóriában 37 csapat – egy szülő, két gyer-
mek – vívott sportszerű küzdelmet a Balázsovits Sportcsarnokban.

− Ez a nap tényleg a részvételről szól, mindenki nyer azzal, hogy egy 
csapatban játszhat testvérével, apukájával vagy nagypapájával, gyer-
mekével, unokájával. Nyilas Elek, a Ferencváros és a magyar váloga-
tott egykori futballistája adta át a díjakat a legjobbaknak. Nagy nép-
szerűségnek örvendett Sápi Vera kézműves-foglalkozása, sokan éltek 
a karácsonyi asztaldíszek készítésének lehetőségével – foglalta össze 
a nap eseményeit a sorozat honlapján Wagner László főszervező.

V. F.

A Gödi Sirály KHE hagyományos – az  1953-as Anglia−
Magyarország mérkőzés eredményének (3-6) tiszteletére 
alapított – öregfiúk téli teremlabdarúgó-tornáját öt csapat-

tal rendezték december 6-án a  felsőgödi Balázsovits János 
Sportcsarnokban.

V. F.

KARATE

Életforrás-Do éremeső 
az országos bajnokságon
Egerben rendezték decemberben az  SKS (Shoto-
kan Karate Stílusszövetség) országos bajnokságát, 
melyen 23 egyesület 218 versenyzője küzdött a baj-
noki helyezésekért, köztük a  gödi Életforrás-Do 
karatékái, Karakó Sándor tanítványai.

Kiemelkedően teljesített a  10-11 évesek között 
Karakó Roland, aki kumitében (küzdelemben) első, 
katában (formagyakorlatban) második, valamint 
ezek csapatversenyében aranyérmes lett. A  gödi 
klub sportolója fiatal kora ellenére már ötszörös 
magyar bajnok, s három társával együtt tagja a kor-
osztályos válogatottnak. A műhely számára komoly 
lehetőséget jelent, hogy Japánból több napra kara-
tésok érkeznek hozzájuk.

EREDMÉNYEK, ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Ragács Anna kata I. hely, kumite I. hely; Üveges 
Kincső kata IV. hely; Kovács Viktor kumite I. hely, kata 
II. hely; Stum Dominik kumite II. hely, Dudás Jázmin 
kata II. hely, kumite III. hely; Berki Bence kata V. hely, 
Vass Réka Virág kumite I. hely; Marosvölgyi Boglárka 
kumite II. hely; Karakó Roland kumite I. hely, kata II. 
hely, csapat kumite I. hely, csapat kata I. hely.

A tornán a korábbi válogatott labdarúgó, Nyilas Elek adta át a díjakat

A gödi karatecsapat kiválóságai 

Az esemény az 1953-as Anglia–Magyarország 3:6-os magyar 
győzelem előtt tiszteleg

EREDMÉNYEK
1. GSE Oldboys (10 pont, 12:3-as gólarány)
2. Don Papa (6 pont, 5:7 − a  Vénasszonyok elleni győzelemmel 
szerezték meg a 2. helyet.)
3. Vénasszonyok (6 pont, 6:8)
4. Matyi Boys (5 pont, 8:10)
5. Sörszakkör (1 pont, 3:6)

A legjobb kapus: Vincze Anikó (Vénasszonyok)
A legjobb játékos: Külüs Zsuzsanna (Vénasszonyok)
A legjobb szenior játékos: Hegedűs István (Matyi Boys)
Gólkirály: Takács Ádám (GSE Oldboys) 5 góllal
A legsportszerűbb játékos: Ferencz Alpár (Don Papa)
A legszimpatikusabb játékos: Sáreczné Deák Andrea (Vénasszonyok)
Bor Attila-díjat kapott a  legtechnikásabb játékos: Tuza József (GSE 
Oldboys)

TEREMLABDARÚGÁS

A GSE Oldboys nyerte a decemberi HATHÁROM-tornát

EREDMÉNYEK
I. kategória, 5-6 évesek (5 csapat): 1. Gyura család, 2. Langer család, 3. Szathmári 
család
II. kategória, 6-7 évesek (10 csapat): 1. Nyírő-Őri család, 2. Papp tesók, 3. Lőrincz-
Zainiss család
III. kategória, 8-9 évesek (8 csapat): 1. Kugyela család, 2. Sidó-Pinke család, 3. 
Galba család
IV. kategória, 9-10 évesek (7 csapat): 1. Horváth-Belán család, 2. Knáb család, 3. 
Muka-Balogh család
V. kategória, 12 évesek (7 csapat): 1. Bódi család, 2. Földi család, 3. VÖCSÖK.
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Lendületben a gödiek – az U16-os csapat azonban felvételt hirdet

Jelentős beruházás volt 2015-ben az alsógödi sportház bővítése

LABDARÚGÁS

GSE-EREDMÉNYEK
U7-es csapatunk a 3. helyen végzett Gödöllőn, a Sátor Kupán.
Csoportmérkőzések:
1. Gödi MFS – Vasas Kubala 1-6 (góllövő: Arató Dániel)
2. Gödi MFS – Erdőkertes SE 2-1 (Arató Dániel, Hengsperger Péter)
3. Gödi MFS – Dabas-Gyón FC 4-1 (Bohl Vilmos 2, Arató Dániel, 
Hengsperger Péter)
4. Gödi MFS – Gödöllő SK II. 3-3 (Bohl Vilmos, Arató Dániel, 
Hengsperger Péter)
5. Gödi MFS – Újpesti TE I. 4-2 (Hengsperger Péter 4)
Elődöntő: Gödi MFS – Dunakeszi Vasutas 0-4
Bronzmérkőzés: Gödi MFS – Vasas Kubala 4-1 (Hengsperger Péter 3, 
Arató Dániel)
U14-es csapatunk a bajnokság 3. helyén „telel”.
U16-os csapatunkba várják a  2000-2001-2002-es születésű 
labdarúgó-palántákat! Érdeklődni Gyenes Zsolt utánpótlás-
vezetőnél lehet.
U19-es bajnoki mérkőzések:
Gödi SE – Verőce SE 1-3 (Ribényi Cs.)
Csapatunk a bajnokság 2. helyén áll.
Megye III-as csapatunk és a
Megye II-es csapatunk egyaránt a bajnokság 12. helyén, míg öregfiúk 
csapatunk a bajnokság 2. helyén áll.

A versenyzői létszámok tekintetében a szö-
vetség 101 egyesületet számláló rangsorá-
ban a  gödiek – kizárólag utánpótlás-kor-
osztályú versenyzőkkel – a  15. helyet 
foglalják el. A  85 klubot rangsorba állító 
bajnoki tabellán pedig 19. a gödi szakosz-
tály. A  gyermek és kölyök korcsoportok-
ban a  valaha volt legjobb eredményt érte 
el a GSE: a gyermek fiú kajakosok másodi-
kak, a kölyök fiúk harmadikok a listán, s az 
I-VI. korcsoportos összesítésben szintén 

a harmadik helyen zárt a csapat. Összesen 
hat versenyzőt ad a GSE a korosztályos vá-
logatottak számára. A  szakosztály tagjai 
a  kajakos, illetve egyéb sportversenyeken 
75 arany-, 81 ezüst- és 44 bronz-, azaz ösz-
szesen 200 érmet nyertek; a legkisebbektől 
egészen az ifi korosztályig sikerült bajnoki 
pontokat szerezni.

A szakosztály jelentőset lépett előre 
az infrastruktúra-fejlesztés terén is. Állami 
támogatással, a  Magyar Kajak-Kenu Szö-

vetség kiemelt sportágfejlesztési program-
jában megvalósuló fejlesztésekre szánt for-
rások felhasználásával bővült az  alsógödi 
vízitelepen működő sportház.

Az országban elsőként indított kajakos 
előnevelő KajakStart programban az  első 
év után két csoportban már 40 gyermek 
sportol. A  korábbi esztendők sikerei után 
2015 nyarán is meghirdette a  szakosztály 
a KajakKaland tábort, melyben több mint 
hetvenen ismerkedtek meg a vízi élettel.

Az ünnepségen – melyen részt vett 
a  hatodik olimpiájára készülő háromszo-
ros ötkarikás bajnok Kammerer Zoltán 
és az   olimpiai ezüstérmes Kulifai Tamás 
is – Nagy Árpád szakosztályvezető mel-
lett a három csoport edzője, Sinkó László, 
Mizser Diána és Árkosi Gábor, továbbá 
a  KajakStartos Vadász Anita, Németh 
István és Vass Péter értékelte az esztendőt.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

Kétszáz érem, hat válogatott versenyző és 
a kibővített sportház a gödi kajakosok 2015-ös 
„termése”
Sikeres esztendőt zárt 2015-ben a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya. A bajnoki ered-
mények, az érmek és a válogatottak száma mellett bővült az utánpótlás-nevelő műhely 
létszáma és a sportház mérete is. A Duna-parti közösség karácsony alkalmából ismét 
együtt ünnepelt.
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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
Nonpro� t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

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

A 2015. december havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:
„Mézédes ünnepeket neked is, drá-
gám!”

A nyertes ezúttal Ragályi Lajos.

Szerencsés megfejtőnk négy jegyet 
nyert a  Váci Dunakanyar Színház 
Az aranyember című előadására.
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Maminbaba Hordozós Latin Fitnesz minden csütörtökön 
a József Attila Művelődési Házban 10  órától. Január 14-
től várok minden kedves kismamát és anyukát, aki szeretne 
gyermekével kikapcsolódni, mozogni. Hordozót biztosítok 

az órára, előzetes bejelentkezés azonban szükséges. 
Elérhetőségek: a Maminbaba Katával Facebook-oldal

vagy a tollkata@gmail.com e-mail cím.

KUPON
Leadásával minden óránk 

INGYENESEN kipróbálható
Érvényes: beiratkozási időpontokban

Silverstar Művészképző 
Iskola és Társulat

Februárban minden kedden és 
csütörtökön 16:00-20:00Beiratkozás:

Felsőgöd, Duna u.1/A (vasútállomás mellett, 
pékséggel szemben)

Latin, standard és 
divattáncok
Hip-Hop

Alexa FITT Formastúdió 

* 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

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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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

Megnyitottuk Albán Pékségünket
Alsógödön, a  Pesti út 2. szám alatt.

Mindennap helyben sütött pékáruval, 
kenyérrel, pizzával várjuk kedves vevőinket. 

Nyitva:
hétfőtől szombatig 4-től 22 óráig, vasárnap 6-tól 18 óráig.

Telefon: (06 30) 198-5156
2132 Göd, Lenkey utca 10. (Bejárat a Kálmán utca felől.)
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• 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

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.

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

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

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

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

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Szőnyegtisztítás: 1000 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.

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

1+1
AKCIÓ

1-ET FIZET, 

2-T VIHET

25 EZER FORINT FELETTI, KOMPLETT
SZEMÜVEGRENDELÉS ESETÉN A MÁSODIK

SZEMÜVEGET AJÁNDÉKBA ADJUK!
• a tartalék szemüveg csak normál törésmutatóban

(raktári tartományban, 0 + 6 Dptr-ig / 2cyl.)
választható adott keretekből

• az ajánlat 2016. január 4. és február 28. között érvényes

NYITVA TARTÁS:
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



Boldog új évet kíván
a Gödi Körkép
szerkesztősége!


