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• az ajánlat 2016. január 4. és február 28. között érvényes
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Március 11-én, pénteken 14 és 18 
óra között önkéntes véradásra vár-
juk a gödi polgárokat a József Atti-
la Művelődési Házban  (2131 Göd, 
Pesti út 72.). Mivel az országos vér-
készlet éppen csak az  úgynevezett 
„biztonsági szinten” van, kérjük 
a régebbi véradókat és a leendőket, 
a  munkahelyi közösségeket, a  ba-
ráti társaságokat, hogy jöjjenek el 
a véradásra. Adj vért, és ments meg 
három életet!

a Magyar Vöröskereszt gödi 
szervezete

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

Adj vért!
Hőse lehetsz mások életének!

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 467 202

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 19 021

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 35 832

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 522 055

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 13 642

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

20 799
12 551

A lakossági adótartozások összege 2016. január 29-én: 130 897

A fenti táblázat a 2016. január 29-i állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

Markó József polgármester a  2016-os esz-
tendőben is minden hónap negyedik hétfő-
jén tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig a Polgár-
mesteri Hivatalban (2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

FELHÍVÁS

Lakossági fórum a CSOK 
iránt érdeklődők részére
A kormány februárban két új kormányrendeletbe 
foglalja össze az Otthonteremtési Program eddi-
gi szabályait és a legutóbbi módosításokat. Ezek 
a rendeletek arra hivatottak, hogy tisztázzák azo-
kat a problémákat, nehézségeket, amelyeket a vá-
lasztópolgárok, az  érdekképviseleti szervezetek, 
a pénzintézetek vagy a politikai csoportok az el-
múlt időszakban felvetettek.

Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választóke-
rület országgyűlési képviselője a CSOK iránt ér-
deklődők részére lakossági fórumot tart Gödön 
az alábbi időpontban:
 2016. március 24-én, csütörtökön 18.30 órakor 
(József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72.).

Kérdéseiket az érdeklődők előre is megküldhetik 
a kerdesek.csok@gmail.com e-mail címre.
Mindenkit szeretettel várnak!

Gödi Körkép | 2016. 2. szám KÖZÉLET
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INTERJÚ

Az önkormányzat idei tervei és 
feladatai
Az új év első heteiben az önkormányzat javában dolgozik a költ-
ségvetés kialakításán. Lassan körvonalazódik, melyek lesznek 
az idei esztendő legfontosabb feladatai, és mely területeken nyí-
lik lehetőség fejlesztésekre. Markó József polgármesterrel a 2016-
os év kilátásairól beszélgettünk. 

− Az előttünk álló esztendőn végigtekintve mi az, amit elsőként 
említene a 2016-ban várható változások közül? 
– Az idén fel kell készülnünk a lakosságszám további növekedé-
sére. Az  utóbbi hat-nyolc év gazdaságilag gyengébb időszaknak 
számított, országszerte visszaszorult az  ingatlanpiac, de a  lakos-
ságszám növekedése Gödön ezalatt is folyamatos volt. Nevelek 
csatlakozásával húszezres város lettünk, és az idén további növe-
kedésre kell számítanunk, a  korábban kialakított lakóterületek 
fokozott iramban fognak benépesülni új építésű házakkal. Most, 
hogy a  kormány a  családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) 
keretében jelentősen támogatja a gyermekesek lakásvásárlását, il-
letve az új ingatlanok építését, egy újabb betelepülési hullám fogja 
elérni Gödöt, hiszen a város kitűnő adottságai révén vonzó hely 
a kedvezményezett családok számára. Budapest, Vác és Dunakeszi 
közelsége miatt jó eséllyel talál munkát, aki itt él, és az ingatlanok 
értékállósága, a kertvárosi környezet, a jó intézményi ellátottsági 
mutatók, a még megfizethető telekárak is mind-mind a gödi letele-
pedés mellett szólnak. Az év eleje óta jól érzékelhető a megélénkülő 
érdeklődés az építési telkek és a CSOK-nak megfelelő, új építésű 
házak, lakások iránt. Elsőre azt gondolhatnánk, akár örülhetünk 
is ennek, hiszen a letelepedők adót fognak fizetni, s így több pénz 
jut majd a még hiányzó közterületi beruházásokra. Ám a  lakos-
ságszám növekedésével párhuzamosan az infrastruktúrát és az in-
tézményi hálózatot is fejleszteni, bővíteni kell. Ha visszatekintünk 
az  időben, akkor láthatjuk, hogy folyamatosan intézményeket 
bővítettünk, iskolákat, óvodákat, bölcsődét építettünk. Általában 
pályázati támogatást is igénybe vettünk ezekhez a fejlesztésekhez, 
de szinte minden esetben jelentős önrészre is szükség volt a beru-
házások megvalósulásához. A CSOK-kal is összefüggő lakosság-
szám-növekedés a gyermekek arányának hirtelen és nagymértékű 
növekedésével jár majd együtt, és már most jól látszik, hogy saját 
erőből nem fogunk tudni megfelelni az  ellátási igényeknek. Ezt 
a problémát folyamatosan jelezzük a kormányzat felé, és reméljük, 
hogy időben születik megfelelő intézkedés.

− Évek óta napirenden van az a kérdés, hogy a városnak feltétle-
nül szüksége van egy új iskolára. A CSOK-ot igénybe vevő csalá-
dok betelepedésével és a gyerekszám hirtelen megugrásával vár-
hatóan még sürgetőbbé válik majd a tanteremgondok megoldása. 
Az  utóbbi időben felmerült az  az elképzelés, hogy a  Kék Duna 
üdülő alkalmas lenne új tantermek kialakítására.
– Az  ÁNTSZ néhány hónappal ezelőtt megvizsgálta a  Németh 
László Általános Iskolát, és kétszer is levélben szólította fel az ön-
kormányzatot, hogy biztosítson megfelelő körülményeket a gyere-
kek elhelyezésére, alakítson ki új, illetve nagyobb alapterületű osz-
tálytermeket, csökkentse az  osztálylétszámokat. A  város azonban 
önerőből nem tudja megoldani ezt a kérdést, ezen a téren állami se-
gítségre van szüksége. A tanteremgondok enyhítésére valóban gyors 
és kézenfekvő lehetőséget jelenthetne a  Kék Duna üdülő, amely 

állapotánál és kialakításánál fogva is alkalmas erre a célra. A Va-
gyonkezelőtől kértük, hogy adja a város használatába vagy tulajdo-
nába az üdülőt. Nyitottan és pozitívan álltak a kérdéshez, de sajnos 
nem vették napirendre a kérésünket, és a folyamat egy ideje elakadt. 
Csak remélni tudjuk, hogy nem véglegesen. Az üdülőben az iskola 
azonnal használatba vehetne négy tantermet, egy sportcsarnokot és 
egy uszodát, s ez kiváló megoldást jelentene a gyerekek elhelyezésé-
re. Pillanatnyilag úgy tudjuk, hogy az ingatlan értékesítését tervezi 
a Vagyonkezelő, de a városnak sajnos nincs esélye arra, hogy piaci 
áron megvásárolja ezt a Duna-parti ingatlant. Az üdülővel kapcso-
latban egyelőre nem tudunk ennél többet. Annyi azonban biztos, 
hogy a tanteremgondok enyhítésére rövid távon megoldást kell ta-
lálnunk, ha nem az üdülő területén, akkor máshol. 

− Milyen nagyobb beruházásokra számíthatnak a gödiek a 2016-
os esztendőben?
– Az  idén a  fő beruházásunk az Ady Endre úti óvodaépítés lesz. 
A város pályázat útján 110 millió forint összegű támogatást nyert 
a Kincsem Óvoda 50 férőhelyes bővítésére. A beruházás megvaló-
sításához az önkormányzat megvásárolt egy, a Lenkey utcai óvo-
dával telekhatáros, az Ady Endre útról nyíló ingatlant. A teljes fel-
újítás után az épületben két csoportszoba, egy tornaszoba, nevelői 
szoba, iroda, játékszoba és különböző kiszolgálóhelyiségek kapnak 
helyet, és ezzel valamelyest tehermentesíthető lesz az óvoda Len-
key utcai épülete. 

− Az  utóbbi időben megélénkült a  befektetők érdeklődése Göd 
iránt. Várható, hogy az idei évben gazdára találnak a jelenleg ki-
használatlanul álló ingatlanok?
– Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az érzé-
kelhetően kedvezőbbre forduló gazdasági környezetben befektető-
ket találjunk, illetve vonzó feltételeket alakítsunk ki az ingatlanok 
iránt érdeklődő beruházók számára. Az  utóbbi időszakban több 
cég is érdeklődött a Samsung-gyár telephelye iránt. Az OVIT te-
rületén a  tervek szerint két éven belül 4000 négyzetméteren lét-
rehoznának egy országos adatközpontot, és a golfpályával, illetve 
az egykori Pólus Hotel épületével kapcsolatban is több potenciális 
befektetővel tárgyaltunk az  utóbbi hónapokban. Bízunk abban, 
hogy a  közeljövőben konkrét formát öltenek ezek az  érdeklődé-
sek. A 2-es út túloldalán, a Csomád felé eső külső területeken is 
szeretnénk, ha befektetői létesítmények épülnének. A város pénz-
ügyi helyzetének érzékelhető javulását csak az  iparűzési adóból 
származó bevételek növekedésétől várhatjuk, ehhez pedig új be-
fektetőkre van szükség. A  város költségvetésének főösszege 2, 7 
milliárd forint körül mozog. Ahhoz, hogy nagyobb arányú önerős 

Markó József polgármester a családi otthonteremtési kedvezmény 
hatásaként a lakosságszám további növekedésére számít 2016-ban

KÖZÉLET
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NEVELEK HÍREI

Közösségi munkában 
tisztult meg a járda 
Neveleken

A gödi önkormányzat támogatásának köszönhetően im-
már 300 méter betonjárda fut Neveleken, a Csíz utcában. 
A járda mellett lévő telkek nagy része üdülő, a téli hóna-
pokban csak ritkán látogatják. Emiatt a hirtelen leesett 
hó vagy az ónos eső komoly problémát okoz. Több tulaj-
donos kérte a Neveleki Szomszédok Egyesület segítségét 
a  járda takarításában. Az  egyesület önkéntesekből álló 
csapatokat szervezett, melyek közösségi munkában egy-
mást váltva januárban három alkalommal is néhány óra 
alatt hó- és jégmentesítették a  járdát. Minden neveleki 
nevében köszönjük a Szűcs család szervezőmunkáját és 
a 18 önkéntes önzetlen segítségét!

Dégi Júlia

Kerekasztal-beszélgetés Nevelekről
Március 5-én, szombaton 16 órától az  Ady Klubban 
a Neveleki Szomszédok Egyesület ismét kerekasztal-be-
szélgetést szervez Nevelek aktuális problémáiról. Szó lesz 
a neveleki infrastrukturális fejlesztésekről és a neveleki 
utcakép megszépítéséről is. A részletes programot a Kál-
mán utcai hídnál lévő hirdetőtáblán és a www.neveleki-
szomszedok.hu oldalon tesszük majd közzé.

D. J.

Februárban neveleki lakosokkal 
bővül a Göd Városi Polgárőrség

Baló Tamás tájékoztatása szerint hat neveleki édesapa 
úgy döntött, hogy csatlakozik a Göd Városi Polgárőr-
séghez, és a szervezet keretei között működve közvetlen 
lakókörnyezetében, Neveleken teljesít majd járőrszolgá-
latot.  Az egyesületi formában működő polgárőrség hi-
vatalosan februárban fogadja tagjai közé az új polgárőrö-
ket, akik a belépési nyilatkozat aláírása előtt jelenleg 
felkészülési idejüket töltik: gondosan áttanulmányozzák 
a polgárőrök képzéséhez szükséges dokumentációt. Az új 
polgárőrök várhatóan márciusban kezdik meg szolgála-
tukat Nevelek utcáin. 

K. B. 

A Retró Ady Klub programja
(2132 Göd, Kálmán u.13.)

2016. február 20-án, szombaton 17 órakor:
Az internetes Gödi Hibabejelentő Rendszer bemutatása,

az Önkormányzat tájékoztatója
Utána: Jeruzsálem, Ramla, Holt-tenger

Tóth István vetítettképes úti beszámolója
Szívesen látjuk az érdeklődőket!

Infó: (06 30) 370-2491

fejlesztésekre is jusson forrás, ennek a  kétszeresére, háromszo-
rosára lenne szükség. Gödön sok vállalkozás működik, de ezek 
döntő többsége mikro-, kis- és középvállalkozás. Az általuk befi-
zetett adókból nagyobb beruházásokra nem telik, inkább csak 
a meglévő szolgáltatások szinten tartása lehetséges. 

− Minden évben visszatérő kérdés, hogy várhatók-e nagyobb 
arányú út- és járdaépítések a  városban. Bár évről évre javul 
a  burkolt utak aránya, még mindig sok a  városban a földút, 
amelyeken – különösen a  csapadékos hónapokban – megle-
hetősen nehéz a  közlekedés. Épp az  utóbbi napokban érkezett 
a szerkesztőségbe egy lakossági panasz a sáros, gödrös utcákkal 
kapcsolatban.
– Várhatóan az idén szilárd burkolatot kap majd újabb 4-5 utca, 
és lesz járdaépítés is a  korábbi éveknek megfelelő mértékben. 
Az önkormányzat felé is viszonylag gyakran fogalmazódik meg 
az igény a még burkolatlan utcák, a hiányzó járdák pótlására. Jo-
gosan türelmetlenek a  földúton közlekedő polgárok, és érhető, 
ha azzal érvelnek: a 21. században már kijárna az aszfaltos utca, 
a kétoldali járda és a csapadékvíz korrekt elvezetése. Ugyanakkor 
reálisan kell látnunk, és el kell ismernünk azokat a körülménye-
ket, amelyek meghatározzák a fejlesztési lehetőségeinket. 

− Vannak-e olyan területek, amelyekre a tavalyinál mindenkép-
pen több forrást kell szánni az idei költségvetésből?
– Világossá vált, hogy a  meglevő intézményeink állapota rom-
lik, és nem halaszthatjuk tovább a  szükséges javításokat, kar-
bantartásokat. A TESZ ezért e kereteinek növelését kérte az idei 
évi költségvetésében, amit, ha nem is teljes mértékben, de biz-
tosítani fogunk. Az  intézmények működtetésére, a  kötelező és 
önként vállalt önkormányzati feladatok megszokott színvonalú 
biztosítására, a szociális ellátások elvárt szintű finanszírozására 
és a kisebb fejlesztésekre idén is elkülönítettük a költségvetésben 
a szükséges forrásokat.

− A  közterületek rendezettségének javítására évről évre újabb 
lépéseket tesz az önkormányzat. Az újonnan elindított Gödi Hi-
babejelentő Rendszer is jó szolgálatot tehet e téren. Mit várnak 
ettől a fejlesztéstől? 
– Az  interneteléréssel rendelkező asztali számítógépekről és 
mobileszközökről egyaránt elérhető, nemrég kifejlesztett Gödi 
Hibabejelentő Rendszeren keresztül a  lakosok folyamatosan tá-
jékoztathatják az önkormányzatot arról, hogy milyen hibákkal, 
megoldandó problémákkal találkoznak a  lakókörnyezetükben. 
Minden bejelentés segítséget jelent a munkatársaimnak ahhoz, 
hogy hatékonyabban szervezhessék meg a  munkát, és a  lehető 
legrövidebb időn belül elhárítsák a  város különböző pontjain 
a lakosok által észlelt hibákat. Ezúton is arra kérek minden gödi 
polgárt, ismerje meg és használja a hibabejelentő rendszert, hogy 
a  környezetünkben tapasztalható problémákról tudomást sze-
rezhessünk, és mielőbb megoldhassuk azokat.

Közterületeink rendjéért sokat tehetnek a lakosok azzal is, ha 
rendben tartják az  ingatlanjuk előtti területet, lenyírják a  ház 
előtt a  füvet és az  elburjánzott növényeket, szépen gondozzák 
a portájukat. Számos helyen látni, hogy vannak, akik töreksze-
nek a rendezett, igényes utcakép kialakítására, és maguk is tesz-
nek azért, hogy kellemes, szép környezetben élhessünk. Köszö-
nöm a  fáradozásaikat, és azt remélem, évről évre egyre többen 
lesznek, akik követik a példájukat.

Koditek Bernadett
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Regisztráció
A hatékony kapcsolattartás végett a GHR rendszerbe először belépők egy ál-
talános, egyszerű regisztráció során megadhatják nevüket, e-mail címüket, 
kapcsolattartási adataikat és az általuk választott jelszót.

Hibabejelentés
A bejelentéseket az alábbi ábrán bemutatott „Új ügy, bejelentés” felvételi kép-
ernyőn lehet megtenni. Ez a bal oldali kis ablak „Új bejelentés” menüpontjára 
való kattintással érhető el.

A bejelentőnek alapvetően elég kiválasztani a hiba jellege szerinti fő- és alka-
tegóriát, amelyhez rövid leírást is fűzhet. Meg kell adni továbbá a probléma 
helyét (utca, házszám). A rendszerben ügyként kezelt hibajegyhez fényképet 
is lehet csatolni.
A következő kategóriákban tehető bejelentés:
•  Csapadék (víz, hó)
•  Hulladék
•  Köztisztaság
•  Növényzet
•  Rongálás
•  Út
•  Járda
•  Egyéb bejelentések, észrevételek

Új közösségi bejelentő rendszer 
indult Gödi Hibabejelentő 
Rendszer (GHR) néven közte-

rületeink rendezettségének elősegíté-
sére. A rendszer elindításában a város-
vezetés célja alapvetően az  volt, hogy 
a  keletkező számos közterületi prob-
léma felismerése felgyorsuljon. Ezért 
szeretnénk a lakosságot is bevonni a fel-
merülő problémák, szabálytalanságok 
bejelentésébe. Így javulhat közterülete-
ink állapota. A  rendszerben az  önkor-
mányzat vezetői és a  munkában részt 
vevők is figyelemmel kísérhetik a terü-
letükhöz tartozó problémákat.

Az alapötletet a távközlési szolgálta-
tóknál már bevált hibakezelő rendsze-
rek adták.

A GHR rendszer bevezetése csa-
patmunkának köszönhető, amelyben 
az  önkormányzat vezetői és munka-
társai a rendszert fejlesztő GGG Kft.-
vel közösen alakították ki a megoldást.

A GHR rendszer számítógépen vagy 
mobilkészüléken keresztüli internetes 
bejelentéseket (ügyeket) regisztrál és 
továbbít a szakterületekért felelős ügy-
intézőknek. Az ügyintézők a rendsze-
ren keresztül tájékoztatni tudják a be-
jelentőket az ügyek felvételéről, illetve 
a  hibák kijavításáról. Ezekről értesí-
tések is indulnak a  bejelentők e-mail 
címeire.

Természetesen a megszokott (06-27) 
530 064-es ügyfélszolgálati számun-
kon továbbra is bejelenthetik a problé-
mákat, melyeket munkatársaink szin-
tén a GHR rendszerben rögzítenek.

Az önkormányzat célja, hogy a GHR 
rendszer alkalmazását kiterjessze saját 
tulajdonú társaságaira és megbízott 
vállalkozóira is. A  TESZ és a  Hulla-
dékgazdálkodási Kft. a  rendszerben 
már jelenleg is közvetlenül átveszi, il-
letve megválaszolja a bejelentéseket.

TÁJÉKOZTATÓ

Közterületi hibabejelentő rendszert indított
a gödi önkormányzat
Rendszerhasználati útmutató

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÓ

Közterületi hibabejelentő rendszert indított
a gödi önkormányzat

Megjegyezzük, hogy az „Egyéb bejelentések, észrevételek” kategóriában álta-
lános témákat – mint például a város működésével kapcsolatos észrevételeket, 
javaslatokat, hozzászólásokat lehet megtenni. Ezeket főszabály szerint a  vá-
rosvezetés válaszolja meg.

További tipp: egérmutatónkat (kurzorunkat) az   szimbólumokra állítva 
az egyes beviteli mezők magyarázata is megjelenik.

Az ügyek listája
A felhasználó az által bejelentett ügyek listáját a bal oldali kis ablak „Nyitott 
ügyeim” és „Lezárt ügyeim” menüpontjaira való kattintással érheti el:

Esettörténet
Az egyes ügyek leírásaira kattintva megjelenik az  adott ügy esettörténete 
az utolsó információs bejegyzéssel:

Kérdések, megjegyzések
Az ügyek listájában az egyes ügyek állapotára kattintva az alábbi ablak jelenik 
meg. Itt újabb megjegyzést vagy kérdést lehet küldeni az ügyintézőnek, aki 
megválaszolja azt.

A mobil weboldal
A mobil internetkapcsolattal rendelkező 
lakosok okostelefonjaikról a  helyszínen 
is létrehozhatnak hibajegyeket (ügyeket). 
Ebben az esetben a beviteli képernyő meg-
egyezik a  számítógépes képpel, azonban 
további hasznos funkciók is elérhetőek.
Ilyen funkció, hogy a  mobiltelefon be-
épített GPS navigációs rendszerével 
a  „Helymeghatározás” kiválasztásakor 
automatikusan képes azonosítani az  ut-
cát és a  házszámot. Az  azonosított cím 
a „Bemásolás” gomb megérintését követő-
en bekerül az ügy bejegyzésébe.

Egy másik hasznos lehetőség az, hogy több 
androidos telefon támogatja a hibajegyhez 
könnyített módon csatolható helyszíni 
fényképezést. Ezek a  fényképek segítenek 
az ügyintézőnek a probléma súlyosságának 
értékelésénél.
A telefonon az  ügy felvételekor a  „Fájl 
kiválasztása” gomb megnyomása után kivá-

lasztjuk a  fényképező szimbólumot , 
majd elkészítjük a képet. Ezután a képet a te-
lefonon az "OK" szimbólum megérintésével 
csatolhatjuk az ügy hibajegyéhez.

Reméljük, hogy rendszerünk népszerűvé 
válik, és egyre többen fordítunk figyelmet 
arra, hogy közterületeinken kevesebb le-
gyen a szemét és a rongálás.
Egyúttal felkérjük a lakosságot, hogy a rend-
szerrel kapcsolatos esetleges észrevételeket 
jelezzék a ghrinfo@god.hu e-mail címen.
Köszönjük, hogy a  rendszer használatával 
elősegíti munkánkat!

A GHR rendszer internetes és 
mobilos elérhetősége: ghr.god.hu

Simon Tamás
alpolgármester
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IN MEMORIAM

A természetet vallotta igaz 
barátjának
Rövid lefolyású betegség után, 2016. január 2-án, életé-
nek 64. esztendejében elhunyt dr. Mödlingerné Kovács 
Éva, aki hat éven keresztül nyújtott elismerésre méltó 
teljesítményt előbb a  Környezetvédelmi Bizottságban, 
majd a  szervezeti átalakulás után a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságban. 1988-ban költözött 
Gödre, ahol férjével, dr. Mödlinger Pállal egyből bele-
szerettek a Nemeskéri-kiserdő élővilágába, ezért az ott-
honukat is annak szomszédságában rendezték be. Férje 
oldalán részt vett a  rendszerváltó idők politikai közéletében, mindig szem 
előtt tartva a város élőhelyeinek megőrzését. Ha ismerünk olyan embert, aki-
re azt lehet mondani, hogy valami iránt szívvel-lélekkel elkötelezett, akkor 
Évára ez kétségek nélkül elmondható. Környezete iránt hihetetlen kitartás és 
módszeres figyelem jellemezte. Határozott véleményét nem rejtette véka alá, 
és jobbító szándékkal szemtől szembe megmondta nekünk, kollégáknak is. 
Sosem választotta a könnyebb utat, mindig kitartóan küzdött a környezetért. 
A természetet vallotta igaz barátjának, és ezért a barátért mindent meg is tett! 
Ismerte a kiserdőn túl is a város minden fáját, bokrát, virágát, aggódott értük, 
vigyázott rájuk. Állatokhoz kötődő szeretete közismert volt. A város élővilága 
sokat köszönhet áldozatos munkájának, öt gyermekén és hat unokáján kívül 
nekünk is hiányozni fog! Az általa, vagy az ő közreműködésével ültetett, egyre 
magasabbra törő fák állítanak majd emlékoszlopokat neki.

A búcsúzó kollégák

ÖKUMENÉ

Ökumenikus imahetet tartottak Gödön is
„Arra hívattunk, hogy az  Úr nagy tetteit hirdessük.” Ez  a Péter apostoltól 
származó mondat volt a  január 17. és 24. között megrendezett ökumenikus 
imahét alapigéje.

Az ökumenizmus a keresztények egységtörekvése, mely Krisztus imádságán 
alapszik, „hogy mindnyájan egyek legyenek”. Évről évre Gödön is összegyűlnek 
a keresztények közös istentiszteletre. A gödi imaesteket Chikán Katalin evangé-
likus lelkész, Sipos-Vizaknai Gergely református lelkész, Mészáros Csaba római 
katolikus, valamint Bubrik Miklós görögkatolikus atya vezették.

A felsőgödi Jézus szíve katolikus templomban január 20-án tartott közös esti 
imádság alkalmával Bubrik Miklós görögkatolikus atya hirdetett igét. Máté 
evangéliuma nyomán hangsúlyozta: nekünk olyan Istenünk van, aki a mag-
vetőhöz hasonlítható. Nem nézi, hogy milyen földbe hullanak a magvak, nem 
készít kockázatelemzést, hatástanulmányt. Bízik abban, hogy igéjének előbb 
vagy utóbb helye lesz a szívünkben és az életünkben. Ő szüntelenül ad, míg 
mi mindenben a  hasznot keressük. Ö kinyilatkoztatja, nekünk adja magát, 
de mert nem ismerjük, nem vonz minket. Ha tudnánk, milyen ő valójában, 
akkor vágyakoznánk rá, és életünk minden pillanatát vele akarnánk tölteni. 
Ezt a vágyat kell felébreszteni a fiatalokban – hangsúlyozta Bubrik Miklós. 

Az alsógödi katolikus templomban január 22-én gyűltek össze közös imád-
ságra a  keresztény hívők. Chikán Katalin evangélikus lelkész hirdetett igét. 
A keresztyén álomról beszélt, amely mögött mindig a munkálkodó Isten volt 
és van jelen. „Krisztusban egy” – gyakran olvassuk, mondjuk ezt a kifejezést, 
de az egység mára még nem vált teljessé. Végig kell gondolnunk, mi az, amivel 
még nem tudunk megbarátkozni, s mi az, amit viszont el tudunk fogadni a má-
sikban. Jó, ha tudunk beszélgetni és együtt imádkozni. Az Istentől rendelt álom 
a megváltásban gyökerezik, és a mennyben, az Istennel való közösségben válik 
majd valósággá. Addig pedig ránk vár a feladat, hogy ne földi kincsekről álmod-
junk, hanem Krisztust követve éljünk – fogalmazott Chikán Katalin.

Vida-Szabó Emese

Gödön elhunytak
Székely Ilona (sz.: Both Ilona) 76 éves
Adamcsek Julianna 87 éves
Limpek Sándor 72 éves
Stefán Györgyné (sz.: Valnerovicz Margit Erzsébet) 75 
éves
Watzke László Ferenc 82 éves
Aranyosy György 61 éves
Takács Józsefné (sz.: Sándor Irén) 88 éves

Gödön született
Tóth Huba

2015. december 23. és 2016. január 29. között
Gödön házasságot kötöttek
Sinkó Tibor Dénes és Cserepanova Jelena
Veréb Zoltán és Török Orsolya
Wertmüller Károly és Hermányi Andrea
Nyéki József és Simon Krisztina Erzsébet

IN MEMORIAM

Egy élet a betegek 
szolgálatában

2015. december 
26-án elhunyt 
Sándor Gyuláné, 
aki 1950-től, Gödre 
költözésétől fogva 
a  helyi egészség-
ügyi ellátásban tel-
jesített elismerésre 
méltó szolgálatot. 
Pályájának kezde-
tén szülésznőként 

dolgozott, az otthonszülő édesanyák házi ellá-
tása volt a  feladata, később körzeti nővérként 
terhesgondozással foglalkozott és a  körzeti 
orvos munkáját segítette. Aktív éveit egészen 
nyugdíjazásáig a gödi betegellátásban töltötte. 
Rengeteg emberrel került kapcsolatba, és lelki-
ismeretes szakmai munkájával, emberségével 
kivívta kollégái és a  betegek elismerését, sze-
retetét. Szeptemberben, 90. születésnapja al-
kalmából otthonában kereste fel és a város ne-
vében díszoklevéllel köszöntötte őt dr. Pintér 
György alpolgármester. A  gyermekek világra 
segítésének, az édesanyák ápolásának és a be-
tegek ellátásának szentelt életéért köszönettel 
és hálával búcsúzunk tőle.

Koditek Bernadett 
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FEJLESZTÉSEK

Véget értek a munkálatok a Kálmán utcában és 
környékén

Egy héttel a  tervezett határidő előtt, 
január 7-én befejeződtek Felsőgödön 
a  három hónappal korábban megkez-
dett útfelújítási, csapadékvíz-elvezetési 
munkálatok, és megtörtént a  Kálmán 
utca Deák Ferenc és Sződi utca közötti 
szakaszának műszaki átadása. 

– Gödön a  Kálmán utca az  egyetlen 
szilárd burkolatú út, amelyen keresz-
tül megközelíthető Nevelek település-
rész – mondta el az elkészült beruházás 
kapcsán Markó József polgármester. 
– A városnak ez a része különösen for-
galmas, hiszen a környező utcák és Ne-
velek forgalmát is jórészt a Kálmán utca 
gyűjti össze és vezeti rá az  Ady Endre 
útra, illetve a  vasútállomás felé tartó 
utcákra. A  Kincsem Óvoda közelsége 
miatt is jelentős terhelésnek van kitéve 
ez a terület. A Kálmán utca felújítását és 
a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elveze-
tés megoldását már hosszú évek óta ter-
vezte az önkormányzat. A keskeny utcá-
ban a jelentős kétirányú forgalom miatt 
gyakran alakultak ki balesetveszélyes 
helyzetek, ezért az  útpálya kiszélesíté-
sére mindenképpen forrást kellett talál-
nunk – hangsúlyozta a polgármester. 

Az Ady Endre út és a  Deák Ferenc 
utcai szakasz felújítása már 2010-ben 
megvalósult, tavaly év végén pedig vég-
re sor kerülhetett a  folytatásra, a Deák 
Ferenc és a  Sződi utca közötti szakasz 
kiszélesítésére is. Pályázati lehetőség hi-
ányában a beruházáshoz szükséges 48,5 

millió forintot saját erőből biztosította 
az önkormányzat. 

Popele Julianna, a  Beruházási és Vá-
rosüzemeltetési Osztály vezetője a  fej-
lesztés műszaki hátterével kapcsolatban 
a következő tájékoztatást adta:

– Az  elkészült útpálya hossza a  ter-
veknek megfelelően 432,5 méter, szé-
lessége pedig 5 méter. Az  út és csapa-
dékvíz-elvezető rendszer felújításával 
az  önkormányzat közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően az Út-Finis Kft.-t 
bízta meg. Az  előírásoknak megfelelő 
minőségben elkészült út új szegélykö-
vezést és új aszfalt kopóréteget kapott. 
A  korábbi árkok nyomvonalán megú-
jult a  csapadékvíz-elvezető rendszer is, 
amely a  környező utcák csapadékvizé-
nek elvezetésére is alkalmas. Az  Ady 
Klub környezetében az  önkormányzat 
térkőburkolatú gépjárműparkolókat 
építtetett ki, és a  járdát is felújíttatta 
a klub, illetve a könyvtár jobb megköze-
líthetősége érdekében.

Az Ady Klub előtti szakaszon meg-
valósult „kerítéstől kerítésig tartó felújí-
tást” példaértékű megoldásnak tartja dr. 
Pintér György alpolgármester, a  körzet 
képviselője. 

– Ezen a szakaszon az út teljes széles-
ségében elkészült a  felújítás. Egységes 
koncepció szerint, egyszerre újult meg 
az  útpálya és a  csapadékvíz-elvezető 
rendszer, térburkolattal ellátott járda és 
hozzá illeszkedő parkolóhelyek épültek, 
illetve a  terveknek megfelelően kiala-

kították a  növények beültetésére szol-
gáló virágágyásokat is. Az ilyen, „faltól 
falig tartó” megoldásokkal egységes 
koncepcióba foglalhatóak az  utca kü-
lönböző funkciókat ellátó területei, és 
valóban esztétikus utcakép alakítható 
ki. Ezt a rövid útszakaszt érdemes lenne 
mintának tekintenünk az Ady Endre út 
majdani felújítása során, de a város más 
pontjain is – mondta az alpolgármester. 

Szerencsés időbeli egybeesést jelen-
tett, hogy a  DMRV Zrt. éppen tavaly 
nyáron valósította meg a  már évek óta 
tervezett ivóvízminőség-javító beruhá-
zását, amelynek keretében a Sződi, a Ré-
vay, az  Árpád és a  Kinizsi utca nyom-
vonalán kicserélték a  vízvezetékeket, 
majd a munkálatok végeztével a szilárd 
burkolatú utcákat új aszfaltburkolattal 
látták el, a földutakat pedig kőszórással 
stabilizálták. Így Felsőgöd több utcájá-
ban nagyjából egy időben valósulhatott 
meg a közlekedés biztonságát és a lako-
sok közérzetét egyaránt javító fejlesztés. 

Január 16-án, a  beruházások kap-
csán kerekasztal-beszélgetést szervezett 
a Retró Ady Klub, amelyen a város ve-
zetői mellett részt vett az önkormányzat 
több munkatársa, a  művelődési ház és 
a könyvtár vezetője és számos civil szer-
vezet képviselője is. A beszélgetés során 
felvetődött az is, hogy tavasszal jó lenne 
gondoskodni az útszélesítés során eltá-
volított növények pótlásáról. Néhány 
hét múlva, ahogy az  időjárás engedi, 
erre is sor kerülhet, így hamarosan is-
mét zöld és barátságos képet mutat majd 
a  Gödöt Nevelekkel összekötő lakó- és 
kiszolgálóút.

Koditek Bernadett

A Kálmán utcát 4-ről 5 méterre szélesítették, és új aszfaltburkolattal látták el. Az Ady Klub 
előtti szakszon parkolóhelyeket is kialakítottak

A Deák Ferenc utcában zárt csapadékvíz-
elvezető csatornát és burkolt árkokat 
alakítottak ki

Gödi Körkép | 2016. 2. szám KÖZÉLET

11



Kincsem Óvoda
1. helyezett: D. Nagy Judit
Jucus három éve érkezett óvodánkba. Be-
lépése pillanatától mindenki elfogadja és 
szereti megnyerő személyiségét és bájos 
óvónői attitűdjét. A  gyermekek kedven-
ce, amerre megy, szinte mindig követi ki-
sebb-nagyobb gyerekcsapat. Mosolya min-
dennap már messziről látszik, és nevetése 
a  szomorú, ködös napokon is ugyanúgy 
csilingel. Szinte brillírozik, és ámulatba 
ejti a  gyerekeket és a  kollégákat, amikor 
fellebben a  függöny a  meseelőadás alkal-
mával. A  mesedramatizálást minden kol-
légája szívesen tanulja tőle, hiszen a próbák 
alkalmával az  óvónők hangos kacagásától 
visszhangzik a  tornaterem, olyan jól érzik 
magukat. Önként, nagy előkészülettel és 
alapos tudással fejleszti a gyermekek moz-
gását a  „pattogó” labdás tehetséggondozó 
műhelyben. A  szülőkkel a  kapcsolata na-
gyon jó. Mindig lehet rá számítani, előre-

mutató véleményével emeli közösségünk 
szakmai munkájának minőségét. Mindig 
mosolygós és vidám személyisége igazi pél-
dakép a  gyerekek és környezete számára, 
körülötte mindig mindenki vidám. A Kin-
csem Óvoda egész közössége büszke arra, 
hogy Judit kapja idén az Év Pedagógusa Dí-
jat, melyhez gratulálunk, és kívánjuk, hogy 
sok-sok évig ilyen szeretetteljes, aktív tagja 
maradjon óvodánknak.

2. helyezett: Leopold Ildikó és Erdész 
Ildikó

Gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
− felsős tanárok
1. helyezett: Sipos Ferencné
Kedves, nyíltszívű ember, kollegialitása 
példamutató. Fogékony az  új módszerek 
iránt, szívvel-lélekkel, lelkesedéssel egyen-
geti immár 36 éve a  gyerekek fejlődését 

a matematika és a kémia tantárgyak terüle-
tén. A továbbtanulás és a kompetenciamé-
rések nélkülözhetetlen irányítója volt éve-
ken keresztül. Tapasztalatával és tudásával 
gyakran nyújt segítséget a  mindennapi 
problémák megoldásában. Példás, igényes 
munkavégzése, humánuma, másokat min-
dig tiszteletben tartó emberi magatartása 
mindenkor követendő példa a  pedagógu-
sok számára.

2. helyezett: Boldizsárné Pencz Zsuzsanna
3. helyezett: Dankóné Juhász Zsuzsanna

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola − alsós tanítók
1. helyezett: Turcsánné Marjai Éva
1980 augusztusában nyolc fiatal, frissen 
diplomázott pedagógus érkezett az akkori 
Kilián György Általános Iskolába. Köztük 
egy szőke, nagyon különleges, csillogó sze-
mű, vidám lány, Marjai Éva.

Nemcsak a  beszélt és írott 
nyelv lehet az anyanyelvünk, 
de népzenénk, dalaink és 

táncunk is. Ezeket a  gondolatokat 
is megemlítette Csender Levente író 
a  Duna-part Nyaralóházak színház-

termében összegyűlt gödi ünneplők-
nek.

Mert igazi ünnep volt Gödön: 
a  nemzeti kincseink között élők ta-
lálkozása. 1989 óta ünnepeljük a  Ma-
gyar Kultúra Napját annak emlékére, 

hogy Kölcsey 1823. január 22-én tett 
pontot a Himnusz kéziratának végére. 
Kevesebben tudják, hogy az  ünnep-
nap ötletgazdája ifjabb Fasang Árpád 
(1942–2008) zongoraművész, kultu-
rális diplomata, UNESCO-nagykövet, 

Elismerésben részesültek

A Magyar Kultúra Napjának idei kitüntetettjei és az elismeréseket átadó városvezetők

ELISMERÉSEK

Örömünnep a Magyar Kultúra Napján

Az Év Pedagógusa Díj
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Az Aprája Dudazenekar népzenekincsünk 
különleges darabjait szólaltatta meg

Ünnepi beszédet idén Csender Levente író 
mondott 

ELISMERÉSEK

Örömünnep a Magyar Kultúra Napján

Hamar megtalálta a  hangot a  „nagy öre-
gekkel” és a fiatalokkal egyaránt. Vidámsá-
ga, ambiciózus mentalitása jó hatással volt 
mindenkire, azt mondták, friss vért hozott 
a tantestületbe.
Nem történhetett az  iskolában nagyobb 
esemény, rendezvény nélküle. A műveltsé-
gi vetélkedő a nagy kedvence, de a tíz jóté-
konysági bál, az Iskolai Napok, és a Huzella 
Show is mind-mind az  ő nevével kapcso-
lódnak össze.
Kívánjuk, hogy maradj továbbra is ilyen jó 
pedagógus, ilyen jó kolléga és ilyen jó ba-
rát!

2. helyezett: Mucsi Lászlóné
3. helyezett: Kim Judit

Gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1. helyezett: Nyikesné Boross Anett
A zongora és szolfézs tanszak munkakö-
zösség vezetője öt éve. Zongora szakosként 
állandó kísérője a tanulóknak a zenei meg-
mérettetéseken. Tanítványai rendszeresen 
szerepelnek versenyeken. Csendesen, hal-
kan teszi feladatát, kollégái mindig számít-
hatnak rá. Az  iskola fúvószenekarának is 
rengeteg segítséget nyújt, és maga is játszik 
a zenekarban. A zenei szakma iránti elkö-
telezettsége, szeretete áthatja a mindennapi 
munkáját. Türelem, fantasztikus munka-
bírás és segítőkészség jellemzi pedagógusi 
pályáját, amely példa mindannyiunk szá-
mára.

2. helyezett: Boldog Mónika
3. helyezett: Kovács Gabriella

Berkes János operaénekes
A muzsikus családból származó művész 
1971-ben fejezte be a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola ének tanszakát Budapes-
ten. Még ebben az évben a Magyar Állami 
Operaház tagja lett, ahol Lenszkijként de-
bütált Csajkovszkij Anyegin című operájá-
ban. 1976-ban első díjat nyert a nemzetközi 
Toti del Monte énekversenyen. 1979-ben 
a nemzetközi zsűri különdíját kapta a belga 
televízió opera- és énekversenyén. Fellépett 
Európa számos operaszínpadán, éveken át 
vendégszerepelt Bécsben a Raimund Thea-
terben. Énekelt az  Egyesült Államokban, 
Ausztráliában, Dél-Amerikában és Japán-
ban.
Díjai többek között:
Oláh Gusztáv-emlékplakett, Optimus-díj, 
Melis György-díj, érdemes művész, tagja 
a Halhatatlanok Társulatának, Örökös Tag 
a Magyar Állami Operaházban.

V. Pálfai Kinga

akinek az édesapja kiállt a Rákosi-kor-
szakban nemzeti imánk védelmében. 
Ugyanis az akkori pártvezetés új him-
nuszt akart, ám hiába: a kommunista 
tömbből egyedül nekünk maradt meg 
eredeti himnuszunk.

A gálaestet Markó József polgármester 
köszöntője után a Kastély Óvodába járó 
kisgyermekek indították játékfűzéssel, 
majd fellépett az  Aprája Dudazenekar 
és Vasvári Magor népi furulyás. A nép-
zenész növendékek a Fölszállott a páva 
népzenei tehetségkutatón elért eredmé-
nyeikért a  várostól elismerő oklevelet 
kaptak. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő és Simon Tamás alpolgármes-
ter gratulált a fiúknak. Csender Levente 
író, az est szónoka pedig arról beszélt, 
mi mindent tehetünk azért, hogy a ma-
gyar kultúra ünnepe ne csak egyetlen 

nap legyen az  év során. (Beszédének 
szerkesztett változatát lapunk 12. ol-
dalán közöljük.) Emlékezetes műsorral 
kedveskedett a  Röcögő Néptáncegyüt-
tes, s mi örömmel nyugtázhattuk, hogy 
a gödi fiatalok mindhárom „anyanyel-
vünket” jól beszélik.

Az est további részében adták át 
az  Év Pedagógusa, a  Kultúráért és 
Művészetért, valamint a  Göd Város 
Alkotó- és Előadóművész Díját. A pe-
dagógusokat ismét saját tantestületeik 
választották meg titkos szavazással, és 
a díjazottakat kollégáik méltatták.

Művészetért, Kultúráért és 
Nevelésért Díj

Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ja-
nuár 22-én ünnepeljük. Az, hogy 
Kölcsey Ferenc ezen a  napon fejezte 

be a Himnuszt éppen 193 évvel ezelőtt, alkal-
mat ad arra, hogy átgondoljuk viszonyunkat 
a  magyar kultúrához. Mit jelent a  kultúra? 
Mitől lesz magyar a magyar kultúra?

A kultúra fogalmát több száz definícióval 
is csak körülírni lehet. Van nyelvi, nemzeti, 
viselkedés, tárgyi, üzleti, kommunikációs stb. 
kultúra, a  jelzők száma szinte végtelen, ami-
ket a kultúra fogalma mellé tudunk illeszte-
ni. Sőt, térben is el lehet helyezni a kultúrát: 
van magas-, és van szub- vagy underground 
kultúra.

Azt hiszem, mindenki veheti a bátorságot 
és felteheti magának a kérdést, hogy neki mit 
jelent a kultúra, mit jelent a magyar kultúra, 
s  ebben a  keresési folyamatban, ha elakad-
nánk, segítenek nagyjaink, mert tudjuk, fo-
galmazott Bernard de Chartres: „mi magunk 
törpék vagyunk, de óriások vállán állunk”.
Kölcsey például azt írja Töredékében:
„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt tör-
zsöke fámnak,/Nyúgoti ég forró kebelem 
nem tette hideggé;/Szép s nagy az, ami hevít; 
szerelemmel tölti be lelkem/Honni szokás és 
föld, örököm kard s ősi dicsőség.”

Mit jelent nekem a  magyar kultúra? Elő-
ször ezzel a  kérdéssel éppen húsz éve talál-
koztam. A Kulturális Minisztérium kiírt egy 
pályázatot a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból középiskolás diákoknak, Nem tudhatom, 
hogy másnak e  tájék mit jelent… Radnóti 
versének első sora volt a  mottó. Akkor még 
elevenen élt bennem az  elhagyott szülőföld, 
a  gyerekkor, a  magyar nyelv udvarhelyszéki 
dialektusa… Na, én akkor írtam vagy tíz ol-
dalt. Kaptam is érte jutalmat, de nem ez volt 
az  érdekes, hanem az, hogy ez a  folyamat, 
amit én akkor végiggondoltam, leírtam, elin-
dított az írói pályán. Ez nem azt jelenti, hogy 
rögtön író lettem, hanem azt, hogy kijelöltem 
magamnak egy irányt, és elkezdhettem dol-
gozni, olvasni, írni, művelődni, és ezzel egy 
olyan ablakot nyitottam ki, ami elvezetett 
a legnagyobbjainkhoz. Az író nem elsősorban 
ír, hanem elsősorban olvas, és ahogy Borges 
írja, az olvasás a boldogság egyik formája.

Később elképzeltem, hogy a kultúra az egy 
nagy gyümölcsös, ahol mindenkinek vannak 
fái, a fákon gyümölcsök helyett könyvek lóg-
nak. Ott vannak a  görögök, a  rómaiak, ott 
a  középkor, újkor, ott van minden nemzet, 
ott a magyar is, s az én szabadságom az, hogy 
mit szedek le a  fákról. Leszedhetem Platón 
Az állam című művét, vagy Goethe Faustját, 
de Kölcseyt, Adyt is, és elfogyaszthatom. Ám 
a  leszedett „gyümölcs” helyett rögtön új nő, 
és azt is bárki leszedheti, soha nem fogy el, 
mindig ott van, zamatos, lédús, kínálja magát, 
csak ki kell nyújtanunk érte a  kezünk. Sőt, 
akkor terem igazán, ha minél többen szedik 
róla a „gyümölcsöt”.

A kultúra emel fel minket, azáltal leszünk 
többek. „Csak az  ember olvas” – szól egyik 
jeles kiadónk szlogenje, és tényleg. Mekko-
ra lehetőség van a kezünkben! A könyv, írja 
Borges egyik esszéjében, az  emlékezet és 
a  képzelet meghosszabbítása. Kapcsolódási 
pont a jelen, a múlt és a jövő között. A könyv 
nem tűnik el, a könyv mindig lesz. Legfeljebb 
elektronikus formában. A forma nem számít. 
A forma halott. Attól lesz a könyv élő, hogy ol-
vassuk. A gondolattól, ami benne van. A leg-
nagyobb tanítók nem írtak. Szókratész nem 
írt, Buddha nem írt, Mohamed nem írt, Jézus 
is csupán egyszer: a porba. De a gondolataikat 
tudjuk a tanítványaiktól. Ma bemegyünk egy 
könyvtárba, és mindegyik „tanító” gondola-
tait ki tudjuk kölcsönözni. Ezt a könyveknek 
köszönhetjük.

Ha valakinek még kétségei lennének, meg-
erősítem, számomra a magyar kultúra elsődle-
gesen az anyanyelvben létezik. Ezen az ablakon 
át látom a világot. A nyelv és az  író viszonya 
nem a  birtoklásról szól, hanem a  folyamatos 
tanulásról. Naponta kell megbirkóznom vele. 
Gyűrjük egymást, hol ő  győz, hol én, mind-
ketten alakítjuk egymást. Ha jól sikerül egy 
írás, akkor win-win van, mindketten győz-
tünk. Egy jeles kortárs írónk mondta azt, hogy 
az írás, ha jól megy, akkor nem jó (akkor ru-
tin), az írónak az ellen is küzdenie kell, hogy ne 
váljon rutinná. A harctér mindig az üres papír. 
Nem az  a feladat, hogy teleírjam, hanem az, 
hogy amivel teleírom, jóval túlmutasson ön-
magán, hogy méltó legyen a nagy elődökhöz.

Egy nagy elődöt idézek, Márai Sándort: 
„Vissza kell menjek Magyarországra, ahol 
nem vár senki, − de van valami, ami szá-
momra az  élet egyetlen értelme, a  Magyar 
nyelv. Egy nyelv, ami az embermilliárdok kö-
zött soha nem tudott igazi valóságban szólani 
a világhoz. De ez a nyelv és irodalom nekem 
a  teljes értékű életet jelentette, mert ezen 
a nyelven tudom elmondani, amit akarok.”

Persze, ha én azt mondom, anyanyelv, ak-
kor az írott és beszélt nyelvre gondolok, de ha 
megkérdezzük Kallós Zoltán néprajzkutatót 
az anyanyelvről, mindjárt azt fogja mondani, 
hogy abból három lakozik: van egy írott, illet-
ve beszélt nyelvünk, van egy zenei és egy tánc 
anyanyelvünk. Ha ezt a  három anyanyelvet 
megtanuljuk, akkor már közelebb kerülünk 
a magyar kultúrához. Persze az anyanyelvet is 
folyamatosan tanulnunk kell, mert az  anya-
nyelv is egy folyton változó rendszer. Én még 
nem találkoztam olyan hiteles emberrel, aki 
azt mondta volna, hogy én tökéletesen isme-
rem a  magyar nyelvet, én tökéletesen birto-
kában vagyok a  magyar népdalkincsnek, és 
tökéletesen tudok táncolni. Ez mind egy-egy 
folyamat, amit életünk végéig tanulhatunk, 
sőt kell tanulnunk, mert itt van nekünk ez 
az  évezredes kultúránk, aminek, még akkor 
is, ha életünket valamely területének szen-
teljük, akkor is csak töredékét tudjuk elsajá-
títani. De hát egy bevehetetlennek tűnő várat 
izgalmasabb megostromolni, mint egy üreset, 
aminek a kapuja nyitva, és mi csak besétálunk 
rajta.

A kultúrát tehát nem örököljük, a  kultú-
rát tanulni kell, minden generációnak el kell 
olvasni, meg kell tanulni, el kell mondani, 
énekelni, táncolni, zenélni, festeni, és aztán 
tovább kell adni. Ebben ma már segít a tech-
nika, de a magyar kultúra mégiscsak lélektől 
lélekig tanulva a  leghatékonyabb. Egész más 
egy dalt a  nagymamától megtanulni, mint 
CD-lemezről. Minél többet, minél mélyebben 
el kell sajátítanunk belőle, mert ha átlépjük 
a határt, kilépünk az úgynevezett egyetemes 
kultúrába, akkor valamit le kell tennünk 
az  asztalra, hogy ezt hoztam, ez vagyok én. 
Nem az lesz az érdekes, ami nemzetközi, amit 
más is tud, hanem az, amit adott esetben csak 
te tudsz.

Az, hogy 1100 év után még mindig itt va-
gyunk a  Kárpát-medencében, szétszabdal-
va, szétszóródva, néhol fogyatkozva, „hogy 
él nemzet e  hazán”, ezt a  kultúránknak és 
az  anyanyelvünknek köszönhetjük. Kívá-
nom, hogy a magyar kultúrának ne csak egy 
napja legyen egy évben, hanem háromszáz-
hatvanöt, s akkor meg is maradunk.

„Isten, áldd meg a magyart…”
Csender Levente

ÜNNEPI BESZÉD

Gyümölcsös
Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Duna-part Nyaralóházak színház-
termében rendezte meg Göd Város Önkormányzata műsoros estjét. Az ünnepi beszé-
det Csender Levente Székelyudvarhelyen született író tartotta. Alább ennek szerkesztett 
változatát közöljük.

„Amikor Churchillnek azt mondták, hogy a háború megnövekedett költségei miatt megszorításokat 
kell eszközölni a művészetek és kultúra területén, Churchill azt felelte: akkor mi az, amiért harcolunk?”
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ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS

MÁRCIUS 4-TŐL MINDEN PÉNTEKEN ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 
A GÖDI TERMÁLSTRANDFÜRDŐBEN  20.30-TÓL 24 ÓRÁIG.
A NYITVA TARTÁSRÓL A WWW.GOD.HU/TURIZMUS OLDALON TÁJÉKOZÓDHAT.

EGÉSZ ÉVBEN VÁR
A GÖDI TERMÁLSTRANDFÜRDŐ

GÖDÖN

A Vitézi Rend karitatív tevékenységéről tavaly áprilisban 
számoltunk be először lapunk hasábjain. A  szervezet 
akkor gyógyászati segédeszközöket – járókereteket, 

fürdetőszékeket, betegemelő berendezéseket – adományozott 
idős, beteg, illetve mozgásukban korlátozott személyeket ápoló 
gödi családoknak. Decemberben a rend jóvoltából ismét ado-
mány érkezett néhány gödi rászorulóhoz. 

Lovag vitéz Kürtössy Ottó hadnagy, a Vitézi Rend Karitatív 
Csoportjának Gödön élő parancsnoka arról számolt be la-
punknak, hogy karácsony előtt négy gödi családhoz juttattak 
el tűzifaadományt. A rend Egyesült Királyságban működő 
törzskapitánysága felajánlásának köszönhetően Pest megyé-
ben egy kamionnyi – huszonnégy rakat – fát osztottak szét ne-
héz körülmények között élő családok és idősek között. A gödi 
kedvezményezettek kiválasztásában a  Katolikus Karitász he-
lyi csoportjának munkatársai nyújtottak segítséget. Alsó- és 
Felsőgödön is két-két rászoruló család örülhetett a körülbelül 
egy-másfél hónapra elegendő tüzelőanyagnak. A  szállítmány 
célba juttatásában a  Piramis Építőház ügyvezetője, Juhász 
Attila nyújtott segítséget: egy rakodódarus teherautót és egy 
sofőrt ajánlott fel a Vitézi Rendnek, így még az ünnepek előtt 
mind a négy helyszínre leszállították a fát. 

– Rendünk kiemelten fontosnak tartja a nehéz anyagi körül-
mények között élők segítését. A karitatív csoport rendszeresen 
támogatja a rászorulókat ruha- és élelmiszeradományokkal, de 
minden más lehetséges módon is. Legutóbb például könyvado-
mányokkal és egy jó állapotú autóbusszal igyekeztünk segíteni 

a kárpátaljai magyarok helyzetén. A tűzifa-segélyakciót jövőre 
is folytatni szeretnénk, és reményeim szerint a Pest megyében 
elosztható adományból ismét jut majd Gödre is – nyilatkozta 
lovag vitéz Kürtössy Ottó.

Koditek Bernadett

A Vitézi Rend Hagyományőrző Csoportja kiállítást ren-
dez a József Attila Művelődési Házban A huszárság 500 
éve címmel. A honvéd- és huszáregyenruhák látványos 
tárlata március 11. és 30. között tekinthető meg a műve-
lődési ház programjaihoz igazodva. További információ: 
www.godimuvhaz.hu

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tűzifaadomány rászoruló családoknak

A darus autó segítségével a tűzifát a kerítésen belül, az udvarban 
tették le, így behordani sem kellett 
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− Mi ösztönözte a magyar kormányt arra, hogy egy ilyen, 
összegét és támogatotti körét nézve is nagy otthonteremtési 
programot dolgozzon ki?
− Akik figyelemmel kísérték az eddigi munkánkat, a dönté-
seinket, azok számára világossá válhat, hogy mi a kezdetek-
től családközpontú kormányzásra törekszünk. Egyértelmű 
szándékunk az, hogy a  lehető legtöbb családnak segíthes-
sünk olcsón saját otthonhoz jutni. Ez a program rendkívüli 
jelentőségű a magyar családok számára, és ennek megfelelő-
en a kormány is kiemelt figyelmet fordít a megvalósítására.

A kormány számára az első és a legfontosabb a gyermek. 
Fontos célunk, hogy megállítsuk a népességcsökkenést. Úgy 
gondoljuk, hogy erre a legjobb megoldás az, ha sokkal több 
magyar gyermek születik. Emellett azt is világosan látjuk, 
hogy a  családoknak kiszámítható, biztos lehetőségeket, 
juttatásokat kell biztosítani, meg kell teremteni számukra 
a  jó élet lehetőségét. Az  említett célok elérése érdekében 
a magyar kormányzat számos fontos intézkedést tett az el-
múlt időszakban – gondoljunk csak a családi adórendszer-
re, a gyed-extrára, az adócsökkentésekre, a béremelésekre, 
az  édesanyákért tett intézkedésekre. Ezek kivétel nélkül 
javítják a  családok helyzetét, és növelik a  gyerekvállalási 
kedvet.

A legfontosabb tehát a  családok boldogulása, de nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a CSOK a gyer-

mekvállalás mellett a munkahelyteremtést is ösztönzi, tehát 
pozitívan hat a magyar gazdaságra.

− Amikor a  CSOK-ról szó esik, leginkább a  10+10 millió 
forintos támogatást szokták megemlíteni, de tudjuk, hogy 
ez egy sokkal összetettebb program. Beszéljünk erről egy 
kicsit!
− A 10 millió forintos támogatást a háromgyerekesek, illet-
ve a három gyereket vállalók vehetik igénybe, és a gyerek-
vállalás a  rendelkezésnek köszönhetően örökbefogadással 
is teljesíthető. Ezt azért szoktam mindenhol hangsúlyozni, 
mert gyakran kérdezik.
Ez a 10 milliós támogatás csak új ingatlanra vehető igény-
be, magyarán, ha a család új lakást vagy házat vásárol, épít, 
építtet. Feltétel az is, hogy a vásárolt új lakás hasznos alap-
területe legalább 60 négyzetméter, az új építésű családi házé 
pedig legalább 90 négyzetméter legyen.

− De nemcsak a háromgyerekesek számíthatnak támoga-
tásra, igaz?
− Így van! Ahogyan azt az előbb már kiemeltem, a csalá-
dok lehető legszélesebb körét kívánja támogatni az otthon-
teremtési kedvezmény. Új ingatlan vásárlására vagy épí-
tésére az  egygyermekes családok, illetve az  egy gyereket 
vállalók 600 ezer forint, míg a  két gyermeket vállalók 2,6 
millió forint támogatást igényelhetnek.

− Azt mondta, új ingatlan? Gondolom, erre is van szabá-
lyozás, hogy mi számít annak.
− Úgy szól a rendelet, hogy az a 2008. július 1-jén vagy ké-
sőbb kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos 
lakás számít új ingatlannak, amely a kérelem benyújtásakor 
használatbavételi engedéllyel – vagy a használatbavétel tudo-
másulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal – rendelkezik.

− És azoknak a családoknak jár-e támogatás, amelyek nem 
új ingatlanban, hanem használt lakás vásárlásában gon-
dolkodnak?
− Azokra is gondolt a kormány, akik nem új építésű, hanem 
használt ingatlant szeretnének vásárolni. Azt azért tudni 
kell, hogy esetükben a  támogatás összege némileg szeré-
nyebb. A támogatás összege itt egy gyerek vállalása esetén 
akár 600 ezer forint is lehet, két gyermek esetén 1 millió 
430 ezer forint, három gyermek után 2,2 millió forint, négy 
vagy több gyermek után pedig 2 millió 750 ezer forint.

− Mi a magyarázat a szerényebb támogatásra?
− A  kormányzat számára inkább az  új ingatlanépítések 
számának növelése kívánatos, mivel ennek komoly gazda-
ságélénkítő hatása lehet – ahogyan mondtam is, az építke-
zésekkel munkahelyeket teremthetünk, és ez nem elhanya-
golható szempont, sőt!

− Beszéljünk a  támogatás igénybevételének feltételeiről. 
Ha jól tudjuk, van életkorbeli megkötés is.
− A nemrégiben végrehajtott módosításnak köszönhetően 
az  otthonteremtési támogatást most már azok a  családok 
is igénybe vehetik, ahol a  házastársak egyike az  igénylés 
időpontjában már betöltötte a negyvenedik életévét. Ismét 
vissza kell utalnom az  első kérdésére adott válaszomra, 

OTTHONTEREMTÉS

CSOK
Az igazi esély a családoknak

Az elmúlt 25 esztendő legnagyobb horderejű otthon-
teremtési programját indította útjára a  kormány. Az  új 
program egyformán szól a  családalapítás előtt állóknak, 
a  még gyermektelen fiatal házasoknak, a  gyermeküket 
egyedül nevelőknek, az örökbefogadóknak, az egygyerme-
kes, kétgyermekes, illetve a három- vagy több gyermekes 
családoknak. A  támogatás igénybevételének feltételeiről 
Tuzson Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős államtitkárát, a Pest megyei 
ötös választókerület országgyűlési képviselőjét kérdeztük.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kommunikációért felelős államtitkára
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az ott elmondottakat ezúttal jobban kibontva. Tehát, ugye, 
egyrészt vannak olyan támogatást igénylő családok, ahol 
már megszülettek a gyermekek, és vannak szülők, akik még 
a  gyermek(ek) megszületése előtt szeretnék igénybe venni 
a CSOK-ot. Az előbbi esetben nem feltétel az, hogy a szü-
lők házasságban éljenek, és a 40 éves korhatár sem előírás. 
Ezzel szemben a  második esetben a  támogatás igénylése 
házassághoz kötött. A módosítás változást hozott abban is, 
hogy a szülők a támogatást most már a korábbi 16 év helyett 
az eltartott gyerek huszadik életévének betöltéséig vehetik 
igénybe, s ez a korhatár a felsőoktatásban tanulók esetében 
további öt évvel kitolható, tehát a gyermek 25 éves koráig.

− Feltétel-e az, hogy a CSOK-ot igénybe vevőknek ne legyen 
saját ingatlanjuk? Vagy azok is igényelhetnek támogatást, 
akiknek már van saját lakásuk?
− A CSOK-ot azok a háromgyermekesek vagy három gyer-
meket vállalók is igénybe tudják venni, akiknek már van sa-
ját ingatlantulajdonuk. Ez esetben feltétel az, hogy a család 
életvitelszerűen a támogatásból vásárolt új ingatlanban tar-
tózkodjon, és ezt lakcímkártya-másolattal tudják igazolni.

− Sokan kérdezik azt is, hogy mi történik akkor, ha nem 
teljesül a vállalás. Ez milyen következményekkel járhat?
− Ilyenkor azt kell megvizsgálni, hogy az  igénylő önhibá-
jából vagy önhibáján kívül nem teljesül-e a  vállalás. Ha 
az igénylő önhibájából nem teljesíti a vállaltakat, akkor 60 
napon belül vissza kell fizetnie a  három gyerek után járó 
CSOK összegét, illetve a meglévő gyermekek száma alapján 
a  különbözetet, a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
szerinti kamat ötszörösének megfelelő kamattal terhelten.

− Nyilván ennek az ellentettje is előfordulhat, tehát, hogy 
több gyermek születik a vártnál. Ilyenkor esetleg igényelhe-
tő további támogatás?

− Bizony, az  is megtörténhet, hogy a  család két gyermek 
után igényel támogatást, és hitelt is vesz fel, majd azután 
újabb gyermekáldásban részesülnek. Ekkor a még fennálló 
hiteltartozásukat gyermekenként 400 ezer forinttal csök-
kenthetik. Viszont ha a család három gyerek után 10 millió 
forintos támogatást vett fel, és születik egy gyerek, akkor 
már nem jár a 400 ezer forintos hitelcsökkentési lehetőség. 
Más a helyzet, ha a család a CSOK igénybevétele után ismét 
építkezik, vagy új lakást vásárol. Ilyenkor, ha harmadikként 
vállalnak még egy gyereket, akkor igényelhetik a CSOK-ot 
az újabb lakásra is, immár a 10 milliós CSOK-ot, de a koráb-
ban kapott összeget ebből le kell vonni.

− A szocpolosoknak is járhat a CSOK?
− Igen. Ők is igénybe vehetik a támogatást, bizonyos felté-
telekkel. Akik például a három gyermek után járó CSOK-
ot igénybe szeretnék venni, és előtte már részesültek vissza 
nem térítendő lakáscélú állami támogatásban, vagy hitelt 
vettek fel, azok a korábbi támogatás összegével csökkentett 
összegű CSOK-ra jogosultak.

− Meddig lehet az új otthonteremtési támogatásra jelent-
kezni?
− A kormányrendeletben nem szerepel határidő. A bankok 
már készen állnak a  kedvezmények nyújtására. Lényeges 
kérdés, hogy az építőipar hogyan tud bekapcsolódni a prog-
ramba. A kormány bízik abban, hogy a CSOK számukra is 
kedvező feltételeket teremt majd.

Gödi Körkép
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ÚJ LAKÁS
építése vagy vásárlása

GYERMEKEK
száma

HASZNÁLT LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY
Támogatási összegek 2016. január 1-jétől
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Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít
a Barabás Gasztronómia

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu
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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. február 29., hétfő, 17-től 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!

Idén közel száz vég-
zős lesz a  piaristáknál. 
A  szakképzés átalakítá-

sa miatt most egyszerre feje-
zik be az  iskolát azok, akik 
három, és azok is, akik négy 
év alatt készülnek fel a szak-
munkásvizsgára. De mellet-
tük akadnak olyan diákok 
is, akiknek már van szak-
májuk, s két év alatt „edzik” 
magukat az érettségiig.

Az ünnepélyes szent-
mise beszédét a  12.F osz-
tályfőnöke, Serényi Tamás 
mondta, aki beszédében így 
fogalmazott: „Akik most itt 
ülnek, eljutottak az  utolsó 
évhez. Most megkapjátok 
a  szalagot annak jeleként, 
hogy eljutottatok idáig, és 
nekikezdhettek az  utolsó 
hajrának. A hajrá végén megmérettetés vár rátok. Nemcsak 
az évet kell teljesítenetek, hanem utána vizsgáznotok is kell. 
Számot kell adnotok arról, hogyan töltöttétek az itteni idő-
töket. Mennyire sikerült megtanulnotok a  szakmát. Ám 
a  szakmunkásvizsga vagy az  érettségi is csupán jelképes 
vizsga ahhoz képest, ami utána vár rátok. Az  életben kell 
helytállnotok! Akkor derül majd ki, hogy mennyire sike-
rült szakemberré válnotok. Kedves piarista diák! Amit most 
nem tanultál meg emberségből, szakmából, az könnyen hiá-
nyozhat később. Most kapsz egy szalagot, arra emlékeztetve 
téged, hogy már nincs sok időd a felkészülésre. Használd ki 
az előtted álló hónapokat! Most még pótolhatsz valamit ab-

ból, amit esetleg elmulasz-
tottál. Most még van lehe-
tőséged megtenni azt, amit 
eddig nem tettél meg. Már 
látszik a  célszalag, amit fél 
év múlva át kell szakítanod. 
Koncentrálj!”

A szentmise után a Huzel-
la Tivadar Általános Iskola 
sportcsarnokában foly-
tatódott a  program, ahol 
a  hagyományoknak meg-
felelően az  osztályvideókat 
nézhették meg a  vendégek. 
Dekiszkyné Fejér Rita itt kö-
szöntötte a  végzősöket: „A 
kék szín a  végtelen eget is 
jelenti: a  határtalan lehető-
ségeket, a hitet, az álmokat. 
Kívánom, hogy legyenek ál-
maitok, ötleteitek és hitetek, 
és higgyetek abban, hogy 

azokat meg lehet valósítani. Higgyetek a Szentírásnak: a hi-
tetekkel megmozdíthatjátok a hegyeket! Az álmaitokat sose 
hagyjátok elmúlni, az ahhoz vivő módszereket pedig tudjá-
tok a körülményekhez igazítani!”

Besze Erika

Nyílt nap a Szivárvány Bölcsődében
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket bölcsődekóstolgató alkalmunkra 
február 24-én, szerdán délelőtt 10 órától a Szivárvány Bölcső-
dében!
A délelőtt folyamán megismerkedhetnek az intézményi ellá-
tással és a felvételi jelentkezés lehetőségeivel. 
Megismerkedhetnek a kisgyermekneveléssel, és betekintést 
nyerhetnek a bölcsőde mindennapi életébe.
A jelentkezéseket a (06 27) 532-990-es telefonszámon várjuk!

Ráczki Marianna bölcsődevezető

OKTATÁS-NEVELÉS

Szalagavató a piaristáknál
Most már a  szakiskolában is büszkén viselhetik szalag-
jukat mindazok, akik idén tavasszal ballagnak el tő-
lünk. A  január elején megtartott szalagavató szentmisén 
Radnics Zoltán atya áldotta meg a  kék szimbólumokat, 
melyeket aztán az igazgatónő tűzött fel előbb az osztályfő-
nököknek, majd ők a diákoknak.

A végzős piarista diákok szalagavatóját ünnepi szentmise keretében 
tartották meg a Szent István-plébániatemplomban
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Játékos foglalkozások
a leendő elsősöknek

A Németh László Általános Iskolában minden 
esztendő elején „Iskolába hívogató” program várja 

a leendő elsős kisdiákokat és a szüleiket.

A gyerekek részt vehetnek játékos angol- és 
németórán, megismerkedhetnek a „kölyök atlétikával”, 

dalokat és mondókákat tanulhatnak, valamint 
különféle érdekes feladatok is megoldhatnak.

Bajkó Ildikó, az iskola igazgatója és Nyizsnyik Judit 
alsós igazgatóhelyettes minderről tájékoztatót 

tartott a szülők számára, amelyen az érdeklődők 
feltehették az iskolával kapcsolatos kérdéseiket, 

megismerkedhettek a pedagógusokkal, akik között 
természetesen ott voltak a következő tanév elsős 

osztályfőnökei is.

Az „Iskolába hívogató” foglakozások közül az elsőre 
február 12-én került sor. A következő alkalom 

helyszíne az első emeleti díszterem, időpontjai 
pedig:  március 18-a, péntek 16.30-tól 18 óráig.

Az iskola tanári kara szeretettel vár
mindend érdeklődőt!

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG

Sikeresen pályázott a Németh László 
Iskola az ökoiskola címre
Intézményünk művészeti profilja mellett mindig is fon-
tos minőségelem volt a környezetvédelem és az egészséges 
életmódra nevelés. A  tavalyi tanévben − Bereginé Antal 
Csilla és Bartus Klaudia vezetésével − iskolánk pedagógu-
sai megalapították az öko-munkacsoportot.

A tanév elején benyújtott pályázat alapján a 2016 januárjától 
2018 decemberéig tartó időszakban intézményünk elnyerte 
az ökoiskola címet. A fenntartható fejlődés, a környezettu-
datos, egészséges életmódra való törekvés az iskola egészét 
áthatja, beépül a  tantervbe és a  tanórán kívüli tevékeny-
ségeinkbe is. Szervezünk környezetvédelmi projektnapot, 
vetélkedőket az osztályok között, kiírunk kreatív újrahasz-
nosítási pályázatot és rendezünk kiállítást is. Nagy gondot 
fordítunk az iskola környezetének szépítésére. Már hat éve 
működik az 1 osztály 10 palánta akciónk. 2013-ban kezdtük 
el a  Kastély-kert rendbetételét, szépítését, 2009 óta pedig 
az Egészséghét című rendezvényünkbe a szülők is aktívan 
bekapcsolódnak. (Az Egészséghéten Vitaminporta műkö-
dik, s  előadásokon, vetélkedőkön, sportfoglalkozásokon 
vesznek részt a gyerekek.) Több éve bekapcsolódunk orszá-
gos kezdeményezésekbe is, például a Te szedd! mozgalomba 
és a Happy hét programjaiba. Mindezek mellett lényegesnek 
tartjuk a  szelektív hulladékgyűjtést, amelynek fontosságát 

az  iskolában kihelyezett gyűjtőedényekkel igyekszünk tu-
datosítani a gyerekekben. Az erdei iskoláknak, kirándulá-
soknak, túrázásoknak is nagy a hagyománya az  iskolánk-
ban. Az  ÖKOISKOLA címet ünnepélyes keretek között 
január végén vehettük át.

Köszönjük a  pedagógusoknak, a  szülőknek, a  tanulók-
nak és a támogatóinknak, hogy munkájukkal hozzájárultak 
a cím elnyeréséhez.

Bajkó Ildikó

Az egészséghét rendezvényein az egészségtudatos életmód alapjait 
sajátíthatják el a gyerekek, sőt, a szüleik is

Kedves óvodát kereső családok!
Újra kinyitjuk óvodánk kapuját, hiszen közeleg az óvodaválasztás ideje…

Nyitott előadást tartunk
2016. február 26-án, pénteken 18 órakor 

Gyerekek az iskola előtt, 
avagy Készen áll-e gyermekem az iskolára? 

címmel. 

Előadó: Gréczi Gizella 
gyógypedagógus, extra lesson tanár. 

Óvodánkról tájékoztató szülői estre hívunk minden 
érdeklődőt március 21-én, hétfőn 17 órától.

Szeretettel várunk minden óvodánk 
és a Waldorf-pedagógia iránt

érdeklődő családot
(ezen két alkalom szülőknek szól).

További információ:
Karácsony Sándor Waldorf Óvoda

Cím: Göd, Tél u. 2.
(bejárat az Ősz utca felől)
Telefon: (06 30) 5677-219

http://godiovoda.waldorf.hu
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Nyelvoktatás a Huzellában
Iskolánkban évek óta hagyomány az idegen nyelvi hét meg-
rendezése, amelyen kicsik és nagyok a  megadott témával 
foglalkoznak a tanórákon, illetve délutánonként az iskolá-
ban és otthon. Legutóbb a célnyelvi országok látnivalóihoz 
kapcsolódtak a  feladatok. A  németül tanulók plakátokat, 
prospektusokat, zászlókat és rejtvényeket készítettek. Szí-
neztek, festettek, ragasztottak, hogy az iskola folyosóin mi-
nél több német, osztrák vagy svájci természeti szépség, híres 
épület vagy érdekesség legyen látható. A könyvtárban egy 
tipikus német lakóház és a  Brandenburgi kapu makettjét 
állítottuk ki. Ez utóbbi mézeskalácsból készült − Csipkereki 
Máté 5.a osztályos tanuló és családja jóvoltából −, melyet 
a  kiállítás után a  gyerekek jóízűen elfogyasztottak. Nagy 
örömünkre meglátogatott bennünket Vonlachner Isolde is, 
aki rendszeresen tartja a kapcsolatot a német nyelvi mun-
kaközösséggel, előadásokkal készül és németül beszélget 
a gyerekekkel. A nagyobbak PPT prezentációkat tartottak, 
sokan országismereti tudásukat tesztelték. A német és an-
gol tanulmányi versenyek során pedig kiderült, kik járnak 
az élen a nyelvi tudás tekintetében.

Eckert Kristóf 1., Sinkó Panna 2., Kalics Bence pedig 3. 
helyezett lett a  Boronkay György Műszaki Szakközépis-
kola és Gimnázium 8. osztályosok részére meghirdetett 
német nyelvi versenyén. További öt tanulónk, Varsányi 
Szabolcs, Székely Ákos, Szentesi Marcell, Fekete Norbert és 
Kuti Marcell végzett az 5-10. helyek egyikén. Petri Olivér 5.a 
osztályos tanuló az országos Lövenzahn német nyelvi inter-
netes versenyen 5. lett.

Tanulmányi kiránduláson 
a búzaszemes diákok
A Búzaszem Iskolában úgy döntöttek, hogy tanulmányi 
kirándulásokra használják fel a  szombati munkanapokat. 
Ebben a tanévben december 12-én és a március 5-én nyílt, 
illetve nyílik erre alkalom. A  tanárok az  órákon előkészí-
tik a kirándulást, hogy a gyerekek már a téma ismeretében 
induljanak útnak, s  persze az  élmények után megbeszélik 
a tapasztalatokat.

Decemberben az ötödikesek a Néprajzi Múzeumban vet-
tek részt egy zenés tárlatvezetésen, amelyet tanáraik a honis-
meret tananyagba illesztettek be. Egy szegény és egy gazdag 
gyerek kalandjait és szakmaválasztását zenélték-táncolták 
énekelték végig – egészen a lakodalomig.

A hatodik osztályosok a  Mátyás-templomot és a  Bu-
dai Várnegyedet nézték meg szakavatott vezetéssel, amely 
a művészettörténet, az irodalom és a történelem tananyag-
hoz illeszkedett.

A hetedikesek a  cseppköves Mátyás-hegyi barlangot 
járták be, szintén szakavatott segítséggel. A  kémia, fizika, 
földrajz tananyagban vették annak hasznát, hogy a  föld 
mélyében tanulmányozhatták a barlangok és a cseppkövek 
kialakulását.

A nyolcadik osztályosok a Láthatatlan kiállításon érzéke-
nyítették magukat, s ismerkedtek meg a vak emberek vilá-
gával.

A Búzaszem legközelebb március 5-én, a  következő 
szombati munkanapon megy tanulmányi kirándulásra. 
A tervek között a hetedik és nyolcadik osztályosoknak egy 
angol nyelvű budapesti városnézés szerepel emeletes turis-
tabusszal, a hatodikosok pedig az egyik ajánlott irodalmuk, 
az Altináj íróját, Kiss Attilát látogatják meg, hogy a jurtában 
megejtendő beszélgetés mellett a könyv témájához illő hon-
foglalás kori harci viadalon vegyenek részt − persze nem 
nézőként, hanem harcosként.

B. A.

Papírgyűjtés
a Huzellában!

Papírgyűjtés lesz a Huzella Tivadar Általános Iskolá-
ban (2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.), a Walch-épület 
udvarán április 18-tól (hétfőtől) április 22-ig (pén-
tekig), mindennap 7.30 és 8.30, illetve 14 és18 óra kö-
zött.

Minden gödi lakosra számítunk! Kérjük, addig is 
gyűjtsék össze a  kartondobozokat, újságokat, min-
denfajta papírhulladékot. A  papírgyűjtés hetében 
− előzetes bejelentés esetén − az  iskola környékéről 
a gyerekek is szívesen begyűjtik az összerakott papír-
hulladékot.

Egy „búzaszem”  a Mátyás-hegyi barlangban

Az angol „On-lion” online versenyen 16 felsős tanulónk 
vett részt. A 8. osztályosok részére meghirdetett boronkays 
angol versenyen tíz tanuló vett részt: Nagy Fanni 4., Heim 
Botond 6., Lendvai Anna 8., Székely Veronika pedig a 10. he-
lyen végzett.

K. A.
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A szelektív hulladék összegyűjtésére minden hónap 
páratlan heteiben kerül sor, valamennyi utcában 
a kommunális hulladék elszállításának napján. 

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Klubnapot tartottak a kertbarátok
Január 16-án a  József Attila Művelődési Ház emeleti ki-
állítótermében tartotta rendhagyó összejövetelét a  gödi 
Kertbarátok Klubja.

A több mint negyven éve működő s napjainkban közel 
ötven tagot számláló klub elnöke, Zombory László kö-
szöntötte a  jelenlévőket, majd átadta a  szót Budai László 
kertészmérnöknek, aki jó ismerősként üdvözölte a klubta-
gokat, mivel nem először tett eleget örömmel a gödi kerté-
szek meghívásának.

A konzultációs beszélgetés során ezernyi hasznos ta-
pasztalatot osztottak meg egymással a kertbarátok, egye-
bek mellett szó esett a különféle termesztési technikákról 
és a  permetezőszerekről éppúgy, mint a  komposztálás 
módjairól vagy éppen a téli terménytárolási praktikákról.

A szakmai diskurzus nem a témája, hanem az időpontja 
okán volt rendhagyó. A Kertbarátok Klubja szokásos ösz-
szejöveteleit ugyanis rendszerint a hónap első hétfőjének 
délutánján tartja a  művelődési házban, azonban ezúttal 
a szakmai beszélgetésre szombat délelőtt került sor. És nem 
véletlenül! A többnyire bizony már nyugdíjas korban lévő 
klubtagok ugyanis évtizedes tapasztalataikat szeretnék 
átadni, megosztani a  Gödön élő fiatalabb kerttulajdono-
sokkal, akik számára talán egy-egy hétvégi délelőtt meg-
felelőbb időpontnak tűnhet. A jelenlegi klubtagok magas 
színvonalú ismeretterjesztő előadásokkal, vonzó szakmai 
programokkal, baráti hangulatú közös bográcsozásokkal, 
kiállításokkal várják tehát a  kertváros fiatal családjait. 
Mindazokat, akik magukénak érzik a klub célkitűzéseit: 
„Kertészkedj, barátkozz és művelődj, védd a természetet és 
a környezetünket, ápold az egészségedet, s legyél kerted és 
egészséged szakértője!”

(w)

KÖRNYEZETVÉDELEM

Megkezdődött a vezetékek alatti 
fák gallyazása
A február 8-val kezdődő héten az ELMŰ megbízott vállalkozója, 
a GTS Investment Kft. megkezdte a városban a 20 kV-os veze-
tékek alatt található fák gallyazását. A munkák – az időjárástól 
függően − várhatóan két hétig tartanak, majd a levágott és a há-
zak előtti közterületen felhalmozott gallyakat újabb két héten 
belül összegyűjtik, felaprítják és elszállítják. 

Ha a fák gallyazása közben egy-egy levágott ág nem a közte-
rületre esik, hanem a lakóingatlan kerítésén belülre, a vállalkozó 
munkatársai nem nyúlhatnak be érte, de az ingatlantulajdonos 
kérésére azt is eltávolítják.

Jakab Júlia
környezetvédelmi ügyintéző

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Tájékoztatás a szelektív hulladék 
elszállításáról

Zombory László klubelnök (balról) és Budai László kertészmérnök 
válaszolt a kertbarátok kérdéseire

A szelektív hulladékot a  sárga zsákokban vagy az erre jogosító 
matricával ellátott szelektív hulladékgyűjtő edényben reggel 7 
óráig kell kihelyezni az ingatlan elé. 
A szelektív hulladékok közé csak újrahasznosítható papír-, fém- 
és műanyag hulladék kerülhet. 
Kérjük, ne helyezzen a gyűjtőzsákba vagy a szelektív hulladék-
gyűjtő edénybe hungarocellt, kommunális hulladékot, veszélyes 
hulladékot, olajos szennyezett hulladékot, gyermekjátékot, sziva-
csot és üveget!
Ebben az esetben nem áll módunkban elszállítani a kihelyezett 
gyűjtőzsákot vagy a szelektív hulladékgyűjtő edényzetet! 

A vissza nem váltható üveget üveggyűjtő konténerekben lehet 
elhelyezni a város több pontján:
•  Szemétszállítási ügyfélszolgálat udvara (2132 Göd, Kisfaludy 

utca 4–6.) 
•  Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út – Jávorka utca sarok) 
•  CBA Príma (Pesti út) 
•  Gödi Ámbitus Kft. SPAR-parkoló (2131 Göd, Pesti út 174.) 
•  Oázis lakópark (Kerekerdő – Németh László utca sarok)
•  Nevelek (Csíz – Pacsirta utca sarok)

Szemétszállítási ügyfélszolgálat:
2132 Göd, Kisfaludy utca 4–6. 

Ügyfélfogadás:
hétfőn 7-től 19 óráig és pénteken 7-től 12 óráig.

Telefon: (06 27) 530-611

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Akiknek a  fenti sorok felkeltették az  érdeklődését, 
a  Kertbarátok Klubjának programjait megtalálhatják 
a  művelődési ház honlapján (http://www.godimuvhaz.
hu/ klubok/ kertbarat.shtml) vagy érdeklődhetnek 
Zombory László klubvezetőnél is a  zlaci@beco.hu 
e-mail címen.
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2015 nyarától egészen 2016. január 
végéig tartott az a kisvízi helyzet 
a Dunán, amely Gödön többször 

megközelítette a  valaha mért legala-
csonyabb vízállást. A  Gödtől nagyjá-
ból egyenlő távolságra található váci 
vízmércén 13, a  budapestin mindösz-
sze 10 centiméter hiányzott a  rekord-
hoz. Ez  a jelenség nem olyan ritka, 
mint gondolnánk, sőt mintha egyre 
gyakrabban jelentkeznének a  kisvizes 
időszakok; utoljára 2003-ban, majd 
2011-ben mértek hasonlóan alacsony 
vízállást.

Akik ebben az  időszakban gyakran 
megfordultak a  gödi Duna-parton, 
mindezt maguk is tapasztalhatták. 
Alsógödtől Dunakeszi felé a  víz fölé 
kerültek azok a  hatalmas oligocén 
agyagból álló rétegfejek, melyek még 
a  szemközti vulkanikus hegyek ke-
letkezése előtt rakódtak le egy ten-
ger mélyén. Ezek alkotják ma a Duna 
medrét. Szélein − a dunakeszi és a ho-

rányi rév felé − egyre idősebb rétegek-
kel találkozhatunk. Összetöredezett 
felszínükön szinte mindenütt a  talaj-
vízből táplálkozó patakok csörgedez-
nek a  Dunába. Ezek a  patakok teszik 
járhatatlanná az  elmállott agyagból 
keletkező lapos árteret, mely csak most 
bukkanhat elő a Duna medréből. Né-
mely rétegben ősmaradványokra lehet 
bukkanni, körülbelül 30 millió éve élt 
fésűkagylók, tornyoscsigák kevered-
nek az  alig pár hete elpusztult dunai 
puhatestűekkel a  parton. Ez  a lapos 
part még röviden folytatódik a  Duna 
alatt, majd hamarosan átmegy egy 
jóval meredekebb lejtőbe. Még szabad 
szemmel is látni, hogy valahol ennél 
a  töréspontnál kezdődik a  hajózó út. 
Az  agyagrétegeket a  horányi rév felé 
már felváltja a  kavics, ahol nyáron 
nagyon sok strandoló elfért, éppen 
az alacsony vízállás miatt. A kompnál 
a  viszonylag vékony kavicsréteg alatt 
néhol előbukkan egy szürkéskék színű 

agyag, amelyben különösebb keresgé-
lés nélkül is nagy sűrűségben találni 
ősmaradványokat. Talán ha egyszer 
elkészül majd egy gödi múzeum, oda 
is kerülhetne belőlük.

Alsógödnél a horányi komp sokszor 
csak úgy tudott kikötni, hogy az orra 
a  partba fúródott. Ezen a  szakaszon 
szárazra kerültek azok a rétegek, ame-
lyek a folyószabályozás − két sarkantyú 
és a mellékág-elzáró keresztgát − miatt 
ülepedtek le ezen a part mentén. Ezek 
az  iszapos üledékek mintegy turzás-
ként zárják le a mellékág déli szakaszát. 
A 70 évvel ezelőtti part még nagyjából 
a piarista iskola alatti sétánnyal futott 
párhuzamosan, most ezen a szakaszon 
áthatolhatatlan ártéri erdő nőtt. A fo-
kozatos feliszapolódás miatt a  nyár 
végétől kezdve egészen február elejéig 
nem is volt vízmozgás a  Gödi-sziget 
mellékágában. A  magaspart tövében 
ugyan sok forrás fakad, de ezek ko-
rántsem elegendőek ahhoz, hogy fris-
sen tartsák a mellékág vizét.

Nyáron a  sétálók és a  strandolók 
vehették birtokba a  szárazzá vált te-
rületet, amelyen sajnos az  autósok is 
megjelentek. A  tél hidegebb napjain 
pedig a korcsolyázók örülhettek, hogy 
a  mellékágban maradt némi víz, an-
nak köszönhetően, hogy a sziget végén 
képződött két zátony nem engedte azt 
kifolyni. Az  alacsony vízállás miatt 
a Gödi-sziget északi részén és a felső-
gödi Duna-parton is óriási területeken 
került szárazra a  kavics, melyet csak 
a  töltés mellett futó kőszórás szakí-
tott meg, ahol még ilyen kis víznél 
sem bukkant elő az  alja. Felsőgödön, 
a  Duna csárdánál a  folyó különösen 
szép, sivatagi formakincsre emlékez-
tető dűnéket épített. Valahol az  egyik 
mélyén pedig ott lapul a  régóta elve-
szett felsőgödi lapvízmérce.

Országos szinten is hasonló volt 
a  helyzet. A  dunai szigetek nagyon 
kevés kivételtől eltekintve mind szá-
razra kerültek, a  folyó közepén Esz-
tergom alatt sosem látott kavicszáto-
nyok kerültek napvilágra. Budapesten 
az aszályos éveket jelentő Ínség-szikla 
nem csak előbukkant, de közel fél évig 
folyamatosan kilátszott. A  Szentend-
rei-sziget északi csúcsa és szemközt 
a Nagymaros alatti zátony egy kisebb-
fajta sivataghoz hasonlított. A  visz-
szahúzódó folyóban régészek sokfelé 
találtak újabb és újabb hajóroncsokat 
és más leleteket. Vácott és Budapesten 

TERMÉSZET

Rekord alacsony vízállás 
a Dunán
Avagy milyen érdekességek kerültek a Duna 
medréből a napfényre?
Az elmúlt fél évben a Duna mentén olyan alacsony volt a vízállás, hogy eddig 
sosem látott zátonyok bukkantak elő, jóval közelebb került hozzánk a horányi 
part, alig tudott kikötni a komp, és lecsökkent a dunai hajóforgalom is.

A Gödi-sziget az elmúlt hónapokban nem is volt igazi sziget. Száraz lábbal lehetett 
megközelíteni 
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ugyan felette maradt a vízszint a vala-
ha mért legkisebb vízállásnál, de Ko-
máromban január 1-jén megdőlt egy 
közel ötvenéves rekord, 4 centiméter-
rel mértek kevesebbet. Paksnál a Duna 
csak beállította ezt a rekordot, és Du-
naföldváron is csupán a  hibahatáron 
belülinek számító 2 centiméter kellett 
volna az új kisvizes rekordhoz.

Érdekes módon a  sajtó olyan, mint 
az  árvízvédelmi töltés, az  ingerkü-
szöbét inkább csak az árvizek érik el, 
a  kisvizeket észre sem veszik. Vácnál 
a  Duna vízjátéka − a  legmagasabb és 
a  legkisebb vízállás különbsége − 850 
centiméter. Ez azt jelenti, hogy a Duna 
januári vízállása körülbelül 8-8,4 mé-
terrel volt alacsonyabban a  legutób-
bi árvízhez képest. Ez  régebben jóval 
alacsonyabb érték volt, hiszen akkori-
ban még nem kotorták a  hajózó utat, 
és nem építettek a  partra töltéseket. 
A  Duna ma egy csatornázott folyó, 
viszonylag állandó mederrel. A  folyó-
szabályozás célja kettős volt: ne öntse 
el az árvíz a településeket, és kisvíz ide-
jén is legyen elég víz a hajóknak. (Volt 
egy harmadik cél is, ez a jeges árvizek 
megszüntetése volt, de ebben a globá-
lis éghajlatváltozás is segített egy kicsit 
a  mérnököknek.) A  Duna vize főként 
két helyről származik, csapadékból, il-
letve az  olvadó hóból. Ha ezekből túl 
sok van, árvizek érkeznek hozzánk, 
ha kevés, akkor a mostanihoz hasonló 
kisvizes helyzet alakul ki. Az  éghaj-
lat változása mindenre hatással van, 
az  alól a  Duna sem kivétel. Ha nem 

hullik elég hó télen az Alpokban, vagy 
nem esik elég csapadék a felettünk lévő 
vízgyűjtőn, akkor várható, hogy még 
ennél is kevesebb víz fog lefolyni a Du-
nán. Ezen nem segít a  folyó duzzasz-
tása sem, hiszen, ha nem érkezik elég 
víz, nincsen mit felduzzasztani. Ilyen-
kor aztán nem működnek megfelelő 
kapacitáson az  erőművek, veszélybe 
kerülhet például a  Paksi Atomerőmű 
hűtővízellátása.

A parton az  élővilág is megsínyli 
a  szárazságot. Kagylók, halak milliói 
pusztulnak el kiszáradó pocsolyákba 
szorulva, az  ártéri fák gyökerei pedig 
kevesebb vizet tudnak felvenni a  le-

szálló talajvíz miatt. Ilyenkor jelent-
kezhet lombjukban csúcsszáradás, bár 
mostanában a  dunai galériaerdőkre 
elsősorban nem ez, hanem a  hódok 
jelentik a  fő veszélyt. Gyakori jelen-
ség, hogy a lágyszárú pionír növények 
elkezdik birtokba venni a  gazdátlan 
zátonyokat. Éppen annyi humuszt 
találnak az uszadékban, ami egy nyá-
rig elegendő, az  elpusztult részeikből 
számukra szerencsésebb esetben már 
a  következő generáció táplálkozhat, 
rosszabb esetben a  következő tavaszi 
árvíz elviszi azokat mind. A  bioló-
gusok által szukcessziónak nevezett 
jelenségre a  gödi Duna-parton is van 
példa. A zátonyok és homokpadok be-
erdősülése révén 5-6 hektárnyit növe-
kedett a  Gödi-sziget az  elmúlt hetven 
évben. A  mostani alacsony vízállás is 
jelzi számunkra, hogy ez a növekedési 
folyamat tovább zajlik, így a gödi Du-
na-part ártéri erdei tovább növeked-
nek majd a folyó rovására.

Azt persze senki sem tudja ponto-
san megjósolni, hogy mikor lesz még 
egyszer szerencsénk viszontlátni eze-
ket a  kisvízi mederformákat. Előfor-
dulhat az  is, hogy egy-két hónapon 
belül, de az  is megeshet, hogy előbb 
látunk megint rekordárvizet. A  folyó 
vízjárása mindjobban ingadozik, így 
egyszerre kell hozzászoknunk az egy-
re magasabb és az  egyre alacsonyabb 
vízállásokhoz.

Szöveg és kép:
Szávoszt-Vass Dániel

Az alacsony vízállásnak köszönhetően ritkán látott rétegek bukkantak elő a mederből

A vízállás az utóbbi fél évben Gödön többször megközelítette a valaha mért legalacsonyabb 
értéket. A folyó visszahúzódása miatt óriási területeken került szárazra a kavics

Gödi Körkép | 2016. 2. szám KÖRNYEZET
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− Honnét érkezett a felkérés?
− Amikor a Huzella Tivadar Általános 
Iskola 2015-ben, szüleim születésének 
100. évfordulója alkalmából róluk el-
nevezett emlékversenyeket rendezett, 
Pusztai Adél és Kóréhné Szűcs Mária, 
a gödi Pedagógus Klub vezetői kértek 
fel arra, hogy tartsak egy előadást ró-
luk a klubtagoknak. 

− Kérem, meséljen a szülei pályájáról, 
közéleti szerepükről, a  hajdani gödi 
iskolákról.
− Édesapám Csallóközaranyoson szü-
letett. Nemesócsán 1936-ban kezdte 
meg a tanítói működését. Édesanyám, 
Kmetykó Anna Szarvason született. 
1940-ben nevezték ki Legenyére veze-
tő tanítónak. 1941-ben ide jött tanítani 
édesapám is. Még abban az évben ösz-
szeházasodtak. A  Csallóközbe kerül-
tek 1944-ben: Keszegfalva-Kavapuszta 
lett a  szolgálati helyük 1947-ig. Apu-
kám közben katona is volt. 1945 máju-
sában századuk segített felszabadítani 
a Moldva menti Tyn városát, amelyről 
a  város és a  szövetségesek igazolást 
adtak neki, ám ez sem mentette meg 
az orosz hadifogságtól. Azonban 1945 
karácsonyára hazakerült, mert cseh-
szlovák fogolynak számított. Szüleim 
1947-ben a magyar−csehszlovák lakos-
ságcsere-egyezmény alapján kényszer-
ből hagyták el Csallóközt. Alsógödre 
költöztek, ahol 1946-tól a  csallóközi 
Cséfalvai Pál volt az iskolaigazgató. 

− Megindító találkozás lehetett. Tehát 
1947-től indul szülei gödi története…
− Igen. Ők a háború utáni újjáépítésből 
alaposan kivették a részüket. Az 1928-
ban épült négy tantermes iskolaépület 
az  ide menekült lakosság nagy száma 
miatt már messze nem tudta kielégíte-
ni az  igényeket. Szüleim, pedagógus-
társaikkal együtt nagy létszámú osz-
tályokban dolgoztak, 48-50 tanulóval, 
példamutató hivatásszeretettel. Kez-

detben kölcsöntermekben, fészerekben 
a  gyerekekkel együtt fagyoskodva ta-
nítottak, majd szabadidejükben, mun-
kaidőn túl, elhagyott romos épületeket 
a  saját kezükkel újítottak fel, illetve 
alakítottak át, így hozták létre az  új 
osztálytermeket. Megnégyszerezték 
az iskola kapacitását: így lett négy tan-
termes épület a Walch-, a Rózsavölgyi- 
és a Sivó-villa is. 

Édesapám 1950-ben tanácstag lett, 
s ettől kezdve kevés ideje maradt az ad-
digra háromgyerekesre nőtt családjá-
ra, minden idejét lekötötték az  iskolai 
teendők és a közügyek. 1954-ben ma-
gyar–történelem szakos tanári diplo-
mát szerzett. Az  iskolában rengeteg 
mindennel foglalkozott a  szaktárgyai 
mellett: órarendekkel, iskolai könyv-
tárral, szakszervezeti munkával, nya-
raltatással, pedagógus bálok, kirándu-
lások szervezésével. Ő járta ki Horányi 
Ferenc tanácstitkár segítségével, hogy 
a pedagógusoknak a termelőszövetke-
zet földet adjon művelésre, alacsony 
jövedelmük kiegészítésére. 

− A három gyermek mellett édesanyja 
hogyan tudta folytatni a tanítói hiva-
tását?
− Édesanyám hordozta a  család majd 
minden terhét, de az  iskolában is hő-
siesen helytállt. Csodálatos újításokat 
vezetett be tanítványai oktatására, ami 
alapján több ajánlatot kapott kiemel-
kedésre, ám ezeket a család érdekében 
nem vállalta el. Így megmaradt tanító 
néninek. Mindig szívén viselte a  ki-
csik, az  elmaradtak, a  lemorzsolódot-
tak felemelését, vigasztalását. Az  al-
vástól ellopott percekben még így is 
futotta gondolatai lejegyzésére: írt ver-
set, tanulmányokat, és naplót vezetett. 
Írásait ma is olvashatjuk Égő szív című 
könyvében. Egyik „lelki tanítványa”, 
Szalay Eszter írja e  kötet hátoldalán: 
„Annuska néni, vagy ahogyan többen 
emlegetjük ma is, Vizváry tanító néni 

a mi örök tanító nénink marad. Ezúton 
is írásaival terelget minket zavaros vi-
lágunkban, őszinte szavaival a mindig 
jobb felé.”

− Tudom, talán szokatlan egy ilyen 
kérdés, de a mai pedagógusok hogyan 
fogadták az ön előadását? Milyen volt 
a klubdélután hangulata?
− Nagyon lélekemelő. Kíváncsi fi-
gyelemmel követték mondandómat 
a  résztvevők, így a  közel egyórás 
előadás és az  azt követő kellemes be-
szélgetés kiszabott ideje gyorsan el-
szaladt. Köszönöm a  Pedagógus Klub 
vezetőinek az  előadás lehetőségét, 
a  tagoknak pedig a  megtisztelő rész-
vételt. Köszönöm Koós Éva egykori 
osztálytársamnak, hogy édesanyám 
tőle kapott néhány verssorát felidézte. 
Köszönöm Virágh Lászlóné Göbölös 
Jutka nyugalmazott igazgatóhelyettes 
finom hangú megemlékezését, fényké-

INTERJÚ

Lámpás tanítók
A tanító másoknak világító lámpás, keresgéltem magamban Gárdonyi szavait, 
miközben az ifjabb Vizváry Vilmostól kért interjúra készültem. Aki január 26-
án pedagógus szüleiről tartott nagysikerű előadást a József Attila Művelődési 
Házban.

Ifjabb Vizváry Vilmos hűséggel ápolja 
pedagógus szülei és apai nagyatyja emlékét

Ez a fotó Annuska néniről és  Vilmos bácsiról 
1970 környékén készült. Ekkor ötvenöt 
évesek voltak
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Jegyek elővételben 600 forintos áron kaphatók a Duna-part Nyaralóházak recepcióján, 
hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Telefon: (06 30) 182-4927

peit és dokumentumait, melyeket erre 
az  alkalomra elhozott. Ő  1951-ben 
anyukám tanítványa volt. Tarcsafalvy 
András Süss Nándor-díjas mérnök 
szavai nagyon jólestek. Őt az  ötvenes 
években édesapám tanította. Apu-
kámon kívül megemlékezett anyai 
nagyapjáról, Tóth Pálról is, aki az alsó-
gödi iskola első igazgatója volt, és édes-
anyjáról, Tarcsafalvy Annuska tanító 
néniről, akit mindenki nagyon szere-
tett. Köszönöm minden jelenlévőnek 
az előadás és a hozzászólások utáni jó 
hangulatot, illetve a kedves személyes 
beszélgetéseket Lukács Istvánnénak, 
a Németh László Általános Iskola egy-
kori igazgatójának, Kovacsikné Szilassy 
Mártának, Czadró Katalinnak, Németh 
Mártának, Gallé Gábornak és Bernyik 
Magdolnának. 

− Végezetül pedig szeretném, ha ön-
magáról is beszélne, az  életútjáról, 
és mindarról, amit a  szüleitől kapott 
szellemi örökségül.
− Tizennégy éven át tervezőmérnök-
ként, majd a 2007-es nyugdíjazásomig 
külkereskedőként dolgoztam, közben 
alapítványokat vezettem, és jelenleg 
is részt veszek önkéntes munkákban. 
Szüleim életük példájával ma is erőt 
adnak. Édesapám és apai nagyapám 
aktivitását én is örököltem: két isko-
lai alapítványt hoztam létre 1993-ban, 
illetve 1994-ben. A szüleim, tanítóim, 
tanáraim és lelkészeim iránti hálatar-
tozást ezek keretében mintegy ötven 
általam kiadott könyv és sok cikk, 
emlékverseny, emlékmű formájában 
róttam le. Édesanyámtól az  érzések 
mélységét, az elesettek iránti tevékeny 
szeretetet örököltem. Ma is abból a ki-
fogyhatatlan szeretetből élek, amelyet 
tőle kaptam. 

 Walter Béla

2016. március 19-én, 19 órakor

A belépo££jegy ára 1000 Ft telefon: (06 30) 182-4927

Duna-part Nyaralóházak 
szí£nházterme

2132 Göd, Jósika u. 14.

Dzsessz klubnapunkra 
mindenkit szeretettel várunk!

Karosi Júlia
Tálas Áron

koncert
és

Az est során Karosi Júlia énekel, Tálas Áron 
zongorázik, s válogatás hallható 
az énekesno££ eddigi lemezeiro££l: saját 
szerzemények és népdalfeldolgozások, 
de Beatles-slágerek és más meglepetések 
is várhatók.

Az Ákom-Bákom Bábcsoport
előadása gyerekeknek

Csizmás Kandúr

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Időpont: 2016. március 6-án, vasárnap 10 órakor

Az Ákom-BÁkom BÁBcsoport előadásában a Csiz-
más Kandúr kerül színre a Duna-part nyaralóházak 
színháztermében.
A zenés bábelőadás Charles Perrault meséje nyo-
mán óvodásoknak és kisiskolásoknak szól.
Vajon sikerül-e a cselvetés? Elpusztíthatja-e egy 
macska a hatalmas óriást, és megmentheti-e a ki-
rályságot? Jóra fordul-e a legény sorsa? Mindez 
kiderül az előadásból!

Újraindult a Nótaklub!
Szegedi Sándor vezetésével január 29-én délután sokak örömére újraindult 
a  két éve szünetelő Nótaklub. A  művelődési ház nagytermében megtartott 
rendezvényen a  hagyományőrzés szellemében magyar nóták és népdalfel-
dolgozások hangzottak el, fellépett Látó Imre és zenekara, valamint a  gödi 
nyugdíjasok énekkara. A Nótaklub mostantól rendszeres programmal várja 
az érdeklődőket: minden hónap utolsó péntekén 16 órától kínál tartalmas ki-
kapcsolódást és társasági együttlétet mindazoknak, akik szeretik a  magyar 
nótát, és szívesen töltenek el egy délutánt hasonló érdeklődésű társaik köré-
ben.  Szegedi Sándor elmondása szerint a klub a jövőben egyesületi formában 
működik majd, így lehetőség nyílik különböző pályázatokon való részvételre, 
változatos programok, kirándulások szervezésére is. A klub következő talál-
kozójára meghívják a Gödön működő többi civil szervezetek vezetőit is, hogy 
közösen gondolkodjanak az együttműködés lehetőségeiről.

K. B.

Legközelebb február 26-án 16 órától lesz Nótaklub a művelődési házban.  
A rendezvényen szeretettel látnak minden nótaszerető, társaságkedvelő gö-
dit. A fiatalok érdeklődését külön örömmel fogadják! 
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A városi könyvtár hírei
Könyves ötös
Februári könyvajánlatunk:
Ian McEwan: Mézesmadzag
Isaac Asimov: Azazel
Michel de Montaigne: Esszék
Jennifer Clement: Elveszett lányok országa
Kovács András Ferenc: Egerek könyve

Olvasókör
2016. március 22-én (kedden) 18 órakor olvasókör
Bodnár Zsuzsával a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.)
Borbély Szilárd Az olaszliszkai című művéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet: (06-27) 532-155

2016. február 20. szombat, 19 óra
Rob Becker: Caveman, az ősember
stand up comedy két felvonásban
A Manna Produkció előadása
Előadja: Kálloy Molnár Péter
Az előadás időtartama kb. 110 perc, egy szünettel.
Jegyárak: 2200 és 2400 Ft

2016. február 27., szombat 19 óra
Jean Genet: Cselédek
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama 2 x 60 perc.
Jegyár: 1900 Ft

2016. február 28., vasárnap 11 óra
Hans Christian Andersen − Tóth Réka Ágnes: A kis 
hableány – mese két részben
Az előadás időtartama kb. 70 perc, egy szünettel.
Jegyár: 1200 Ft

2016. március 4., péntek 19 óra
Ken Ludwig: Botrány az Operában – komédia
Az előadás időtartama 110 perc, egy szünettel.
Jegyár: 2600 Ft 

2016. március 11., péntek 19 óra
Hobo-bérlet, 4. előadás
A magyar gavallér – Csokonai Vitéz Mihály-est
Jegyár: 1900 Ft

2016. március 12., szombat 19 óra 
Olt Tamás: Minden kezdet nehéz, hát még a 
versenyzongora
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház 
közös produkciója
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.
Az előadás időtartama kb. 90 perc.
Jegyár: 2200 Ft

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

Mindenkit vár a Szeretet Klub
2016. január 18-án megalakult a József Attila Művelődési Ház 
új klubja, a Szeretet Klub 18 taggal, háromfős vezetőséggel, 

amelynek elnöke Antal György Bálint.

A klub nem zártkörű, hanem mindenki előtt nyitva áll. 
Az érdeklődők Antal György Bálintnál jelentkezhetnek 

a (06 30) 853-3178-as, illetve a (27) 332-113-as telefonszámokon.

A klub céljai, programjai: Magyarország kultúrájának 
megismerése, múzeumok, kastélyok, tájjellegű események, 

valamint színházak látogatása, kirándulások, kerti mulatságok és 
a tagokat érdeklő előadások szervezése.

A klubdélutánokon lesz egészségügyi tanácsadás, továbbá 
kártya- és sakktáblás játékokkal is megismerkedünk.

Mindenkit szeretettel várnak!

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

FEBRUÁR 19. PÉNTEK | 18.00
Rácalmási József szobrász Átalakuló szobrok című 
kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Honti Georgina.
A kiállítás megtekinthető március 9-ig a művelődési 
ház rendezvényeihez igazodva.

FEBRUÁR 22. HÉTFŐ | 10.00
Bábszínház bérlet, 3. előadás.
Magyar Népmese Színház − Rózsavitéz
Belépő: 700 Ft/fő

FEBRUÁR 23. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Ismerkedés a tarottal

FEBRUÁR 24. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubdélutánja

FEBRUÁR 26. PÉNTEK | 16.00
Nótaklub

MÁRCIUS 3. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

MÁRCIUS 5. SZOMBAT | 8.00−12.00
Babaruha- és játékbörze.
Bővebb információ és asztalfoglalás: Molnár Erika 
(06 20) 5467-274

MÁRCIUS 7. HÉTFŐ | 10.00
Tavaszi bábszínházi bérlet, 1. előadás.
Mimikri Bábszínház − Mese a két kicsi borzról.
A bérlet ára 1800 Ft/fő/3 előadás
Belépő: 700 Ft

MÁRCIUS 9. SZERDA | (?)
Gödi Fonó Magyar Táncház – tavaszi játszó 

óvodásoknak és kisiskolásoknak
Közreműködik: Bese Botond dudás
Kézműves foglalkozás
A belépés díjtalan.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

MÁRCIUS 11. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub találkozója − 
szabad program

14.00−18.00
Véradás

18.00
A vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Hagyományőrző Egyesület kiállításának 
megnyitója: A huszárság 500 éve (honvéd és 
huszár egyenruhák)
A kiállítás megtekinthető a Művelődési Ház 
programjaihoz igazodva március 30-ig.

FEBRUÁR 18. CSÜTÖRTÖK | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele − 
szabad program

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

17.00 
Retró Ady Klub összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. február 26-án, pénteken 
13 órától 17 óráig tavaszváró díszeket készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2016. március 4-én, pénteken
13 órától 17 óráig húsvéti díszeket készítünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő csa-
ládokat várjuk!

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

Pályázati Felhívás!
IV. Gödi Kézimunka-
Kiállítás és Verseny
A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a gödi József 
Attila Művelődési Ház 2016. szeptember 16-tól 
szeptember 22-ig a Kulturális Örökség Napokon 
megrendezi a IV. Gödi Kézimunka-kiállítást és 
Versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, 
hogy kézimunkáikat kiállíthassák. 

A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi 
kézimunkaüzlet alapanyagaiból készült, legfeljebb 5 db 
kézimunkával lehet nevezni az alábbi kategóriákban:
•  kötött és horgolt modellek
•  gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás
•  kötött és horgolt terítők 
•  gyermek kézimunkák
•  gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin 
•  vert csipke kézimunkák
•  keresztszemes kézimunkák 
•  suba kézimunkák
•  hímzett terítők, viseletek 
•  patchwork kézimunkák

A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.
Sok örömet és jó munkát kívánunk a szebbnél szebb 
munkák elkészítéséhez.
Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!

A pályamunkák leadási határideje:
2016. szeptember 1-jétől szeptember 10-ig
A pályamunkák leadási helyszíne:
Gyűszűnyi kézimunkaüzlet
(2132 Göd, Kisfaludy utca 36.)
Ünnepélyes megnyitó:
2016. szeptember 16. (péntek) 18 óra
A nevezési díj:
felnőtteknek 1500, gyermekeknek 1000 forint.
A kiállítás és verseny helyszíne:
József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
Elérhetőségeink:
telefon: (06 27) 334-729, 
e-mail: evelin.heni@hotmail.com, 
Facebook: Henrietta Bíró Bujtás.

FŐTÁMOGATÓINK: JAMH, COATS CRAFTS HUNGARY KFT., ART 66 
KÉPKERET, HAJDÚ-RÖVIKÖT BT., KÉZIMUNKA ÉS FONALBOLT 
PIXELPONT, LENKEY UTCAI PAPÍRBOLTM E G H Í VÓ

2016. március 11-én (pénteken) 18 órakor 
a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület

A huszárság 500 éve 
című kiállításának megnyitója a József Attila Művelődési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)
Honvéd- és huszáregyenruhák kiállítása.

A tárlatot megnyitja: Lovag vitéz Kürtössy Ottó, 
a Vitézi Rend Karitatív Részlegének parancsnoka 

A kiállítás megtekinthető a művelődési ház programjaihoz
igazodva március 30-ig.

Már most jelentkezni lehet a József Attila Művelődési Ház népművészeti és ifjúsági 
képzőművészeti alkotótáboraira. 

Részletes tájékoztatás: www.godimuvhaz.hu Telefon: (06 27) 532-160 | (06 20) 485-4791
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A GÖDI SE LABDARÚGÓINAK EREDMÉNYEI
Felnőtt téli műfüves bajnoki mérkőzések
Dunabogdány SE – Gödi SE 0-3 (góllövők Sápi M. 2, Honti B.)
Szentendre VSE – Gödi SE 2-3 (Sápi M. 2, Oláh D.)
Pomáz ICO SE – Gödi 2-3 SE (Ribényi Cs. 2, Martin-Gál)

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
Csomád – Gödi SE 0-2 (Scheibert M, Erdélyi Cs.)
Gödi SE – Mogyoród FC 2-1 (Scheibert M 2.)
Gödi SE – Fót 1-0 (Gyenes B.)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 1-0 (Dalanics T.)
Gödi SE – Tökmag 2-3 (Dalanics T., Pauler Á.)
Gödi SE – Szefi 0-2
Gödi SE – Csömör 3-1 (Ráth K. 3.)

U11-es Kiemelt Tehetségek Tornája
Gödi SE – RÁD 3-2 (Helmes V. 2, Sólyom M.)
Gödi SE – Mogyoród FC 5-2 (Ferenci B. 2, Grünzweig E., Helmes V., Weninger Á.)

A Gödi SE női labdarúgói is megkezdték foglalkozásaikat, ők a  Huzella 
Tornacsarnokban csütörtök esténként fél héttől tartják edzéseiket – és várják 
a csatlakozni szándékozó hölgyeket.

TEREPKERÉKPÁR

Ismét bajnoki dobogón az olimpikon 
kerekes
Bronzérmes lett a cyclocross országos bajnokság master 2-es, negyven éven 
felülieknek kiírt futamában az  egykori hegyikerékpáros olimpikon (2004., 
Athén), a Gödön élő Vinczeffy Zsolt.

− A Kőbányai BringaParkban rendezték a terepkerékpárosok magyar baj-
nokságát, kiváló szervezés mellett, ám nagyon kellemetlen, saras, havas-esős 
időjárási körülmények között. Nekünk 45 perc alatt közel 15 kilométert kellett 
teljesítenünk az akadályokkal nehezített terepen. Nagy küzdelem volt a népes 
mezőnyben, örülök, hogy még mindig ott tudok lenni a  legjobbak között – 
mondta a GPS-sportórákkal, alkalmanként versenyszervezéssel is foglalkozó 
kerékpáros, aki a válogatottsága mellett a sportág több szakágában is megsze-
rezte a bajnoki címet.

Az Oázis lakóparkban élő sportoló a gödi lehetőségeket is méltatta. − Ami-
kor néhány esztendeje lakóhelyet kerestünk a főváros környékén, szem előtt 
tartottuk a  családi sportolási lehetőségeket is. Itt van a  szomszédunkban 
a termálfürdő, és nagyon jó a kerékpárút-hálózat is. A nyolcesztendős Marci 
fiammal igen jókat tudunk bringázni a Börzsöny felé, Nagymarosra, Verőcére 
– fejtegette az egykori élsportoló.

V. F.

KAJAK-KENU

Bajnokokat ünnepeltek 
a kajakosok
A hagyományos Bajnokok vacsoráján kilenc leg-
eredményesebb versenyzőjét ünnepelte a  Gödi SE 
Kajak-Kenu Szakosztálya. Az  ünnepségen a  Du-
na-parti klub korábbi bajnoka, Kulifai Tamás olim-
piai ezüstérmes kajakos mellett részt vett Kovács 
Tamás, a  Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai 
koordinátora is.

A műhely már 175 bajnoki címnél tart; az  el-
sőt 1990-ben, az  akkor még kölyök korcsoportos 
Kammerer Zoltán nyerte.

− Komoly fejlődésen ment keresztül a  szakosz-
tály, a  bajnoki címek sora és a  befektetett munka 
elismerésre méltó. Külön érdem, hogy az  elmúlt 
esztendőben nemcsak a létszám növekedett, hanem 
a bajnokok és a válogatott sportolók száma is. Az is 
komoly teljesítmény, hogy a  szakosztályok rang-
sorában milyen előkelő helyeket értek el a fiatalok 
a  különböző korcsoportokban úgy, hogy nem in-
dultak versenyzők sem a kenu, sem a para szakág-
ban, és a felnőttek mezőnyében sem – fogalmazott 
Kovács Tamás.

A 2015-ös szezonban hat versenyzőt válogattak 
be a korosztályos legjobbak közé, és kilenc sportoló 
nyert bajnoki címet összesen hat versenyszámban: 
Sinkó Panna (10 000 m K-1 IV. kcs.), Velky Donát és 
Korompai László (10 000 m, MK-2 III. kcs.), Lukács 
István (15 000 m K-1 VI. kcs.), Velky Donát, Korom-
pai László (4000 m K-2 III. kcs.), Kádár Barnabás 
(2000 m K-1 III-IV. kcs.) valamint Manninger 
Zsigmond, Maszárovits Miklós, Motyovszki Patrik 
és Sinkó András (4 x 500 m MK-1 0-I. kcs.).

− Mindig szívesen jövök ide, hiszen utánpótlás-
koromban itt versenyeztem. Egészen a kölyök kor-
osztálytól kezdve gyűjtöttem a  bajnoki címeket, 
az első nemzetközi pontszerző helyezéseimet a kor-
osztályos világversenyeken szintén gödi színekben 
szereztem – emlékezett vissza a  Vasas színeiben 
a riói olimpiára készülő Kulifai Tamás.

Vasvári Ferenc

Az első magyar hegyikerékpáros olimpikon (jobbra) még most is „felteker" 
a bajnoki dobogóra

Velky Donát (zöld felsőben) tavaly két számban is 
bajnoki címet nyert, mellette tagja lett a korosztályos 
válogatottnak is

SPORT
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Tuza József a rossz idő ellenére is kiválóan előkészítette a pályát. 
A jó hangulat ezúttal sem maradt el…

A 26. HÓ KUPA FELNŐTT KISPÁLYÁS TORNA EREDMÉNYEI:
1. Nagy Fröccs, 2. Don Papa, 3. Öregek.
A legsportszerűbb csapat: Csörög
Gólkirály: Kránitz Attila 15 góllal
A legjobb kapus: Mészáros Balázs

LABDARÚGÁS

A Nagy Fröccs nyerte a Hó Kupát
A GSE pályán – a korábbiaktól eltérően – január 9-én rendez-
ték a 26. Hó Kupát, egyben Balázsovits János Emléktornát, mely 
a névadó sportvezetőnek állít emléket. A tornára 12 csapat ne-
vezett, de végül azon – vélhetően a rossz időjárási körülmények 
miatt – hat együttes vett részt. A  körmérkőzéses küzdelemben 
mindenki mindenkivel játszott.

Ifjabb Balázsovits János főszervező és Tuza József mindenre 
gondolva kiválóan megszervezte a derbit – és készítette elő a pá-
lyát –, melyet egy kiadós bográcsparti zárt. A szervezők termé-
szetesen a hagyományokat idén év végén – vagy a jövő év elején 
– folytatják…

V. F.
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aKedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

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

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

A 2016. január havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Mi az, ötöske, maga nem kezdett új 
életet?”

A nyertes ezúttal: Rácz Sándorné.

Szerencsés megfejtőnk a Narancs-
liget Szépségszalon (Göd, Pesti út 
234.) szolgáltatását veheti igénybe.

Dátum
Felnőtt 
időpont

Junior 
időpont

Hazai Vendég Mérkőzés helyszíne

02. 07. 17.00 15.00 Gödi SE Szeged KKSE Göd, Balázsovits Spcs.

02. 14. 16.00 18.00 K. Szeged SE Gödi SE Szeged, Etelka sor 1-3.

02. 21. 17.00 15.00 Gödi SE ELIOS Kispesti NKK Göd, Balázsovits Spcs.

02. 28. 17.00 15.00 DVSC-TVP II. Gödi SE Debrecen, Főnix Csarnok

03. 06. 17.00 15.00 Gödi SE Füzesabonyi SC Göd, Balázsovits Spcs.

03. 20. 17.00 15.00 Gödi SE Szent István SE Göd, Balázsovits Spcs.

04. 02. 17.00 15.00
Eszterházy KSFC 
Déjá Vu

Gödi SE Eger, Leányka út 6.

04. 10. 17.00 15.00 Gödi SE
Hufbau-Akker 
Kecskeméti NKSE

Göd, Balázsovits Spcs.

04. 17. 18.00 16.00
OXXO Energy 
Orosházi NKC

Gödi SE Orosháza, Eötvös tér 2.

04. 23. 17.00 15.00 Nyíradony VVTK Gödi SE
Nyíradony, Milleneumi 
sétány 1.

04. 30. 16.00 18.00 Kisvárdai KC Gödi SE Kisvárda, Flórián tér 6.

05. 08. 17.00 15.00 Gödi SE Inács-Örkény KC Göd, Balázsovits Spcs.

05. 14. 16.00 18.00 Hajdunánás SK Gödi SE Hajdunánás, Irányi u. 3.

Kézilabda-mérkőzések
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ÁLLÁST KÍNÁL
Reklám- és ajándéktárgyakkal foglalkozó gödi székhelyű kereskedelmi 
cég keres gödi vagy Göd vonzáskörzetében élő munkatársat.

Elvárások:
• legalább középfokú iskolai végzettség (érettségi)
• középszintű angoltudás (szóban és írásban egyaránt!)
• a beszerzési tapasztalatok előnyt jelentenek
• számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, internetböngésző stb.
• jó kommunikációs képesség és szervezőkészség 
• határozott fellépés, önálló munkavégzés

Feladatok:
• ajánlatok bekérése, összeállítása
• fuvarszervezés, vámügyintézés koordinálása
• kapcsolattartás a beszállítókkal és a partnerekkel e-mailen és telefonon
• számlakezelés, iratrendezés, rendelések nyomon követése
• egyéb irodai adminisztráció: levelezés, faxolás, adatbázis kezelése

Fényképes kézzel és géppel is megírt önéletrajzod 
és motivációs leveled az alábbi címen várjuk:
2131 Göd, Pf.: 84 • A borítékra, kérjük, írd rá: „asszisztens” jeligét.
E-mailt a következő címre várunk: allas@ysolutions.hu

Alsógöd, Nemeskéri út 70.
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 5:30-tól 19 óráig,
szombaton 5:30-tól 11 óráig,

vasárnap 12-től 17 óráig.

Mindennap friss pékáruval és finom 
süteményekkel várjuk vásárlóinkat, továbbá 

tartós élelmiszerekkel, tejtermékekkel, 
üdítőkkel és a zöldségek kivételével minden 
egyéb alapanyaggal, amely a napi főzéshez 
és sütéshez nélkülözhetetlen. Bármikor tér 
be hozzánk, nálunk mindig talál a kedvére 
és a fogára valót, és hozzá finom italokat.

Nyisson ránk – szívesen látjuk!

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

HIRDETÉS

30



bodyART FLOW, bodyART, deepWORK

BôveBB inFORmáció:
somkerekiedit@gmail.com 
06 30 347 3109

Aphrodite Hotel
óRáK:   heLyszín:   
� kedd, 19-től 20 óráig 

bodyART FLOW:  

energiák áramlása,  

légzés és mozdulatok  

szinergiája – hARmóniA

� kedd, 20-tól 21 óráig 

bodyART: erő-egyensúly-

hajlékonyság – menTáLis 

KiKApcsOLódás

� csütörtök, 20-tól 21 óráig 

deepWORK: érzelmek 

felszabadítása, személyes 

határok leküzdése  

– TOTáLis FeLszABAduLás

 ismeRd meg A FunKciOnáLis TRéningeK 
váLTOzATOs, hATéKOny 

és nAgyOn nôies edzésmódszeReiT: 

Hyundai_Tucson_dealer_print_90x125_20150903_nyomdai_.indd   1 2015.09.11.   15:05

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

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

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.
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* 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

 
- Egyéni és kis csoportos gyógytorna
- Kinesio és Medical Tape Concept
- Gravitációs gerincnyújtó pad
- Dorn-terápia és Breuss-masszázs
- Egészségmegtartó és -javító masszázsok:
  svéd, sport, illóolajos aroma, relaxációs 
  és teljes testmasszázs

 Kedvezményes bérletek és ajándékkártya.

 Információ és bejelentkezés: 
 +36/20 922 9115
 2131 Göd, Termálfürdő krt. 2.
 www.mandarinmed.hu

Egészségsarok

-20%MandarinMed

MandarinMed2.indd   1 2016.01.22.   14:03:14

Suzuki - Inter Autóház - Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 335-1469
E-mail: info@suzukivac.hu

Autócsere-programban

3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó
beszámítása esetén.

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

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.
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• 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
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

MAGYARBÓL KORREPETÁLÁST
ÉS TEHETSÉGGONDOZÁST VÁLLALOK

Ajánlom 4, 6, 8 osztályos középiskolá-
ba készülőknek, nyelvtanból, szöveg-
értésből, fogalmazásból, irodalomból 
fejlődni vágyóknak, és azoknak, akik 
elégedetlenek a félévi bizonyítvá-
nyukkal magyarból.
Gyermeke igényének megfelelő 
feladatokat, egyéni fejlesztést állítok 
össze. A tanulókat 3. osztálytól 
8. osztályig várom.

Bánfiné Takács Tímea: +36-30-641-1367
E-mail: banfine.timea@gmail.com

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

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
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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

+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.

Új és használt gyári CNG-meghajtású 
gépjárművek értékesítése teljes körű 
finanszírozási és biztosítási ügyintézéssel 
Gödön az Eco Smart töltőállomáson.  
Nálunk vásárolt járművéhez kedvezményes 
üzemanyagárat biztosítunk! 
Telefon: (06 70) 375-0658, 
e-mail: info@ecosmartcng.hu

Szakképzett ápolónő idősek gondozását, 
ápolását vállalja. 
Telefon: (06-70) 527-9865. 

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

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00
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Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék részletes leírását és feltételeit a vonatkozó szerződés, a Lakos-
sági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek Általános Szerződési Feltételei és a Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó hir-
detmény, valamint az Üzletszabályzat tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a bankfiókokban 
és a kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. A hirde-
tésben szereplő kamat és EBKM értékek a 2016. január 4-én hatályos Hirdetmény szerint ke-
rültek megállapításra. A K&H rajt betét OBA által biztosított és csak a Bank fiókhálózatában és 
a K&H TeleCenteren keresztül köthető le. Az akció 2016. február 28-ig tart.

Renault TALISMAN
Öné az irányítás!

Élvezze ön is a Renault TALISMAN kiemelkedő 
úttartását a 4CONTROL négykerék-kormányzással!

talisman.renault.hu

Talisman fogyasztás l/100 km: 3,6-5,6; CO2-kibocsátás g/km: 95-127 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás 
a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.

TAMÁS AUTÓ KFT.
Vác, Rádi út 1-3.
Telefon: 06/20-940-5050
e-mail: ertekesites@tamasauto.hu
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PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT.
2132 Göd, Pesti út 131.
Tel.: +36 27 530 630
www.piramisepitohaz.hu

TÖBB MINT 1500 FÉLE
BURKOLAT KÖZÜL VÁLASZTHATSZ

KÜL- ÉS BELTÉRI BURKOLATOK, KÁDAK, CSEMPÉK,  CSAPTELEPEK, 
ZUHANYKABINOK,  WC-K, BIDÉK, FOLYÓKÁK, FUGÁK, 

RAGASZTÓK, ÉLVÉDŐK, FÜRDŐSZOBA BÚTOROK, KIEGÉSZÍTŐK.

3D FÜRDŐSZOBA LÁTVÁNYTERVEZÉS


