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Ünnepeljünk együtt!  
Megemlékezés március 15-én

közélet  5. oldal

Tavaszi jó tanácsok 
kertészkedőknek
környezet  18. oldal

CSOK
Tovább bővültek 

a lehetőségek 
közélet  10. oldal
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Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
BARABÁS Gasztronómiai Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft., 
2131 Göd, Mayerffy József utca 1. Telefon: (06 20) 310-7286.

Gasztrotábor
1 2 - 1 4  É V E S  G Y E R E K E K N E K

Június 15-től augusztus végéig 10 napos turnusokban napközis gasztrotábor indul 
a konyhaművészet iránt érdeklődő gyerekeknek. A tábor ideje alatt a jelentkezők megis-
merhetik a sütés-főzés alapjait, és szabadidős gyerekprogramokon vehetnek részt. 

A tábor hétköznaponként 7.30-tól 16.30 óráig nyújt szórakoztató és hasznos időtöltést 
a gyerekeknek. Napi háromszori étkezést (reggelit, ebédet és uzsonnát) biztosítunk.

A táborzáró rendezvényen a gyerekek bemutatják a 10 nap alatt megszerzett ismeretei-
ket. A vendéglátásra minden résztvevő két-két főt hívhat meg a családjából.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
BARABÁS Gasztronómiai Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft., 
2131 Göd, Mayerffy József utca 1. Telefon: (06 20) 310-7286.

Vendéglátóipari
pályaorientációs tábor
1 4 - 1 8  É V E S  F I A T A L O K N A K

Június 15-től augusztus végéig 10 napos turnusokban pályaorientációs tábor indul a ven-
déglátóipar iránt hivatástudatot érző fiatalok számára. A tábor ideje alatt a jelentkezők 
60 órás felkészítő foglalkozás keretében megismerhetik a szakács, a cukrász, illetve 
a pincér szakma alapjait. 

A tábor hétköznaponként 7.30-tól 16.30 óráig tart, és a szakmai képzés mellett néhány 
alkalommal szabadidős programokat is kínál. Napi háromszori étkezést (reggelit, ebédet 
és uzsonnát) biztosítunk.

A táborzáró rendezvényen a fiatalok bemutatják a 10 nap alatt megszerzett ismereteiket. 
A vendéglátásra minden résztvevő két-két főt hívhat meg a családjából.

A szakma elsajátítását tervező 16. életévüket betöltő fiatalok tanulmányaikat OKJ-s kép-
zés keretében a táboroztatónál folytathatják.
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Tájékoztató a képviselői 
vagyonnyilatkozatok 
leadásáról
Dr. Szinay József címzetes főjegy-
ző a  testületi ülésen beszámolt arról, 
ahogy a képviselők valamennyien ha-
táridőre teljesítették vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségüket, melynek 
a  törvényi előírás szerint minden év 
január 1-jétől számított 30 napon belül 
kell eleget tenniük.

Megválasztották a Helyi 
Választási Bizottság póttagjait
A Pest Megyei Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2015. december 11-i ülé-
sén kimondta feloszlását. A  Pest Me-
gyei Területi Választási Bizottság Pest 
megyében a roma nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők területi időközi 
választását 2016. március 20. napjára 
tűzte ki. Gödön a  szavazatszámláló 
bizottság jogait a  Helyi Választási Bi-
zottság gyakorolja majd, melynek tag-
létszámát 5 főre kell kiegészíteni annak 
érdekében, hogy a  törvényben meg-
határozott feltételeknek megfeleljen. 
A  képviselő-testület ennek érdekében 
dr. Pécsi Zsoltot és Kis-Simon Lászlót 
a  Helyi Választási Bizottság póttagja-
ivá választotta. 

Változott az önkormányzat 
szervezeti és működési 
szabályzata
Simon Tamás alpolgármesterré válasz-
tásával elnök nélkül maradt a  Pénz-
ügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
bizottság. A  képviselő-testület erre 
a  posztra Szász-Vadász Endre képvi-
selőt választotta meg. A  testület dön-
tött arról is, hogy Szekeres Mátét, aki 
egy ideig a Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság (KOSB) nem képviselő 
tagjaként vett részt az önkormányzati 

munkában, visszahelyezi a  Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ságba, ahol korábban tevékenykedett. 
A KOSB külsős tagjává választották to-
vábbá dr. Bognár Lászlót, és ugyanezen 
bizottság képviselő tagja lett Lenkei 
György.

Módosult a parkolás rendjéről 
szóló rendelet
A Kincsem Óvodába járó gyerekek 
szülei és az intézmény dolgozói panasz-
szal fordultak az  önkormányzathoz, 
mert azt tapasztalták, hogy egy ideje 
megnőtt az óvoda utcájában a huzamos 
ideig parkoló autók száma. A  Buda-
pestre vonattal bejáró gödi lakosok kö-
zül ugyanis többen egész napra a Len-
key utcában hagyják az autót, s emiatt 
a  gyermeküket óvodába kísérő szülők 
nem tudnak megállni az  intézmény 
előtt. A  képviselő-testület ezért úgy 
döntött, hogy a Lenkey utcára is kiter-
jeszti a 45 perces parkolási korlátozást. 
Az előterjesztéshez hozzászólva Markó 
József polgármester arról beszélt, hogy 
a városban nagy szükség van új parko-
lók kiépítésére, mert a  lakosságszám 
növekszik, és az üzletek környezetében, 
illetve a  vasútállomások környékén 
egyre gyakrabban okoz gondot, hogy 
nincs elegendő parkolóhely.

Pályázatot ír ki 
az önkormányzat a helyi 
buszközlekedési szolgáltatás 
ellátására
A helyi buszközlekedési szolgáltatás 
nem kötelező önkormányzati feladat, 
de mert jelentős igény van rá, ezért 
a  képviselő-testület a  jövőben is biz-
tosítani szeretné a  gödi lakosság szá-
mára. Az Oázis lakóparkban élők a já-
ratok sűrítését és a hétvégi közlekedés 
megoldását szeretnék, a  Neveleken 

élők pedig azt, ha náluk is elérhető len-
ne a  szolgáltatás. Az  önkormányzat-
nak arról kell majd döntenie, mennyi 
pénzt tud fordítani a helyi buszközle-
kedésre, amely jelentős támogatásra 
szoruló tevékenység.

Térítésmentesen 
biztosít szolgálati lakást 
az önkormányzat egy angol 
nyelvi lektor számára
A KLIK az  idegen nyelvi lektorokkal 
kötött szerződéseiben ingyenes lak-
hatást és térítésmentes energiahaszná-
latot garantál a  külföldi állampolgár-
ságú tanároknak. A  Huzella Tivadar 
Általános Iskola igazgatója ezért azzal 
a  kéréssel fordult az  önkormányzat-
hoz, hogy ingyenesen biztosítson szol-
gálati lakást az  angol nyelvi lektora 
számára. A  magyar állampolgárságú 
pedagógusok számára a  szolgálati la-
kás nem térítésmentes: bérleti díjat és 
közüzemi díjat is fizetniük kell érte, de 
annak érdekében, hogy az iskola diák-
jai anyanyelvű tanártól tanulhassa-
nak, az önkormányzat magára vállalta 
a lektor lakhatásának költségeit. 

Kötélpálya épül a Duna-part 
Nyaralóházak területén
Az önkormányzatnak a  Kék Duna 
üdülő tulajdonba vagy használatba vé-
telével kapcsolatos tárgyalásai egyelőre 
nem vezettek eredményre. Ezért a Kék 
Duna üdülő területén működő ka-
landpark – amelynek közönsége már 
a korábbi években is a Duna-part Nya-
raló házak szálláshelyeit vette igénybe 
–, hamarosan áttelepül a nyaralóházak 
területére, ahol folyamatos működése 
biztosított lesz. Az  átköltözés előnyös 
a  kalandpark tulajdonosa számára, 
mert nem kell beszüntetnie a jól bevált 
szolgáltatását, ugyanakkor az  önkor-
mányzati tulajdonú Duna-part Nya-
ralóházak számára is hasznos, mert 
a  látogatottság további növekedését 
eredményezheti. Az  épített kalandpá-
lya várhatóan már az  idei turisztikai 
szezonban működni fog. Az  üzleti 
kockázat természetesen a  vállalkozót 
terheli, de az önkormányzat – a képvi-
selő-testület döntése alapján – biztosít-
ja számára a  lehetőséget ahhoz, hogy 
vállalkozását a város tulajdonában álló 
területen működtesse. A  kalandpark 
a város lakói és az ide látogató turisták 
számára is érdekes attrakciónak szá-
mít majd. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. február 24.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 146 844

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár:) 16 045

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 40 505

A lekötött betétek összesen: 250 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 453 394

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 25 880

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 
millió forintot meghaladó tételek listája: –

A lakossági adótartozások összege 2016. február 1-jén: 132 786

A fenti táblázat a 2016. február 24-ei 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. 3. szám KÖZÉLET
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ÜNNEPI PROGRAMOK

Az egyházak húsvéti ünnepi eseményei
Az alsó- és felsőgödi római katolikus egyházközségek 
szentmiséi, programjai
(http://alsogod.plebania.hu, http://felsogod.plebania.hu)

Virágvasárnap (március 20.)
Alsógöd: 8.30 és 10.30; Felsőgöd. 8.30 és 18.00
Nagycsütörtök (március 24.) – Az utolsó vacsora emlékmiséje
Alsógöd: 18.00 (a szentmisét Jelenits István piarista atya mutatja be);
Felsőgöd: 18.00 (a szentmisét Mészáros Csaba plébános atya mu-
tatja be)
Nagypéntek (március 25.) − Urunk kereszthalálának emlékünnepe
Alsógöd: 17.00 keresztút, 18.00 „csonkamise”; Felsőgöd: 17.00 kereszt-
út, 18.00 „csonkamise”
Nagyszombat (március 26.)
Szent sír-látogatás 8.00-tól 17.00 óráig az  alsó- és a  felsőgödi temp-
lomban
Húsvét vigília (március 26.)
Alsógöd: 18.00 (a szentmise végén lesz a feltámadási körmenet); 
Felsőgöd: 18.00
Húsvétvasárnap (március 27.)
Alsógöd: 10.30; Felsőgöd: 8.30 (a szentmise végén lesz a  feltámadási 
körmenet) és 18.00
Húsvéthétfő (március 28.)
Alsógöd: 10.30; Felsőgöd: 8.30

Evangélikus istentiszteletek
http://dunakeszi.lutheran.hu

Virágvasárnap (március 20.) – Családi istentisztelet
9.15 Alsógöd; 10.45 Dunakeszi
Nagycsütörtök (március 24.) – Istentisztelet (úrvacsorával)
18.00 Dunakeszi, evangélikus templom
Nagypéntek (március 25.) – Istentisztelet (passióolvasás)
16.30 Alsógödi; 18.00 Dunakeszi
Húsvét ünnepe (március 27., vasárnap) – Ünnepi istentisztelet (úr-
vacsorával)
8.00 Felsőgöd; 9.15 Alsógöd; 10.45 Dunakeszi; 15.00 Sződliget
Húsvét második napja (március 28., hétfő) – Ünnepi istentisztelet 
(úrvacsorával)
10.45 Dunakeszi

A felsőgöd-alsógöd-sződligeti református gyülekezet 
programjai
(http://www.alsogod.hu)

Virágvasárnap (március 20.)
8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 11.00 Alsógöd
Nagycsütörtök (március 24.)
18.00 Közös istentisztelet a sződligeti református templomban
Nagypéntek (március 25.)
9.30 Közös istentisztelet a felsőgödi református templomban
18.00 Közös istentisztelet az alsógödi református templomban
Nagyszombat (március 26.)
18.00 Közös istentisztelet a felsőgödi református templomban
Húsvétvasárnap és húsvéthétfő (március 27. és 28.)
Úrvacsorás istentisztelet
8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 11.15 Alsógöd

HÚSVÉT

Lángolt a szívük
Talán a  legkedvesebb bibliai történet számomra 
az emmauszi tanítványok élményéről szóló híra-
dás.
Nekik az  volt a  szerepük, hogy tanítványokból 
tanúk legyenek. Mert aki találkozik a  feltámadt 
Krisztussal, az már nem marad tanítvány, hanem 
sikeres vizsgája után tanúvá válik.

A történet szereplőinek kudarc volt a nagypén-
teki történet. „Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja 
meg Izraelt…” (Lk 24,21) Azonban Jézus Krisztus 
feltámadása óta a  csalódottság, a  kétségbeesés, 
a  félelem, a  kishitűség bűn, aminek nincs helye 
az életünkben.

Sok ember megfordult már a  templomban el-
sőáldozóként, ministránsként, bérmálkozóként, 
ifjúsági hittanosként, jegyespárként, rendszeres 
szentmisére járóként… Azután valami miatt el-
tűntek. Valószínűleg azért, mert azt remélték, hogy 
Isten majd teljesíti a kéréseiket, az ötleteiket meg-
valósítja, hathatósan belenyúl a boldogulásukba… 
Azt teljesíti, ami nekik jó lenne. Közben nem így 
történik. S a valamit valamiért elv erősebbnek bi-
zonyul. Nem segített az Isten, pedig mi azt remél-
tük… S ha nem így lett, akkor visszamegyünk oda, 
ahonnan jöttünk… Visszamegyünk Emmauszba. 
Ilyenek lennénk mi, emberek? Ha nem úgy törté-
nik, ahogy mi szeretnénk, akkor nem kell az Isten. 
Csak remélni tudom, hogy ez nem Isten tagadása, 
hanem félreismerése Istennek.

A húsvéti történetből kiindulva: van megoldás! 
A befogadás, mely már nem kényszer, hanem in-
kább vágy: „Maradj velünk Urunk, mert már es-
teledik.” (Lk 24,29) Aki nem tölt egy órát imád-
ságban, aki nem szánja rá magát egyszer sem arra, 
hogy csendben Istennel legyen, aki nem jár utána 
isteni igazságoknak soha, aki nem olvas vallásos 
irodalmat, aki nem vesz részt a közösségek életé-
ben, aki nem jár szentmisére, az mégis miből gon-
dolja, hogy találkozhat Vele? Ha beljebb engedjük 
a hajlékunkba Őt, akkor ismerjük meg és fel iga-
zán…

Jézus nem nyomul be az életünkbe, csak mellénk 
szegődik. Csak jön velünk és figyel, azután meg-
szólít. S amikor figyelni kezdünk rá, lángolni kezd 
a szívünk, és felfedezzük, hogy van mondanivalója 
számunkra.

Áldott húsvétot kívánok minden kedves olvasó-
nak!

Mészáros Csaba plébános

KÖZÉLET
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MEGEMLÉKEZÉS

„Még nem vagyunk túl rajta”
Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján
Tizenhatodik éve emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira február 25-én. Ismereteink az eltelt másfél évtized 
alatt is bővültek valamelyest a százmillió ember halálát, s közvetetten még többeket megnyomorító rendszerről, de máig 
sem ismert minden ténye és adata, körülménye vagy máig tartó hatása…

Köszöntőjében Markó József polgármester arról beszélt, 
hogy felfoghatatlanul nagy számai miatt nehéz viszonyulni 
a  kommunizmus áldozataihoz, a  rendszer borzalmaihoz. 
A  személyes kötődések, ismeretségek segíthetnek a  meg-
értésben, az  információk átlátásában, feldolgozásában. 
Éppen ezért Gödön is fontosnak tartják, hogy felkutassák 
a málenkij robotra, a Gulagra elhurcoltak neveit – hogy em-
léküket örökre megőrizhesse a város. A tervek szerint em-
léktábla készül, mely a Városháza falán állít majd emléket 
a gödi áldozatoknak.

Pintér György alpolgármester megemlékező beszédében 
a  hazugságra épült, soha nem ismert erőszakosságával, 
osztálygyűlöletével, az alapvető emberi és erkölcsi értékek 

semmibevételével működő 
rendszer máig tartó hatá-
sairól beszélt. Arról, ahogy 
a  kommunista diktatúra 
átpolitizálta az  élet min-
den területét, ahogy az em-
berek minden pillanatába 
beleivódott, beleszólt, akár 
hitről, ízlésről, barátokról 
vagy szerelemről volt szó. 
A  kötelező ideológiák ha-
mis propagandára épültek. 
A valóság és az eszmék kö-
zött semmiféle hasonlósá-

got nem lehetett felfedezni. 
Sem szabadság, sem egyen-
lőség nem járt együtt a kom-

munizmussal. A szabadság minden szinten korlátozva volt, 
sem a rendszert bírálva szólni, sem vallást gyakorolni, sem 
utazni, sem tanulni nem lehetett. „Egyenlőbbek” voltak 
csak, egyenlőség a tömegek számára csak a nélkülözésben, 
a félelemben, az elnyomottságban vált tetten érhetővé. Test-
vériség helyett az  általános gyanakvást és a  besúgást va-
lósította meg a  rendszer. A  forradalmi szükségszerűségre 
hivatkozva addig sohasem látott erőszakkal, terrorral sze-
reztek érvényt az új eszméknek. Ez tette lehetővé a rabszol-
gatáborok működtetését, ahová a kommunista megszállók 
csak Magyarországról körülbelül 131 000 embert (közülük 
29 000 nőt) hurcoltak el „málenkij robotra”. A „kis munka” 
romeltakarítást, építkezést, bányászatot jelentett, átlago-
san 2-5 éven át. A rettenetes körülmények és a bánásmód 
miatt azonban az  elhurcoltak egyharmada soha nem tért 
haza. A téma a rendszer idején tabu volt, ahogy a Gulagra 
elhurcoltak sorsa is. A sztálini Szovjetunió egészét beháló-
zó munkatáborrendszer a politikát ellenzők, a hadifoglyok 
és a  szinte véletlenszerűen elfogott polgári lakosok napi 
10-12 órás kemény fizikai dolgoztatását jelentette – ember-
telen körülmények között. A  feltételezések szerint Sztálin 
rémuralma alatt csaknem 20 millióan haltak meg a  tábo-
rokban. Magyarországról körülbelül 700 000 embert depor-
táltak a Gulagra, közülük 300 000 halt meg a rabság során.

A gödi áldozatok felkutatása megkezdődött – eddig 32 sze-
mély neve merült fel, akiket valamilyen ürüggyel elfogtak és 
elhurcoltak a diktatúra idején. A jelenlegi ismeretek szerint 
közülük hosszú évek után mindössze tízen térhettek haza.

A gödi megemlékezés a kiserdei kopjafánál ért véget, ahol 
az önkormányzat, a városi intézmények és a civil szerveze-
tek képviselői koszorúkat és mécseseket helyeztek el az ál-
dozatok tiszteletére.

V. Pálfai Kinga

Kemény Gábor a kommunista rendszerben háromszorosan elítélt 
piarista pap tanár, Lénárd Ödön versét szavalta el

A kiserdei kopjafánál a kommunista diktatúrák áldozataira, köztük 
a gödiekre is emlékeztek

Pintér György alpolgármester 
megemlékezésében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy sok 
áldozattól máig nem kértek 
bocsánatot

Gödi Körkép | 2016. 3. szám KÖZÉLET
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SZAKMAI ÉLET

Vízgazdálkodási tanácskozást tartottak 
Gödön
A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége (VTOSZ) február 
24-én a  Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartott szakmai 
konferenciát. A területi vízitársulatokat tömörítő gödi székhelyű or-
szágos szervezet e tanácskozáson kormányzati és szakmai szervekkel 
közösen kereste a választ arra a kérdésre, hogyan oldható meg vala-
mennyi fél számára elfogadható módon az állam és a vízitársulatok 
között kialakult jogvita.  Eldöntendő ugyanis, hogy milyen értéket 
képvisel és kit milyen részben illet meg az a vagyon, amely az állami 
tulajdonban lévő vízműveken vízitársulati beruházások révén valósult 
meg az elmúlt évek során. 

A tanácskozás az  öntözésfejlesztés kérdéseit is érintette, és össze-
gezte a vízitársulatok által szervezett közfoglalkoztatás tapasztalatait, 
illetve további lehetőségeit is, tekintettel arra, hogy a VTOSZ az or-
szágban a  második legnagyobb közfoglalkoztatónak számít, amely 
3500 közmunkásnak biztosít munkalehetőséget. 

A konferencia levezető elnöke Szegedi Sándor, a  Vízgazdálkodási 
Társulatok Országos Szövetségének elnöke, Göd korábbi polgármes-
tere volt. A tanácskozáson felszólalt Markó József, városunk jelenlegi 
polgármestere is.

K. B. 

Gödön elhunytak
Gergely János 68 éves

Szántó Medárd Antalné (sz.: Schindler Anna) 67 éves

Várnai Zoltánné (sz.: Pichler Erzsébet) 82 éves

Bátori János 74 éves

László Ferenc 62 éves

Csepreghy Gábor Pál 51 éves

Mészáros Józsefné (sz.:Kovácsics Mária) 85 éves

Boncz György 52 éves

2016. február 1. és február 29. között
Gödön házasságot kötöttek
Merész Balázs és Tóth Noémi
Frey Zsolt és Köllő Viktória Fadia
Virágh Gergely Imre és Rontó Ildikót

AJÁNDÉKOZÁS

Egészségtámogató adomány 
az időseknek
Egy nevének elhallgatását kérő adományozó 
az  idősek immunrendszerének támogatására 
nagy mennyiségben ajánlott fel Béres csep-
pet a  Vasvári utcai Idősek Napközi Otthona 
ellátottjai számára. Az  adományokat Csányi 
József képviselő vette át a felajánlótól, és Lenkei 
Györggyel, a Szociális Bizottság elnökével kö-
zösen adták át az idősek klubja tagjainak, akik 
nagy örömmel fogadták az egészség megőrzé-
sét segítő étrend-kiegészítő készítményeket, és 
köszönőlevélben fejezték ki hálájukat az ado-
mány felajánlójának, illetve a két önkormány-
zati képviselőnek.

K. B.

Az adományokat Lenkei György (balra) és Csányi 
József képviselők juttatták el nyugdíjasoknak

FELHÍVÁS

Díjmentes megjelenési lehetőség civil 
szervezeteknek
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve la-
punk díjmentes megjelenési lehetőséget kínál mindazoknak a he-
lyi társadalmi szervezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül 
hozzájárulnak a helyi lakosság igényeinek kielégítéséhez, a város 
társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához. Áprilisi 
és májusi lapszámunkban idén is közzétesszük a  gödi civil szer-
vezetek adószámát, és arra kérjük a lakosokat, hogy 1 százalékos 
adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként helyi társadalmi szerve-
zeteket jelöljenek meg adóbevallásuk benyújtásakor. Azok a gödi 
székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek szívesen szere-
pelnének adataikkal az összeállításban, kérjük, legkésőbb március 
25-ig jelentkezzenek a korkep@god.hu e-mail címen.

A Gödi Körkép szerkesztősége

Álláspályázat
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet konyhai dolgozó 
munkakör betöltésére, határozatlan időre.

A munkavégzés helye: Németh László Általános Iskola konyhája 
(2132 Göd, Ifjúság köz 1−3.).

Munkaidő: hétfőtől péntekig, napi 8 óra.

Jelentkezni lehet:
a  bobisne.csilla@telepulesellato.hu e-mail címen önéletrajz küldé-
sével, vagy személyesen a  Településellátó Szervezet Munkaügyi 
irodájában (2132 Göd, Duna út 5.), illetve a (06 27) 530-610-es te-
lefonszámon.

KÖZÉLET

8



ZÖLDHULLADÉK

Tavaszi nyitás a zöldhulladék-lerakónál
Március 16-án, szerdán újra kinyit a Nemeskéri úti temetővel szemközti földút-
ról megközelíthető zöldhulladék-lerakó.

Nyitva tartás:
szerdai és szombati napokon 8 és 17 óra között.

A térítési díjak nem változnak:
1 db 120 literes zsáknyi zöldhulladék lerakásának díja: 200 Ft
1 db 40 cm átmérőjű kötegelt faág lerakásának díja: 200 Ft
A nem zsákolható zöldhulladék díja: 4000 Ft/m3

Önkormányzati finanszírozású, ingyenes akció gödi lakosoknak
Március 28. és április 9. között a gödi lakcímkártyával rendelkező lakosoktól 
ingyenesen veszik át a zöldhulladékot a lerakóban. Április 4. és 9. között lehe-
tőség nyílik a zsákos zöldhulladék háztól történő elszállítására is. A szállítási 
igényeket legkésőbb április 1-jéig kell bejelenteni a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatánál, a következő telefonszámon: (06 27) 530-611. 
A szállításra előre egyeztetett időpontban, munkaidőben kerül sor.

Térítési díj:
A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja 50 Ft/120 literes zsák.

A fizetés módja:
Személyesen az ügyfélszolgálaton: 2132 Göd, Kisfaludy utca 4−6.
Hétfőn: 7-től 15 óráig
Pénteken: 7-től 12 óráig
A térítési díjat – előzetes bejelentés alapján – a szállítást végző tehergépjármű 
vezetőjénél is ki lehet fizetni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

FELELŐS ÁLLATTARTÁS

Kutyák az utcákon
Idén január elsején lépett életbe az a jogsza-
bály, amely kimondja: tilos láncon tartani 
a kutyákat. (A korlátozás értelmében a ku-
tyát legfeljebb alkalmanként lehet megköt-
ni − például azért, hogy ne harapja meg 
az érkező postást −, de mozgásában tartó-
san korlátozni, életvitelszerűen láncon tar-
tani nem szabad. )

Az állatvédelmi szempontból nagyon is 
helyes és  üdvözlendő jogszabályváltozás 
következményeként azonban az év első hó-
napjaiban országszerte, így Gödön is meg-
nőtt az  utcákon szabadon kószáló kutyák 
száma. A gazdátlan ebek az úttesten átha-
ladva veszélyeztethetik a  közlekedés biz-
tonságát, és akár még a barátságos termé-
szetűek is félelmet kelthetnek az  iskolából 
hazafelé tartó gyerekekben, de egyik-másik 
felnőttben is. Arra is volt példa Gödön, 
hogy a  kóbor kutyák alkalmi falkába ve-
rődve megtámadták és halálosan megsebe-
sítették egy kisebb testű fajtársukat.

A felelős állattartó semmiképpen sem 
veri láncra a kutyáját – ezt január óta már 
amúgy is csak pénzbírság terhe mellett 
tehetné –, de gondoskodik arról is, hogy 
a  kerítése megfelelő állapotban legyen, 
és a kutya ne a közterületeken csatangolva 
élje az életét.

A háztól elkóborolt kutyát a Zöld Mene-
dék Állatvédő Alapítvány befogja, a  chip 
alapján beazonosítja, majd visszajuttatja 
a gazdihoz, akit a felmerült költségek meg-
térítésére köteleznek.

– Ráadásul, aki ebet a település közigaz-
gatási területén felügyelet nélkül kóborol-
ni hagy, az  a közösségi együttélés alapve-
tő szabályait sértő magatartást követ el, 
és  ezért 50 ezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal vagy 150 ezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható – mondta 
el kérdésünkre Kovács Gergely, a  közterü-
let-felügyelet vezetője.

Valamire tehát előbb-utóbb így is, úgy 
is költeni kell: vagy a kerítésre, vagy az el-
kóborolt kutyával kapcsolatban keletkező 
problémák megoldására. A  kutya, a  gaz-
dája és  egyáltalán mindenki szempontjá-
ból jobb lenne az előbbi megoldást válasz-
tani: a megelőzést.

Koditek Bernadett

ÉGETÉS

A kerti hulladék égetésének szabályairól
A város levegőtisztaságának megőrzése érdekében az  önkormányzat 2015. 
november 16-ai ülésén módosította Göd Város Önkormányzatának a  helyi 
környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendeletét.
Ennek értelmében május 1-jétől augusztus 31-ig és október 15-től március 15-ig 
avar és kerti hulladék égetése tilos.

Március 16. és április 30., valamint szeptember 1. és október 14. között a ker-
ti hulladék égetése megengedett, de csak a rendeletben előírt korlátozások 
figyelembevételével:
• Égetni kizárólag pénteki napokon, 8 és 20 óra között lehet.
• Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és nem járhat tartós, jelentős füstöléssel.
• Szeles időben az égetés tilos.
• Az égetés során a tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.

Az önkormányzat a  közösségi együttélés szabályairól szóló 24/2015. 
(XI. 04.) sz. rendelete alapján eljár mindazokkal szemben, akik az égetésre vo-
natkozó szabályokat nem tartják be. A közterület-felügyelet 50 ezer forintig ter-
jedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhet, 
melynek keretében 150 ezer Ft-ig terjedő bírság kiszabására van lehetőség.

Az avar és a kerti hulladék megsemmisítésének ajánlott módja továbbra is el-
sősorban a házi komposztálás, illetve a zöldhulladék lerakóban való elhelyezése.

Göd Város Önkormányzata

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Március 16. – Április 30. Szeptember 1. – Október 14.

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

Gödi Körkép | 2016. 3. szám KÖZÉLET
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− Februárban két új kormányrendelet 
született, amelyek – mondhatjuk így – 
bővítik a  Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK) eszköztárát. Miben vál-
tozott a szabályozás?
− A  februárban elfogadott rendeletek 
bővülést és könnyítést is hoztak bizo-
nyos esetekben, és örülök, hogy erről 
beszélgethetünk. Könnyítésnek tekint-
hetjük például azt, hogy kikerült a CSOK 
koncepciójából az  energiahatékonysá-
gi követelmény, magyarán megszűntek 
az úgynevezett bónuszok, így az igénylők 
a  gyerekek számának megfelelő legma-
gasabb összeget kaphatják meg. Ez nem-
csak amiatt jó, mert ezáltal minden csa-
lád egyforma feltételekkel veheti igénybe 
a kedvezményt, hanem azért is, mert egy-
szerűsödik az  igénylés folyamata, csök-
ken a bürokrácia. Azt azért el kell mon-
dani, hogy az új lakásoknál a  támogatás 
használatbavételi engedélyhez kötött, 
amelynek kiadásakor a hatóság építésügyi 
eljárás keretében vizsgálja, hogy az ingat-
lan megfelel-e az előírt energetikai jellem-
zőknek.

− Amennyiben jól értesültünk, adóked-
vezménnyel vagy adó-visszafizetési tá-
mogatással is élhetnek az  újdonsült ott-
honteremtők.
− Az  adózást érintő két változás is tör-
tént az  elmúlt időszakban, amelyeket 
nem szabad összekeverni. A  CSOK 
egyik markánsnak tekinthető intézke-
dése, hogy a legfeljebb 150 négyzetméter 
hasznos alapterületű lakások és a  legfel-
jebb 300 négyzetméter hasznos alapte-
rületű lakóházak bekerülési költségének 
megfizetéséhez, valamint az  építési telek 
vételárának kifizetéséhez adó-visszaté-
rítési támogatás igényelhető. Ez  a lehe-
tőség a 2015. január elseje után kiállított 

számlákra vonatkozik, és az  adó-vissza-
igénylők a hitelintézethez nyújthatják be 
a kérelmeiket. Így az építkezés számlával 
igazolt költségeinek általános forgalmi 
adójából maximum 5 millió forintot igé-
nyelhet vissza az  az otthonteremtő, aki 
önerőből épít új lakóingatlant.
A másik adózással kapcsolatos változás 
január 1-je óta érvényben van, tudniil-
lik január elsejei hatállyal 27 százalékról 
5 százalékra csökkent a  lakás-áfa. Tehát 
azok a családok, amelyek új lakást szeret-
nének vásárolni, a kedvezményes, öt szá-
zalékos adókulccsal tehetik azt.

− Ez  kifejezetten jó hír azok számára, 
akik lakásvásárlásra szánják el magukat, 
de mi lesz azokkal, akik amolyan „köztes 
létben” lebegnek: tavaly még az  akkor 
érvényes 27 százalékos áfával előleget 
fizettek, és idén kapnak végszámlát? Ők 
miként tudják érvényesíteni a  kedvez-
ményt?
− Esetükben az  áfa mértéke attól függ, 
hogy mikor teljesült a kifizetés, tehát hogy 
− banki utalás esetén − mely időpontra 
tehető a  jóváírás, illetve kézpénzes fize-
tésnél a kézhezvétel. Ha a  teljesítés 2015. 
december 31-ig megtörtént, az  előlegről 
szóló számlának 27 százalékos áfát kell 
tartalmaznia, a 2016. január 1-jét követő-
en kifizetett (előleggel csökkentett) összeg 
kifizetésekor pedig már az  5 százalékos 
áfát kell felszámítani.

− Mit tehetnek azok, akik például tavaly 
szerződést kötöttek bruttó árral? Tehát 
a szerződésükben nincs feltüntetve nettó 
ár, így az általános forgalmi adó mértéke 
sem ismert. Ezek a vásárlók hogyan érvé-
nyesíthetik az adócsökkenést?
− Ha ezt kérdezik tőlem, általában egy 
hasznos tanáccsal szoktam kezdeni: nem 
szabad olyan szerződést kötni, amelyen 
csak bruttó ár szerepel! Arra kérem a la-
kásvásárlókat, hogy figyeljenek oda arra, 

hogy az  újonnan megkötött szerződése-
ken az 5 százalékos áfa szerepeljen. A la-
kás-áfa csökkentésével is az volt a célunk, 
hogy minél több pénz maradjon az  em-
bereknél, és minden reményem szerint 
ez a 22 százalékpontos csökkenés jelentős 
összeget hagy az otthonteremtő családok 
zsebében. Ha a lakásszerződés még tavaly 
köttetett, de a teljesítés 2016. január elseje 
után történik, a  fizetendő összeg megál-
lapítása a  vevő és eladó közötti megálla-
podás eredményétől függ. Ez egy polgári 
jogi jogviszony, amely a szerződő feleken 
múlik, akik jogvita esetén a  bírósághoz 
fordulhatnak. Bízunk abban, hogy a  ko-
rábbi bruttó összegben kötött megállapo-
dások összegét az eladó csökkenti az álta-
lános forgalmi adó mértékével arányosan.

− A CSOK összegét illeték megfizetésére is 
fel lehet használni?
− Az  illetékről szóló törvény szerint, 
amennyiben a  lakástulajdon szerzője 
a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakás-
célú állami támogatásban részesül, ennek 
összegét a lakástulajdon forgalmi értéké-
ből le kell vonni. Tehát az illetéket a lakás 
forgalmi értékének a CSOK-kal csökken-
tett összege után kell megfizetni. A CSOK 
lakáscélú állami támogatás, illetékked-
vezményt nyújt, ám közvetlenül nem 
használható fel az illeték megfizetésére.

− Beszéljünk az  emeletráépítésről, tető-
tér-beépítésről! Milyen változások tör-
téntek ezen a téren?
− A februárban elfogadott, az új lakások 
építési szabályait tartalmazó rendeletben 
foglaltak szerint most már a  tetőtér be-
építésére is igénybe vehető a 10 millió fo-
rintos támogatás. Tehát ha valaki például 
a megvásárolt padlástérre szeretne emele-
tet építeni, vagy a tetőtérben legalább két 
új engedélyköteles lakást alakítana ki, igé-
nyelheti a CSOK támogatást. Amit fontos 
itt hangsúlyozni, hogy a törvény a lakás-

OTTHONTEREMTÉS

CSOK
Tovább bővültek a lehetőségek

A célunk továbbra is az, hogy a  lehető legtöbb magyar családnak segítsünk 
otthont teremteni. Ezért fogadta el a kormány februárban az Otthonteremtési 
Program egységes keretét megteremtő két új rendeletet – nyilatkozta lapunk-
nak Tuzson Bence, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési 
képviselője.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kommunikációért felelős államtitkára
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építést támogatja, – ha valaki, teszem azt, 
két szobát alakít ki a  tetőtérben, az  még 
csak bővítés.

− Apropó! A  lakásbővítők is kaphatnak 
támogatást?
− Igen, a  CSOK bővítésre is kapható, 
a használt lakásokra igényelhető támoga-
tással megegyező összegben. Ekkor az  a 
feltétel, hogy az  építési tevékenységnek 
köszönhetően a lakás hasznos alapterüle-
te legalább egy lakószobával (8 m2) bővül-
jön. Ez  teljesíthető például tetőtér-beépí-
téssel vagy emeletráépítéssel is.

− Úgy tudjuk, kiegészült a  gyermekek 
számára vonatkozó szabályozás is. Erről 
már a  múltkor is beszéltünk. Ahhoz ké-
pest mi változott az új szabályozásban?
− Vannak dolgok, amelyek változatlanok 
maradtak a  szabályozásban, és ahogy 
mondja, akadnak újdonságok is. Arról 
már korábban is beszéltem, hogy ameny-
nyiben a  család használt lakás vásárlás-
ra igénybe vette a  CSOK-ot, és a  vállalt 
gyermekeken túl újabb gyerek születik, 
akkor a hiteltartozás – amennyiben hitelt 
is felvettek a lakásvásárláshoz − gyerme-
kenként 400 ezer forinttal csökkenthető. 
Újdonság, hogy ez a 400 ezer forint pél-
dául bekerülési költség megfizetésére is 
felhasználható, ha a  harmadik gyermek 
megszületésekor a  támogatási szerződés 
megkötésétől számított 120 nap még nem 
telt le, vagy a bővítés még nem kezdődött 
el. Előfordulhat olyan eset is, hogy például 
a család két gyermeke után igénybe vette 
az 1 430 000 forintot használt lakás vásár-
lására, majd születik még két gyerme-
kük. Ilyenkor eldönthetik azt, hogy újabb 

használt lakást vásárolnak és megigénylik 
a  négy gyermek után járó 2  750  000 fo-
rintot (amelyből a már igénybevett támo-
gatással csökkentett összegre jogosultak, 
tehát 1 320  000 forintra), vagy dönthet-
nek úgy is, hogy a  két újabban született 
gyermek után felveszik a  2 x 400  000 
forintot, és csökkentik ezzel a  fennálló 
hiteltartozásukat. Végezetül azt is meg-
tehetik, hogy új lakásba költöznek, vagy 
lakóépületet építenek. Így megigényel-
hetik a 10 millió forintos CSOK-ot a már 
igénybevett támogatással csökkentett ösz-
szeggel (azaz 8 570 000 forintot), emellett 
jogosulttá válnak a 10 millió forintos ka-
mattámogatott hitelre és áfa-visszatérítési 
támogatásban is részesülhetnek.

− A  korábbi interjúnk alkalmával nem 
beszéltünk erről a  kamattámogatott hi-
telről. Milyen feltételekkel vehető igény-
be?
− A kamattámogatott hitelt a 10 millió fo-
rintos CSOK mellé vehetik fel az otthon-
teremtők, azt a hitelintézet a saját forrásai 
terhére adja. Az  állami szerepvállalás itt 
arra terjed ki, hogy az állam annyi száza-
lékpontos támogatást nyújt a hitelintézet 
részére, hogy a  hitel kamata ne haladja 
meg a  3 százalékot. A  kamattámogatást 
az állam a kölcsön futamidejének első 25 
évére nyújtja. A lakásépítési támogatásról 
szóló rendelet szerint a háromgyerekesek 
vagy a  három gyermeket vállalók akkor 
igényelhetik a  10 millió forintos kamat-
támogatott hitelt, ha az igénylés időpont-
jában nincs nyilvántartva tartozásuk 
a  központi hitelinformációs rendszerben 
(KHR), vagy a  KHR-ben szereplő tarto-
zásukat már legalább egy éve teljesítették. 

Amit mindenképp tudni kell, hogy ez 
egy szigorúan forintalapú hitel, amelyet 
lakás-előtakarékossági szerződés alapján 
folyósított kölcsönre, áthidaló kölcsönre, 
meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésé-
re és lejárt tőketartozás esetén nem lehet 
igényelni.

− Még egyetlen kérdés, amely a tulajdoni 
korlátokkal kapcsolatos. Milyen feltéte-
leknek kell megfelelnie az igénylőnek eb-
ből a szempontból?
− Az  új és a  használt ingatlan vásárlása 
esetén egyaránt feltétel az, hogy a CSOK-
kal érintett ingatlanban kizárólag a támo-
gatott személyek szerezhetnek tulajdont, 
és mindkét félnek bejegyzett tulajdonjog-
gal kell rendelkeznie. Talán már a koráb-
bi alkalommal is elmondtam, de nem árt 
megismételni, hogy új lakás építése vagy 
vásárlása esetén a CSOK odaítélése szem-
pontjából nem minősül kizáró oknak, ha 
az  igénylők már rendelkeznek ingatlan-
tulajdonnal, ám feltétel az, hogy a CSOK 
felhasználásával vásárolt lakásban tartóz-
kodjanak életvitelszerűen, és ezt igazolni 
tudják lakcímkártya-másolattal. El kell 
még azt is mondani, hogy a  használt la-
kások vásárlására igényelt támogatások 
esetén az  igénylőnek csak 50 százalékos 
tulajdonjoga lehet más ingatlanban. Ezt 
meghaladó tulajdonjoga csak akkor lehet, 
ha az  ingatlan haszonélvezettel terhelt. 
A használt lakásokra vonatkozó rendelet 
arra is kitér, hogy amennyiben az igénylő 
a kérelem benyújtását megelőzően öt éven 
belül értékesítette az  ingatlanát, annak 
összegét be kell forgatnia a CSOK igény-
bevételével vásárolt lakásba.

Gödi Körkép
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A Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub február 5-én a József 
Attila Művelődési Ház-
ban tartotta meg farsan-
gi mulatságát, amelyen 
közel százan vettek részt. 
A  klub énekkara vidám 
versekkel, dalokkal és je-
lenetekkel szórakoztatta 
a  közönséget. A  jelmez-
versenyen tizenhatan in-
dultak: ők nemcsak ötle-
tes jelmezeik látványával 
szereztek vidám perceket 
a klubtagoknak, de tréfás 
szóbeli bemutatkozásuk-
kal is. Minden résztvevő 
apró ajándékot vihetett 
haza a  rendezvényről, 
az  első három helyezett-
nek pedig egy-egy üveg 
pezsgővel kedveskedtek. 
A  bálnak elmaradhatat-
lan része volt a  tánc is, 
mégpedig élő zenére.

Bálok Gödön a farsang jegyében

2016. február 5-én, a farsang farkát megelőző pénteken volt a Huzella 
Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola farsangi bálja. A nyol-
cadikosok már ősz óta izgatottan készülődtek a nagy fellépésre – a ke-
ringőre. A harminc párosból álló csapatot Horkai Anett és Dézsi Ivett 
tanította be. Az iskola diákjai, tanárai és a meghívott vendégek előtt 
kétszer adták elő produkciójukat.

A GDSE csoportjai – melyeknek tagjai nagyrészt huzellás gyerekek 
– fellépését követően kötélhúzás, farsangi jelmezverseny és sok-sok 
tánc várta a felsős diákokat. A remek, jó hangulatú program sikeré-
nek titka a diákság, a szülők és a pedagógusok közös munkája volt.

A Vasvári utcai Idősek Klubjában február 9-én tartottak télbúcsúztató 
farsangi mulatságot. A bálhoz Lenkei György, az önkormányzat Szo-
ciális Bizottságának elnöke kívánt jó szórakozást a nyugdíjasoknak. 
A  résztvevők közül többen is jelmezt öltöttek: feledhetetlen perce-
ket szereztek társaiknak például a háremhölgyek, akik zenés-táncos 
produkcióval mutatkoztak be a közönségnek, de a klubtagokból álló 
énekkar   is hozzájárult a rendezvény jó hangulatához. A műsorszá-
mokat tánc és jóízű beszélgetés követte. 

Az erdélyi kötődésű gödi-
ek nemrég elhatározták, 
hogy civil szerveződéssé 
alakulnak, és  két-három 
havonta közös programo-
kon vesznek részt. A  de-
cember elején megalakult 
társaság február 6-án tar-
totta első farsangi batyus 
bálját a  művelődési ház 
nagytermében. Az  élő ze-
nés, hangulatos rendezvé-
nyen a pálinka mellé erdé-
lyi ízlés szerint elkészített 
disznótoros finomságok 
is kerültek az  asztalokra. 
A  farsangi találkozó ki-
váló alkalmat kínált a be-
szélgetésekre, egymás jobb 
megismerésére is.

A Németh László Iskola január utol-
só péntekjén tartotta télűző mulat-
ságát. A  kisebbek évfolyamonként 
tartottak jelmezes felvonulást, ahol 
mindenki láthatta a szebbnél szebb 
jelmezeket. Az  év slágerei, azaz 
a minyonok, a gésák, a vasemberek 
és a  focisták mellett sokan klasszi-
kus jelmezt választottak, így talál-
kozhattunk indiánokkal, vámpí-
rokkal, bohócokkal és hercegnőkkel 
is. (…)

A kisdiákok megannyi nyere-
ményt vihettek haza, a  tollaktól 
a  plüssfigurákon át a  társasokig, 
melyeket a szülők ajánlottak fel (…)



Bálok Gödön a farsang jegyében

Amikor a kisebbek lassan a haza-
menetelhez készülődtek, a  felsősök 
akkor kezdték saját farsangjukat. 
A rendőrtől, a pantomimestől, a bo-
hóctól a  görög istennőn át olyan 
kreatív, az  intézményi ökopedagó-
giához illeszkedő jelmezig, mint 
a  csuklós busz, rengeteg érdekes 
maskarában vonultak fel a  diákok 
a zsűri előtt.

Ezután a már hagyományossá vált 
diszkó következett, melynek meg-
szervezését idén is a nyolcadikosok 
vállaltak magukra a  diákönkor-
mányzattal összefogva.

(Forrás: I-deák)

A farsangi időszakban 
az  iskolaépítés támoga-
tására jótékonysági bált 
szervez a Búzaszem Iskola. 
Az  idei mulatságra min-
den eddiginél több ven-
dég gyűlt össze a  Huzella 
tornacsarnokban. A  2016. 
évi bál különlegessége volt 
többek között az  is, hogy 
a rendezvényre „elsőbáloz-
ni” hívták az  iskola törté-
netében első, a Paripa osz-
tály volt tagjait. 
A búzaszemes gyerekek 
farsangján háremhölgyek, 
török basák, végvári vité-
zek, Mehemedek és persze 
tehenek sorjáztak. Ekkor 
búcsúzott ugyanis az isko-
la török önkéntese, Cagdas, 
akinek tiszteletére az  idei 
farsang témája a  török és 
a  magyar mesevilág volt. 
A  magyar hagyományok 
szerint megült farsang 
a  Búzaszemben egyúttal 
táncház is, ez alkalommal 
az  iskola népzenészei és 
népzenész növendékei mu-
zsikáltak a tánc alá.

A gödi Rotary Club idén is megrendezte hagyományos jótékony-
sági bálját, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. A klub 
a bál bevételeit a  tevékenységi köréhez tartozó célokra fordítja: tá-
mogatja a gödi általános iskolák leginkább rászoruló elsőseit, segíti 
a Göd Kupa megvalósulását, és nyári táborokat, illetve csereprogra-
mokat szervez fiataloknak. Az elmúlt években a klub szervezésében 
30 országból érkezett 80 külföldi fiatal ismerte meg Gödöt, illetve 
Magyarországot, és  több középiskolás korú gödi diák tanulhatott 
hosszabb időn át külföldön. A  Belga sörházban megrendezett bál 
vendége ezúttal a  10 éves jubileumát ünneplő Drums ütőegyüttes 
volt, házigazdája pedig Varga Izabella színművésznő.

A hagyományt folytatva az  alsó- és felsőgödi katolikus 
egyházközségek január utolsó szombatján tartották meg 
közös farsangi báljukat az  alsógödi plébánián. Minden 
évben egy-egy téma szerint kell maskarát ölteni. Az idei 
farsang a mesehősök jegyében telt, így a vidám mulatsá-
gon tiszteletét tette többek között Bubó doktor és Ursula 
nővér, Jancsi és Juliska, Popeye és felesége, Olívia is. A bá-
lozók családias hangulatban együtt énekeltek, táncoltak, 
vetélkedtek. Az  estet meghitt közös imádság és éneklés 
zárta.

A Piarista Szakképző Iskola kol-
légiumában idén is megrendezték 
a  farsangi délutánt, méghozzá a  ha-
gyományoknak megfelelően „hu-
morbonbonos” ügyességi vetélkedő 
formájában. A  kollégiumi diákön-
kormányzat ismét kitett magáért, és 
parádés játékokkal dobták fel a han-
gulatot: volt sudoku-fejtés, páros 
joghurtevés egymás nyakában ülve, 
pénzérme kiszedése egy tál lisztből 
(természetesen a kezek segítsége nél-
kül), sőt még a Legdrágább az  életed 
című film parkjelenetében látható lo-
gikai feladvánnyal is meg kellett küz-
deniük a lelkes diákoknak. A délután 
megkoronázásaként pedig idén is 
volt kollégiumi honfoglaló: az ismert 
társasjáték szabályainak megfelelően 
különböző iskolai területeket kellett 
megszerezni, illetve azokért csatázni. 
Bár a papírforma szerint az „öregdiá-
kok” indultak a  legnagyobb esélyek-
kel, ez most nem jött be: az abszolút 
győztes csapat, amely megnyerte 
mind a szellemi-ügyességi vetélkedőt, 
mind a kollégiumi honfoglalót, a vég-
zős tizenegyedikes évfolyam lett.



HIRDETMÉNYEK

Iskolai körzethatárok
A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ágazati irá-
nyítási jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján kijelöli a Pest megye közigazga-
tási területén működő állami feladatot ellátó kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait.

Budapest, 2016. február 17.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Gödön a következő általános iskolák 
felvételi körzethatárait jelölték ki 
a 2016/2017-es tanévre:
Gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
(2131 Göd, Ifjúság köz 1−3.)
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola
(2132 Göd, Petőfi Sándor utca 48.)
Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola
(2131 Göd, Vécsey Károly utca 1.)
A három általános iskola felvételi körzetéhez tartozó 
utcák felsorolását megtekinthetik Göd város hivatalos 
honlapján (www.god.hu). Az erről szóló hirdetménye-
ket kifüggesztik a Polgármesteri Hivatalban, az érin-
tett iskolákban, valamint a gödi óvodákban is.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

A pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények 
körzethatárai
A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ágazati 
irányítási jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján kijelöli a Pest megye köz-
igazgatási területén működő állami feladatot ellátó pe-
dagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési 
körzetét.

Budapest, 2016. február 17.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Dunakeszi Tagintézményének gödi 
telephelye a 2016/2017-es tanévben is 
az alábbi címen működik: 2132 Göd, Ady 
Endre út 6.
A pedagógiai szakszolgálat ellátási feladatai: gyógype-
dagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondo-
zás; fejlesztő nevelés; (tankerületi) szakértői bizottsági 
tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; 
konduktív pedagógiai ellátás; gyógytestnevelés; isko-
la- és óvodapszichológiai ellátás; kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

Óvodai beiratkozási hirdetmény
A 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig terjedő 
nevelési évről
A gödi lakóhellyel* legalább három hónapja rendelkező gyermekek, a városban 
dolgozó szülők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai felvétel, illetve 
átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. Az önkormányzati fenntartású gödi 
óvodákban elsősorban az erre szervezett napokon várják a jelentkezőket.
Jelentkezési helyek:
• Felsőgödi felvételi körzet**:
Kincsem Óvoda (2132 Göd, Lenkey u. 13−17.)
2016. április 19-én, kedden 9 és 17 óra között, valamint 20-án, szerdán 14 és 17 
óra között.

• Alsógödi felvételi körzet**:
Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke u. 3.) (A „Fácán” és a „Hétszínvilág” telephelyek 
vonatkozásban is.)
2016. április 20-án, szerdán 09 és 17 óra között, valamint 21-én, csütörtökön 14 
és 17 óra között.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek és érdeklődésének megfelelően, 
saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel sza-
badon választhat óvodát.
A gödi magánóvodák, a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), 
a Kuckó Óvoda (2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti 
út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) beiratkozási lehető-
ségeiről érdeklődjenek az említett óvodák vezetőinél.
A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyi-
ben az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor számára 
a  beiratkozás kötelező***. Amennyiben a  gyermek e  kötelességét külföldön tel-
jesíti, akkor a  beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a  szülőnek 
erről írásban kell értesítenie a  jegyzőt. Mindezek elmulasztása szabálysértésnek 
minősül, súlyos esetben gyámhatósági eljárást von maga után.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után**** vehető fel. Kérjük, 
hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti idő-
pontban jelentkezzenek, akik csak 2016. augusztus 31-e után, a nevelési év közben 
töltik be harmadik életévüket.

Városunkban integrált óvodai nevelés a Kastély Központi Óvoda Fácán Telephe-
lyén (Rákóczi u. 23.) folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véle-
ményben foglaltak alapján.*****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát;
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a TB azonosító jelét tartal-

mazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és TAJ-kártyát);
•  a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton vagy korai fej-

lesztésben vett részt;
•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját kö-
vető 21. munkanapig, 2016. május 13-ig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat 
az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illeték-
mentes fellebbezéssel fordulni.

Göd, 2016. március 2.
Dr. Szinay József s.k.

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu vagy a www.oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó − kérelemre − ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva a gyermek 
ötéves koráig felmentést adhat.
**** Amennyiben minden más igény kielégítése után is marad óvodai férőhely, akkor 2,5 éves gyermek is 
fölvehető.
***** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.

KÖZÉLET

14



KÖZLEMÉNY

A gödi Kastély ovi 
bemutatkozik
Látogassanak el hozzánk!
Hagyományos bemutatkozó 
napunkra várjuk leendő óvo-
dásainkat szüleikkel, illetve 
mindazokat, akik óvodánk 
iránt érdeklődnek.

Találkozunk: 2016. április 2-án, szombat délelőtt
9-től 11 óráig a Béke úti „Kastély” épületben (Béke út 3.),
9-től 11 óráig a Jávorka úti „Hétszínvilág” épületben 
(Jávorka út 12.).

Tekintettel arra, hogy a Rákóczi úti „Fácán” épületünk új 
szárnyát 2014-ben kiscsoportosokkal népesítettük be, a jelen 
helyzet szerint a  2016−2017-es nevelési évre korlátozott lét-
számban (a „Fácán 1” vegyes csoportjaiból iskolába menők 
helyére) csak olyan gyermekeket tudunk felvenni, akiknek 
testvére ugyanabba az épületbe jár. Így a fenti napon a „Fá-
cán” épületekben nyílt nap nem lesz.

A fenti helyszíneken, a délelőtt folyamán lehetőség nyílik 
megismerkedni óvodánk pedagógusaival és dajkáival, nevelé-
si céljával, oktató-nevelő munkájával, épületével és udvarával, 
csoportjaink helységeivel, hagyományaival és újdonságai val. 
A látogatás alkalmával a gyerekek játszhatnak az óvodán be-
lül, és szüleik felügyeletével az udvarokon is.

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy sze-
retettel várunk!
Elérhetőségeink:
• tel.: (06 27) 532-235, (06 27) 532-236
• e-mail: kastelyovoda@invitel.hu

Karaszek Ernőné óvodavezető

2016. április 2-án, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig a Kin-
csem Óvodában nyílt napot tartunk, melyre szeretettel vár-
juk leendő óvodásainkat és minden kedves érdeklődőt.

Alapelvünk egy olyan szeretetteljes óvodai légkör megte-
remtése, amelyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekét 
kívánjuk érvényesíteni. Intézményünk Nagy Jenőné „Óvo-
dai nevelés a  művészetek eszközeivel” című programját 
adaptálta, kiegészítve azt a  helyi sajátosságokkal, melyek-
ben kiemelt szerepet foglal el a  játék, a  játékba épített ta-
nulás, a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, 
valamint a tehetséggondozás. Ezt segítik műhelyeink, ahol 
kiváló pedagógusok foglalkoznak azon gyermekekkel, akik 
kimagasló teljesítményt mutatnak, legyen az kézügyesség, 
zene vagy mozgás. Ezek a tehetséggondozások immár har-
madik éve működnek, s e foglalkozásokon a lelkes pedagó-
gusok még hatékonyabban, még intenzívebben, személyre 
szabottan tudnak a gyermekek felé fordulni.

A gyermekek nagy lelkesedéssel vesznek részt ezeken 
az alkalmakon, és pozitív élményekkel távozva mesélik és 

mutatják a tanultakat a csoporttársaiknak. A mindennap-
jainkban a művészetben rejlő értékek segítségével fejleszt-
jük a kicsik személyiségét, szem előtt tartva egyéni adott-
ságaikat, képességeiket, szükségleteiket, jellemvonásaikat. 
Óvodásainkat nyomon követjük az  iskolában is, ahonnan 
sok pozitív visszajelzést kapunk. A  nálunk felcseperedett 
gyermekek később városi, sőt országos szintű versenyeken 
indulnak, igen jó helyezéseket elérve. Szívesen járnak vissza 
hozzánk és számolnak be eredményeikről, jó szívvel emlé-
keznek vissza óvodájukra.

Az intézményünkben folyó nevelőmunka sikeressége 
leginkább abban gyökeredzik, hogy a kollégáink igen prob-
lémaérzékeny, kreatív pedagógusok és dajkák, akik legfon-
tosabb feladatuknak azt tartják, hogy a  gyerekekkel meg-
szerettessék az óvodát, és ehhez minél családiasabb légkört 
alakítsanak ki. 2016. április 2-án megismerkedhetnek lel-
kes és elkötelezett pedagógusainkkal, valamint betekintést 
nyerhetnek a nálunk folyó művészeti nevelésbe .

Szőke Zsófia óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS

Nyílt nap a Kincsem Óvodában

Rajzpályázat
gyerekeknek
A Göd Városi Könyvtár
rajzpályázatot hirdet 
3-18 éves gyerekeknek 
a madarak és fák napjára.
Választható témák:
• KÉP(B)IRODALOM – Jékely Zoltán „Vihar előtt az er-

dőn” című versének illusztrációja
• Máté Angi „Volt egyszer egy almafa” című meséjének 

illusztrációja
• NAPTÁR – tündérekkel, manókkal ésa más mesebeli 

erdei lényekkel
• HANGFESTÉS – alkotások „Az erdő csendje” című 

Dvořák-műre (Silent Woods, Op. 68. No. 5.)

Az alkotásokat A/3 vagy A/4 méretben várjuk.
A technika szabadon választott.

A műveket április 22-ig fogadjuk könyvtárainkban.
(Göd, Pesti út 72. telefon: 27-532-155 vagy Kálmán u. 13. 
telefon: 27-345-101)
Díjkiosztás a Madarak és fák napján.
A rajzokat május 5. és 17. között kiállítjuk a  Központi 
Könyvtárban (Pesti út 72.).

Középiskolások figyelmébe!
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny  országos döntőjére a IX. Szakma Sztár 
Fesztivál keretében 2016. április 18. és  20. között kerül sor 
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában.

Gödi Körkép | 2016. 3. szám KÖZÉLET
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A BÚZASZEM ISKOLA HÍREI

A KIP kopogtat a Búzaszemben
Új tanítási módszert vezetnek be a  Búzaszem Iskolában, 
nevezetesen az  amerikai Stanford Egyetemen kifejlesz-
tett Komplex Instrukciós Programot (KIP), amelyet itthon 
mindössze kéttucat innovatív iskola alkalmaz.

A KIP kooperatív tanulási módszer, melyben a gyerekek 
heterogén csoportokban dolgoznak. A csoportban minden 
tanulónak szerepe, s  a szerepéhez kapcsolódó felelőssége 
van. A szerepek a csoporttagok között óráról órára cserélőd-
nek. Így a  legjobb képességű gyermek is lesz eszközfelelős, 
és  a kevesebb képességű gyermek is betölti a  „kistanítói” 
szerepet. A csoportmunkában a kérdések nyílt végűek, tehát 
a tananyagot a gyerekek képzelőerejét, ötletességét, együtt-
működési készségét megmozgató feladatokkal dolgozzák 
fel. Emellett személyre szabott egyéni feladatokkal mélyítik 
el ismereteiket a tanulók.

Ám ez a  folyamat nemcsak a  gyermekek sokoldalú fej-
lődését biztosítja, hanem az  egyes tanulók osztályon belüli 
státuszát is emeli, kiegyenlíti. A gyerekek közötti megfelelő 
státusz kialakítása azért fontos, hogy meglássuk és megbe-
csüljük egymás értékeit. Ezzel a kölcsönös értékeléssel min-
den gyermekben kialakul a  helyes önértékelés, önbecsülés. 
A képzés jelmondata: „Senki sem olyan okos egyedül, mint 
amilyen okosak vagyunk együtt!”A Búzaszem pedagógusait 
februárban három napon keresztül képezte a  módszer ki-
dolgozásában és működtetésében részt vevő két pedagógus, 
Nagy-Köteles Kamilla és Bucz Lajosné, Zsóka, aki a program-
ban 15 éve dolgozó tanárként elmondta: a gyerekek a „KIP-
es” órákon szívesen vesznek részt, örömmel tanulnak.

A Búzaszem az értelmi és érzelmi fejlesztésben is kiváló 
eredményeket ér el. Gyermekeik jól teljesítenek, háromne-
gyedük az  iskola elvégzése után gimnáziumban tanul to-
vább. A KIP-től azt remélik, hogy még hatékonyabban fej-
leszthetik a  gyermekek képességeit. A  megszerzett tudást 
lépésről lépésre vezetik be tanítási gyakorlatukba, hogy 
aztán tavasztól egyre több órát tartsanak az új módszerrel.

G. B. és H. Sz.

A NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA HÍREI

20 éves a művészetoktatás 
a Németh László Iskolában
2016. április 11-től 15-ig, a jubileumi héten ünnepli az is-
kola a 20 éves művészetoktatást és a hagyományos Németh 
László-hetet.

Felhívás

Keressük azokat a képzőművészeti tanszakokon tanuló 
egykori növendékeinket, akik művészeti középiskolá-
ban, illetve egyetemen tanulnak vagy tanultak. Szeret-
nénk munkáikból egy kiállítást rendezni az áprilisban 
megtartandó jubileumi héten.

Kérjük, hogy volt növendékeink keressék Szavári 
Anita művészeti igazgatóhelyettest a  (27) 532-115-ös 
vagy a (06 20) 478-4888-as telefonszámon.

A NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA HÍREI

Kertrendezés
2016. április 1-jén, pénteken a Gödi Németh László Általános 
Iskola szülői közössége, tanári kara, diákjai, a város vállalko-
zói és a Településellátó Szervezet közös szervezésében iskolai 
kertrendezést, felújítási  munkálatokat és az iskolát környező 
utcák megtisztítását tervezi, az időjárás függvényében.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt és támogatót!

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. március 28., 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!
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A HUZELLA ISKOLA HÍREI

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
a Huzellában
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában évek óta hagyomány, hogy 
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február 25-én rendhagyó törté-
nelemórák keretében a  felsős évfolyamoknak a korosztályuknak megfelelő tartalmú 
megemlékezést tartanak.

Miklósi László, az iskola történelemtanára, a Történelemtanárok Egyletének elnöke 
egy-egy órában tartott előadást, jobban mondva beszélgetéseket a  felsős diákoknak. 
Minden családnak személyes élményei, történetei vannak erről a korszakról. A családi 
történetek akár a megemlékezés keretében is elhangozhattak. Ezért is hallgatták nagy 
érdeklődéssel, sokszor döbbenettel és rácsodálkozással Laci bácsi történeteit. 

A vetítéssel egybekötött előadást a „Fordul a világ” és a „Bye-Bye, Szása” című dalok 
keretezték.

Sportsikerek
Január 26-án Gödön, a II. korcsoportos fiúk a területi futsal-diákolimpián II. helye-
zést értek el. Csapattagok voltak: Galba Botond, Muka Patrik, Schmuck Ferenc és Láng 
Benedek (3.a), Dobos Patrik, Mudri Márk és Lóki Péter (3.b), Domonkos Vince és Brulich 
Botond (3.d), Hámori Dániel (4.d).

Január 31-én Érden került sor a  tollaslabda-diákolimpia megyei versenyére. Egyéni 
VI. hellyel büszkélkedhet Lepkó Dorottya (3.b) tanuló, de a többiek is szépen helytálltak: 
Lukács Vince (1.a), Rákos Gergely (5.c), Dancsák Mirtill (8.a) és Szirony Kiss Enikő (5.d).

Február 12. és 14,. között rendezték meg Budapesten az asztalitenisz-diákolimpia 
országos döntőjét. Itt Nagy Dávid Zsolt (4.c) ötödik helyezést ért el. 

Február 25-én Leányfalun a III. korcsoportos fiúk a területi kosárlabdában értek el 
első helyezést, és így továbbjutottak a megyei versenyre. A csapattagok: Kovács Ákos és 
Nemes Zsombor (6.d), Alakszai András és Tárkány András (6.a), Csoknyai Soma (6.c), 
Szabó Szilveszter és Nemes Botond (5.a), Szabó Gergő, Bérces Dániel és Wass Andor 
(5.c), Dér-Szabó Dániel (5.e), Csoknyai Vince (4.a), Margit Ádám (4.b), Elek István (4.c) 
és Forró Gergely (4.d).

Valamennyi tanuló dicséretet kapott azért, mert méltó módon képviselte iskolánkat 
és városunkat a megmérettetéseken.

H. K. A.

A PIARISTA SZAKISKOLA HÍREI

Tél végi események 
a piaristáknál
Változatos farsangi idényt zárt a szak-
iskola − több helyszínen is szerveztünk 
programokat. A hónap elején Valaczka 
János Pál képviselte a  gödi szerzetes-
közösséget a budapesti pasaréti feren-
ces templomban, ahol a  Szerzetesek 
Éve programsorozat záró szentmiséjét 
mutatták be. János atya, aki Gödön 
igazgatóhelyettes, ezúttal is a  kórus-
ban énekelt, míg Labancz Zsolt tarto-
mányfőnök atya volt a szentmise főce-
lebránsa. A  Piarista Szakképző Iskola 
kollégiumában idén is megrendezték 
a  farsangi délutánt, méghozzá a  ha-
gyományoknak megfelelően „humor-
bonbonos” ügyességi vetélkedő formá-
jában.

A kollégisták idén immár hatodik 
alkalommal voltak téli túrán, ezúttal 
a  Nagy-Hideg-hegyen. Tizenkét diák 
és több tanár vett részt a  kirándulá-
son, amely nagyon jól sikerült, s még 
egy jó kis számháború is belefért 
a programba.

Persze nem csupán a  szabadidős 
programok méltóak az  említésre, 
hanem a  közismereti és szakmai ta-
nulmányi versenyek is. Az  országos 
szakiskolai közismereti tanulmányi 
versenyen − humán területen − hár-
man várják, hogy a regionális forduló-
ban folytathassák a  munkát: Berhidai 
Sámuel 10.A, Pintér Kornél Balázs 10.B 
és Jancskár Dániel 9.A osztályos ta-
nulók. Túl vagyunk a  Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny elméleti fordulóján, 
amelyen 22 Pest megyei versenyző ju-
tott a  gyakorlati válogatókba. Gödről 
Burger Domonkos a végzős asztalosok, 
Bojtos Tamás a végzős szerszámkészí-
tők, Farkas Máté Márton pedig a vég-
zős szerkezetlakatosok közül.

B. E.

Támogatási felhívás
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában folyó munka 
támogatására két alapítványon keresztül van mód. Kérjük, hogy adójuk 
1 százalékával támogassák az intézmény diákjait és az iskolai programok 
megvalósítását. 

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány − adószáma: 19179849-1-13
Az alapítvány célja az idegen nyelv oktatási feltételeinek fejlesztése, a tanulmányi 
versenyek (idegen nyelvi, természet- és társadalomtudományi) támogatása, a szá-
mítástechnika oktatás feltételeinek javítása, a sport támogatása és feltételeinek ja-
vítása, hagyományőrzés, egészséges életmódra nevelés, a diákok művészeti tevé-
kenységének támogatása, a kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, a könyvtár 
állományának gyarapítása.

Jövőformáló Alapítvány – adószáma: 18714155-1-14
Az alapítvány célja a tanulmányi kirándulások és erdei iskolák támogatá-
sa, esélyegyenlőség biztosítása az intézmény diákjai számára, a rászoruló 
gyermekek támogatása, eszközbeszerzések támogatása.

Hozzájárulásukat a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola nevében köszöni a tantestület!
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Veteményezés
A megérett komposztot kb. 
2-4 cm vastagon terítsük le 
az ágyásokra, és ássuk be. Saj-
nos az  éghajlatunk egyre in-
kább mediterránná válik, ami 
azt jelenti, hogy a  téli hideg 
nem árt eléggé a kártevőknek. 
(Ehhez legalább kéthetes mí-
nusz húsz fok körüli fagy kel-
lene.) Ezért nagyon lényeges, 
hogy a  talajt fertőtlenítsük, 
elpusztítva ezzel a  talajban 
élő kártevőket. A veteménye-
zést csak az után kezdjük, ha 
a  fertőtlenítőszert begereb-
lyéztük a talajba.

Ültetés
Ha nem sikerült még ősszel, 
ilyenkor még elültethetjük 
a  facsemetéket és  az örök-
zöldeket. Jómagam márci-
us elején szoktam elvetni 
a  paradicsom- és  az egyéb 
palántának való magokat is, 
amelyeket az ablakban, a vi-
rágok mellett nevelek fel.

Gyep
Tisztítsuk meg a  gyepet 
a  lombtól és  az egyéb téli 
„maradványoktól”. Ezeket 
hordjunk a komposztra, kü-
lönben a lombbal együtt a fű 
is rothadásnak indul. Szór-
juk meg a  füvet komposzt-
tal. Új gyep telepítésekor 
a  fűmag elvetéséhez készít-
sük elő a talajt. A kiszórt fű-
magot alaposan hengereljük 
bele a talajba. 

A virágok, cserjék téli ki-
takarását is ilyenkor kell el-
végezni.

Virágok
Ilyenkor célszerű elvégezni 
az  örökzöld növények visz-
szavágását, a rózsa kitakará-
sát és metszését. A pincéből, 
verandáról kikerülő csere-
pes, dézsás növények átülte-
téséről is ilyenkor kell gon-
doskodni. Ha ezt már ősszel 
megtettük, és ezért nem kell 
átültetni őket, egy-két centi-
méternyi komposztot akkor 
is célszerű rájuk tenni.

Zombory László, a gödi
Kertbarátok Klubjának 

elnöke

Bővebb jó tanácsokat kaphatnak az olvasók a kertbarátok 
szombati klubnapi rendezvényein, melyek helyszínéről 
és idejéről a Gödi Körképben megjelenő aktuális prog-
ramokból, valamint a kertbarátok hirdetményei alapján 
tájékozódhatnak.

KERTGONDOZÁS

Tavaszi jó tanácsok kertészkedőknek
Gyümölcsfák
A törzsek és az ágak kérgét kéregkaparóval vagy drótkefével 
alaposan dörzsöljük át, hogy a repedésekben megbújó káro-
sítók, áttelelő tojások, hernyók, bábok a felszínre kerüljenek. 
Be kell fejezni a gyümölcsfák metszését. Az alakító metszést 
főleg a fiatal fákon, a termőre metszést a már termő egyede-
ken hajtjuk végre. A metszés után célszerű lemosó permete-
zést végezni a következő módon.

Alma- és körtefáknál rügypattanáskor lisztharmat elleni 
(általában kéntartalmú) szerekkel (vektafid, mészkénlé stb.).

Meggy, cseresznye, szilva és sárgabarack esetében a lemo-
só permetezést réztartalmú szerekkel (például bordói lével), 
esetleg topázzal tegyük.

Az őszibarackot rügypattanáskor és  még „egérfüles” ál-
lapotban még egyszer réztartalmú szerekkel permetezzük.

KÖRNYEZET
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A március sok madár számára már 
a  fészkelés, a  tojásrakás ideje. 
Ilyenkor, ha még hideg, ínséges 

az idő, nem kell abbahagyni az etetést: apró 
magvakat (kölest) adjunk a  madaraknak, 
esetleg zöld, csíráztatott magokkal, reszelt 
répával kedveskedhetünk nekik. Április-
ban viszont mindenképpen fejezzük be 
az  etetést, ugyanis ha bőséggel találnak 
magokat az  etetőkben, akkor kevésbé va-
dásznak a  tollasok, márpedig a  fiókák-
nak a  legtöbb fajnál fehérjedús rovarokra, 
hernyókra van szükségük. Megfigyelték, 
hogy ha a cinkék napraforgómaggal etetik 
a fiókákat, akkor azok elpusztulnak, meg-
fulladnak a magoktól...

Az itatás azonban továbbra is nagyon 
fontos – ezt egész évben érdemes lehetővé 
tennünk a  madaraknak. Szintén érdemes 
porfürdőt kitennünk a  kertbe: nagyon jól 
tudják használni az élősködők ellen.

Amit pedig kifejezetten ezekben a hetek-
ben érdemes elősegítenünk, az a fészkelés. 
A puha fészkek legjobb alapanyaga a szőr, 

amelyet régebben a ház körül tartott álla-
tok bőségesen szolgáltattak a madaraknak. 
Manapság azonban veszélyt is jelenthet 
az  a sok, a  fészekrakáshoz nem megfele-
lő anyag, amit a  madarak felhasználnak. 
Például a  horgász- és  egyéb műanyagzsi-
nórok vagy a  cérnaszálak hiába tűnnek 
a  madarak számára megfelelőnek: évről 
évre rengeteg madár és  fióka pusztulását, 
végtagvesztését okozzák a  fészekbe beépí-
tett „fonalcsapdák”. Ugyanakkor, ha állati 
szőrt, madártollat vagy – urambocsá! – le-
vágott hajat tudunk kijuttatni a madarak-
nak – ágra kötözve, hálóba téve vagy akár 
a  földön felkínálva –, azt nagy örömmel 
viszik a tollasok. Ezzel sok időt és energiát 
megspórolunk nekik.

Más madarak, mint például a  fecskék 
sarat használnak otthonuk építéséhez. Ezt 
az aszfaltozott utcák korában nem is olyan 
egyszerű előteremteniük. Azzal segíthe-
tünk nekik, ha az udvaron vagy az út szélén 
egy napestig nedvesen tartott földes-saras 
területet készítünk. Akár egyetlen virág-

alátét is megfelel, ha megtöltjük sárral, 
és vigyázunk arra, hogy ki ne száradjon...

Még nagyobb a segítség, ha odúkat, mes-
terséges fészkeket teszünk ki a kertünkbe. 
A  mesterséges fecskefészkek falra szerel-
hetők, – ám ne feledjünk ezek alá deszkát, 
„fecskepelenkát” tenni, ha félünk a fészek-
ből kijutó „termékektől”!

A madarak igen nagy része lakik odúk-
ban, de közülük csak kevés képes elkészí-
teni: sokan a  harkályok által évente újra 
és újra kivájt odúkat használják. Mi is ké-
szíthetünk vagy vásárolhatunk madárodú-
kat, amelyeket ha úgy szerelünk fel, hogy 
leendő lakói az  időjárás viszontagságaitól 
védve legyenek, szívesen igénybe vesznek 
a kismadarak. Az odú és a berepülő nyílás 
mérete alapján A, B és D típusú odúk létez-
nek – a C típusúak inkább elölről nyitott, 
de felülről védett menedéknek mondhatók. 
Ilyeneket a  Magyar Madártani Egyesület 
honlapján található útmutatók alapján mi 
is könnyen készíthetünk, de persze vásá-
rolhatunk is. Az utóbbi esetben azonban le-
gyünk kritikusak a hipermarketek polcain 
látható giccses „madárházakkal” szemben: 
ezek madárszemmel se nem szépek, se nem 
célszerűek. Sokkal szebb és  praktikusabb 
díszei kertünknek azok a talán egyszerűbb, 
kevésbé mutatós darabok, amelyeknek 
azonban lakója is van!

Pásztor Balázs

MADÁRBARÁT KERT

A fészekrakás ideje
Onnan lehet tudni a tavasz beköszöntét, hogy madárdaltól hangosak a gödi kertek, jól-
lehet tollas barátaink nem bennünket szórakoztatnak énekükkel, hanem leendő párjuk 
figyelmét próbálják felhívni magukra. És persze a területüket is védik csicsergésükkel. 
Azonban az, hogy nem értünk szól a dal, ne vegye el a kedvünket, sőt támogassuk a ma-
darak megtelepedését kertünkben és környezetünkben, hiszen amellett, hogy sok örö-
met szereznek, nagyon hasznosak is!

Horgászbörze
2016. április 10-én 9-től 12 óráig horgászbörze lesz a Gödi Horgász Egyesület rendezésében.
Horgászeszközök,-újságok, -videók börzéje, csere és eladási lehetőséggel.

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak, 2132 Göd, Jósika utca 14.
Az egyesület díjmentesen biztosítja az elárusítóhelyeket, kizárólag magánszemélyek részére.
Regisztráció, asztalfoglalás a (27) 336-214-es telefonszámon
vagy a novi1@t-online.hu e-mail címen.
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− Amikor a  tervezett interjú ügyében 
először kerestem telefonon, ön egy vas-
úti hálókocsiban vette fel a  mobilját. 
Merre járt?
− Éppen Szibériában.

− Hm, politikai vagy művészeti okok-
ból?
− Egy, az  orosz távol-keleten turnézó 
operettgála tagjaként jártam ott. Fan-
tasztikus élmény volt! Néhány héttel 
korábban a Napkút című folyóirat kért 
fel hetven felé közeledő ismert szemé-
lyiségeket arra, hogy írjanak hetven 
sort önmagukról. Eleget tettem a  fel-
kérésnek, majd ezt egy rendezvény is 
követte az Óbudai Társaskörben, ahol 
elmondtam, hogy bejártam a  világot, 
de Oroszországba még soha nem jutot-
tam el. Amint ez megjelent a  lapban, 
egy hét múlva hívtak az orosz turnéra. 
Moszkván át egészen Vlagyivosztokig 

utaztunk. Irkutszktól Novoszibirszkig 
remek szállodákban laktunk, s  min-
denhol óriási közönségsikerünk volt. 
Sétáltam a  befagyott Bajkál-tó jegén, 
s átvitt értelemben is beleborzongtam 
abba, hogy a  talpam alatt ott a  Föl-
dünk édesvízkészletének az  egyötöde. 
Lenyűgözött az ország természeti kin-
cseinek gazdagsága.

− Réti Józsefnél tanult énekelni…
− Ővele az  énekórák mellett fradi 
meccsekre is kijártunk. Nagy szere-
tettel gondolok vissza rá éppúgy, mint 
Révhegyi Ferencnére, Olga nénire, aki-
nél befejeztem operatanszaki tanul-
mányaimat. Az énektanulás egyébként 
nem egyszerű ügy. Nem úgy áll a do-
log, hogy benyitok a  főiskolára, aztán 
néhány év múlva kilépek ugyanazon 
a  kapun operaénekesként. Gyerekko-
romban eldöntöttem már, hogy éne-
kes szeretnék lenni, ugyanis édesapám 
szintén operaénekes volt. Neki egyéb 
okok miatt nem úgy alakult a pályája, 
ahogyan elképzelte. Az  operaéneklés 
szubjektív műfaj. Amikor bekerültem 
a  pesti operába, a  nagyszerű buffo, 
Kishegyi Árpád azt mondta nekem: 
„kisapám, te itt olyan leszel, amilyen-
nek hallani akarnak”.
Ha valaki nem lát benned fantáziát, 
ha nem akar neked segíteni, akkor mit 
tudsz csinálni? Ágálsz? Ez egy kiszol-
gáltatott pálya. Itt nem centimétersza-
laggal és stopperrel mérnek. Igen szub-

jektív dolog az, hogy egy direktornak 
vagy egy impresszáriónak éppen ki 
tetszik meg.

− A  főiskola után a  pesti operaház 
azonnal szerződtette.
− Igen, mert megvolt az  alaptehetsé-
gem, ám szüntelenül kerestem valami 
megfoghatatlan éneklési technikát, 
amilyet a  legnagyobbaktól hallottam. 
Giuseppe Di Stefano volt az első számú 
kedvencem. A legszebb emberi hangon 
éneklő tenoristának tartom őt a  mai 
napig is. Tudja, a  legfontosabb a hang 
szépsége, a  hangszín. Forte kiabálni 
sokan tudnak, de szép hangon énekel-
ni kevesen. És ez nem csupán az operá-
ra vonatkozik, hanem az operettre, sőt 
a magyar nótára is.

− Giuseppe Di Stefanót említette, de 
mi a helyzet Alfredo Di Stéfánóval?
− Sráckoromban napestig fociztunk! S 
máig nagy szenvedélyem a  gombfoci. 
Volt vagy tíz csapatom, egymásra ra-
gasztott, gondosan megcsiszolt csont-
gombokból, közöttük a hatvanas évek 
legendás Juventusa.

− Sivorival a csatársorban?
− Meg Stacchinivel, Bonipertivel és 
a többiekkel. Nyaranta a barátaimmal 
mindmáig összejárunk, és hatalmas 
körmérkőzéseket rendezünk, nem-
ritkán napokon át. Mivel az  olaszok 
foglaltak, ma a  svéd válogatottal pró-
bálkozom.

− Sok fellépést vállal?
− Erre egy kollégám klasszikus bon-
mot-jával válaszolok: „Jaj, gyerekek, 
engem már nem érdekel az  egész, én 
már nem lépek fel. Csak ha hívnak.” 
Egyébként nyáron hosszabb turnéra 
indulok egy alkalmi zenekarral. Lovas 
Károly menedzser barátom pedig 
az idén is szeretné összehozni a kilenc 

INTERJÚ

Lenszkij a Duna-parton
A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén Göd Város Alkotó- és Előadóművész 
díját Berkes János operaénekes kapta. Február utolsó szombatján odakinn a tél 
és a tavasz csatája éppen döntetlenre áll, miközben mi idebenn, pohár vörösek 
mellett beszélgetünk egy alsógödi borozóban.

Berkes János muzsikus családban született 1946-ban, Szentesen. Édesapja 
szintén operaénekes volt. A  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát 1971-ben 
végezte Réti József és Révhegyi Ferencné tanítványaként. A Magyar Állami 
Operaház szerződtette énekesként, s Lenszkij szerepében debütált Csajkovszkij 
Anyegin című operájában. 1981 és 1984 között a bécsi Raimund Theater ma-
gánénekese. A nemzetközi Toti dal Monte Énekversenyen 1976-ban első díjat 
kapott, a belga televízió Opera- és Énekversenyén pedig a nemzetközi zsűri 
különdíját nyerte el 1979-ben. Beutazta a világot, tagja a Halhatatlanok Társu-
latának, s örökös tagja a Magyar Állami Operaháznak. Érdemes művész, ám 
számos elismerése közül talán az Optimus-díjra a legbüszkébb, amelyet 2007-
ben, másodikként ítéltek neki titkos szavazással operaházi kollégái.

Berkes Jánosnak további színpadi sikereket 
kívánunk közelgő 70. születésnapja 
alkalmából

KULTÚRA
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2016. március 19., szombat 19 óra
Operett Forgatag
Zenés est két részben
Az előadás időtartama kb. 110 perc, két részben.
Jegyár: 3900 Ft

2016. március, 20. vasárnap 11 óra
Litvai Nelli: Világszép nádszálkisasszony
Zenés mesejáték Benedek Elek meséje alapján
Az előadás időtartama kb. 60 perc, szünet nélkül.
5 éves kor felett ajánlott.
Jegyár: 1400 Ft

2016. március 20., vasárnap 19 óra
Jean Genet: Cselédek
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 120 perc, két részben.
Jegyár: 2200 Ft

2016. március 25., péntek 19 óra
Neil Simon: Női furcsa pár
Vígjáték két felvonásban
Az előadás időtartama kb. 120 perc, két részben.
Jegyár: 2600 Ft

2016. március 26., szombat 19 óra
Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház 
koprodukciója
Az előadás időtartama kb. 140 perc két részben.
Jegyár: 2400 Ft

2016. április 10., vasárnap 19 óra
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát
Premier!
Jegyár: 2900 Ft

2016. április 15., péntek 19 óra 
Fix Formáció: Hódolat
Verskoncert
Jegyár: 1900 Ft

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

  2016. március 19-én, szombaton 
17 órakor: 10 éve őseim nyomában 
Gulyás Ádám családkutatási 
tapasztalatai

Utána:
  Én kis kertet kerteltem, bazsarózsát 
ültettem… 
Növénycserebere: Eper József börzéje

tenor fellépését a Miskolci Operafesz-
tiválon. Bő másfél évtizede volt az első 
ilyen, s  a kuriózumát az  adta, hogy 
mind a kilenc tenorista a Magyar Ál-
lami Operaház tagja volt, Ilosfalvy Ró-
berttől B. Nagy Jánoson át szerénysé-
gemig. Azt hiszem, idén már én leszek 
a legidősebb. Annak idején ez fantasz-
tikus siker volt, tombolt a  közönség. 
Lovas sajnos nem tudta „eladni” a pro-
dukciót máshol, még a  televíziók sem 
haraptak rá. Lelkük rajta.

− Mióta élnek Gödön?
− Az  egyik unokahúgom szülei Göd-
re költöztek. Amikor 1984-ben Bécs-
ből hazajöttünk, az  anyósomék is itt 
vettek házat. A  sas-hegyi lakásunk 
kicsinek bizonyult, a  harmadik gyer-
mekünket vártuk, s  mi is itt keres-
tünk magunknak otthont. Nagyon 
jól érezzük magunkat Gödön. Közel 
hozzánk a  természeti csoda, a  Duna. 
Imádok horgászni, reggelente csuka 
is akad olykor a horogra, viszont süllő 
már nincs annyi, mint régebben. Télen 
pedig várnak rám a rejtőzködő meny-
halak, főleg a  túloldalon, a  mélyebb 
vizekben. Sajnos a  régi nagy pecások 
sorra elmentek már, egyre kevesebben 
vagyunk kint a vízparton.
Göd szeretnivaló, csendes kertváros, 
az  utcák állapotával viszont nem va-
gyok kibékülve.
Annál örvendetesebb viszont, hogy 
vannak, akik nagy súlyt fektetnek 
a  kultúra helybeni megjelenítésére. 
Elsősorban Frey Gizire és Wagner 
Lászlóra gondolok. Mindkettejük sok-
sok felkérésének tettem már eleget.

Walter Béla

A Retró Ady Klub programja
  2016. április 16-án, szombaton 
17 órakor: Duna-parti bicikliút 
Dunakeszitől Zebegényig 
Kishonti László vetítése

Szívesen látjuk az érdeklődőket!
Retró Ady Klub
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Infó: (06 30) 370-2491

DRUMS 10JU
BIL

EUM

ÜTŐHANGSZERES EGYÜTTES
NAGYKONCERTJE

2016. március 18., péntek 19.00 óra
Dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Támogatójegyek a VOKE JAMK-ban, a Farkas Ferenc AMI-ban, 

a Gödi Németh László Ált. Iskolában és a Tengerszem Travel 
Utazási Irodában kaphatók: felnőtt 1200 Ft • családi 3000 Ft 

• diák, nyugdíjas 700 Ft

www.facebook.com/DRUMS Ütőhangszeres Együttes

„Látható, láthatatlan, 
érzékelhető világunk”
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
kiállítása a József Attila Művelődési 
Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

Megnyitó: 2016. április 2. (szombat) 10 óra

A tárlatot megnyitja: dr. Kardos Béla jogász

A kiállítás megtekinthető 2016. április 19-ig, 
a Művelődési Ház programjaihoz igazodva.
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A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a Magyar Fotográfia 
Napja és a Gödi Kulturális Napok alkalmából fotópályázatot 
hirdet két kategóriában Göd Fotópályázat − 2016 címmel. 
A kiírással a fotókör célja az, hogy „Göd” kategóriában 
színvonalas, művészi értékű, egyben turisztikai célokat is 
szolgáló fotók szülessenek városunkról, a „szabad” kategória 
pedig tartalmas, szép képek igényességével népszerűsítse 
a fotóművészetet.

A részletekről és a pályázati feltételekről tájékozódjon 
a Szenzor Fotókör honlapján: artlett.hu/szenzor

Beküldési határidő: 2016. szeptember 4.

Ünnepélyes díjátadás és kiállításmegnyitó: 
2016. szeptember 15-én, csütörtökön 18 órakor.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház

A fotópályázat főtámogatója: 
József Attila Művelődési Ház (http://www.godimuvhaz.hu/)

További támogatók: 
Göd Város Önkormányzata (http://www.god.hu/) 
Civil Tanács

A városi könyvtár hírei
Könyves ötös
Márciusi könyvajánlatunk:
Anthony Doerr: A láthatatlan fény
David Servan-Schreiber: Szíveddel figyelj. A stressz, a szorongás és 
a depresszió gyógyításának új módjai
Ken Follett: Veszélyes gazdagság 
Szegedi Katalin: Álomcirkusz 
John Keegan: A csata arca. A közkatonák háborúja, 1415−1976

Olvasókör
2016. április 26-án (kedden) 18 órakor olvasókör
Bodnár Zsuzsával a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.)
Ottlik Géza Minden megvan című kötetéről beszélgetünk.
Érdeklődni lehet: (06-27) 532-155
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Költészet napja a Göd Városi Könyvtárban
Szeretettel várjuk a versszerető felnőtteket és gyerekeket a KICSI HANG felvidéki 

verséneklő együttes koncertjére, melynek tagjai − Lantos Borbély Katalin, 
Menyhárt József és Bertók István − magyar költők megzenésített műveit adják elő.

Időpont: április 15. (péntek) 18 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház, nagyterem (Pesti út 72.)

A belépés ingyenes!

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

József Attila Művelődési Ház
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

MÁRCIUS 18. PÉNTEK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub szervezésében 
Schiller Gyula előadóestje 80 pecrben. 
„Az én színházam, a világ legszebb csodája, zenében 
utazunk, mi szépkorúak.”
Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400,
Urbánné Erzsike (06 20) 397-9724

MÁRCIUS 19. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika selyemfestő
Jelentkezni lehet a selyemvarazs2014@gmail.com 
e-mail címen.
Bővebb információ: www.selyemvarazs.hu vagy 
(06 30) 559-2846

MÁRCIUS 21. HÉTFŐ | 11.15
Hangfogó II. – komolyzenei hangverseny
„Nemzetek Húsvétja”, locsolás, kormos gyerekek 
boszorkányűzése, haláltánc az éjszakában, kenyér- és 
rántottasütés, a víz ünnepe, tűzgyújtás. A hang-
versenysorozatot a NKA támogatja, az előadásokra 
a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

MÁRCIUS 22. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Irán − útifilm (2. rész)

MÁRCIUS 30. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

ÁPRILIS 1. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

ÁPRILIS 2. SZOMBAT | 10.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub kiállításnak 
megnyitója: „Látható, láthatatlan, érzékelhető 
világunk”

ÁPRILIS 5. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

ÁPRILIS 7. CSÜTÖRTÖK | 16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub rendezvénye
Téma: Láposi Erzsébet előadása: A test, a lélek és 
a szellem problémái, megoldásai

ÁPRILIS 8. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíja Klub összejövetele

ÁPRILIS 9. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika selyemfestő
Jelentkezni lehet a selyemvarazs2014@gmail.com 
e-mail címen.
Bővebb információ: www.selyemvarazs.hu vagy 
(06 30) 559-2846

ÁPRILIS 11. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

ÁPRILIS 16. SZOMBAT | 8.00−12.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás Molnár Erikánál (06 20) 546-7274

MÁRCIUS 16. SZERDA | 13.00−17.00
Véradás

MÁRCIUS 17. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

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

17.00
Retró Ady klub

MÁRCIUS 28. HÉTFŐ | 17.00
Gödi Fonó Magyar Táncház – Locsoló Bál
A belépés díjtalan.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

ÁPRILIS 2. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesületének találkozója

ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabadprogramja

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. március 25-én (péntek) 13 órától 17 óráig húsvéti asztaldíszt készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2016. április 1-jén (péntek) 13 órától 17 óráig tavaszi dekorációt készítünk.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő családokat várjuk!
Ica néni, Edina néni és Ági néni

www.godikonyvtar.hu

Selyemfestő kiskurzus
Időpont: március 19. és április 9., 10 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

A Selyemvarázs kreatív műhely 3 órás kreatív 
foglalkozásain a résztvevők kipróbálhatják 
és megtanulhatják a selyemfestés egy-egy 
technikáját.

A 3 órás tanfolyam ára: 4500 Ft + anyagköltség
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika selyemfestő

Jelentkezni lehet:
a selyemvarazs2014@gmail.com e-mail címen.

Bővebb információ:
www.selyemvarazs.hu vagy (06 30) 559-2846

A József Attila Művelődési Ház
nyári alkotótáborai

XIII. NÉPMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR

2016. június 27-től július 1-jéig
bőrös, fafaragó, gyöngyfűző, népi fazekas, 

söndörgő csoportok
Részvételi díj: 15 000 Ft

XXIII. IFJÚSÁGI KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR

2016. július 4-től 15-ig
kerámia, kis kézműves, rajz, szobrász, 

tűzzománc és ötvös szakon
Részvételi díj: 25 000 Ft

A táborok bejárós formájúak, 
reggeltől délutánig tartanak a foglalkozások.

TÉGED IS VÁRUNK!
Jelentkezz mielőbb!
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ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
MÁRCIUS 4-TŐL MINDEN PÉNTEKEN ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
 
A NYITVA TARTÁSRÓL A WWW.GOD.HU/TURIZMUS OLDALON TÁJÉKOZÓDHAT.

 
A GÖDI TERMÁLSTRANDFÜRDŐBEN 20.30-TÓL 24 ÓRÁIG.

EGÉSZ ÉVBEN VÁR
A GÖDI TERMÁLSTRANDFÜRDŐ

GÖDÖN

20 órától 23 óráig táncház, muzsikál a Góbé zenekar
Belépőjegy árak:
Koncert: 1200 Ft | Táncház: 900 Ft | Koncert+táncház: 1900 Ft
A jegyek elővételben megvásárolhatóak
a Duna-part Nyaralóházak recepcióján H-P: 9 és 16 óra között.

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u.14.)
Telefon: (06 30) 182-4927

2016. április 16-án, szombaton 18 órakor

A Góbé zenekar koncertje

2016. április 8., péntek 20 órától 23 óráig
A belépőjegy ára: 600 Ft  
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika utca 14.)
Jegyek a helyszínen a koncert előtt válthatók.
Mindenkit szeretettel várunk!

A ROXYMBOL
együttes koncertje

Makula István rajztanár festménykiállítása
2016. március 18. – április 15. 
Kiállításmegnyitó: 2016. március 18., péntek 18.30
A kiállítást megnyitja: Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9 és 16 óra között a Duna-part Nyaralóházak Színháztermében
2132 Göd, Jósika u. 14., Telefon: (06 30) 182-4927
A festmények megvásárolhatóak. A belépés ingyenes.

Jegyek elővételben 500 forintos áron kaphatók a Duna-part Nyaralóházak recepcióján, 
hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között (2132 Göd, Jósika u. 14.). Telefon: (06 30) 182-4927

A Maszk Bábszínház előadása gyerekeknek

Az Ezeregyéjszaka meséi
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Időpont: 2016. április 3-án, vasárnap 10 órakor



VÍZISPORT-ÉLET

Török László váltja Dalnoki Tibort 
a Dunai Vízisport Alapítvány élén
A kajakos szakosztályhoz szülőként is kötődő Török László 
a jövőben az értékeket megtartva, az alapokat továbbépítve, 
új lehetőségek bevonásával kívánja az alapítványt a gödi ka-
jak-kenusport és a vízi szabadidősport szolgálatába állítani.

− Két gyermekem is a szakosztály sportolója volt, szép 6-7 évet 
töltöttem szülőként a  kajakosoknál – mondja Dalnoki Tibor. 
− Ez a kötődés megszűnt, de a 2015-ös létesítménybővítést és 
a szakosztály MAFC-os kiválás utáni megerősödését minden-
képpen segíteni szerettem volna. Jó kapcsolat kialakítására tö-
rekedtem a civil szervezetekkel, a várossal és a Gödi SE-vel is. 
Büszke vagyok a  jól működő programokra, a  KajakStartra, 
a KajakKaland-táborra, a Göd Kupákra, a felnőtt kurzusokra. 
Úgy gondolom, egy új szemlélet újabb lendületet adhat a szak-
osztálynak és a gödi vízi szabadidősportnak, tömegsportnak. 
Úgy érzem, az utódom megfelelő választás volt, és olyan len-
dülettel viszi tovább az  alapítvány ügyeit, hogy az  legalább 
olyan támasza lesz a  jövőben a  gödi vízisport-életnek, mint 
az elmúlt évtizedben volt – fogalmazott Dalnoki Tibor, aki kö-
szöni a konstruktív együttműködést Barazutti László korábbi 
és Nagy Árpád jelenlegi szakosztályvezetőnek.

A 41 esztendős Török László három gyermek édesapja, 
s  Barnabás fián keresztül ötödik esztendeje kötődik a  gödi 
kajaksporthoz. 2003 óta laknak Felsőgödön. A  Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán, majd a Közép-európai Egyetem üzleti is-
koláján (CEU Business School) szerzett MBA-diplomát. Pénz-
ügyi és kontrolling pályán dolgozik 17 éve, jelenleg az orosz és 
a török piac import-transzferárazásával foglalkozik a Fordnál. 
Szakmai tapasztalatait a gödi vízisport terén is szeretné kama-
toztatni.

− Látva a  szakosztály eredményeit, biztos voltam benne, 
hogy az itt eltöltött idő és munka, a különböző korcsoportok-
ban edző gyerekek sportra való nevelésén keresztül egy olyan 
befektetés, ami mindannyiunk javát szolgálja. Szeretem látni, 
ahogy a gyerekek fejlődnek, és megtanulnak küzdeni, megér-
tik, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. Folytatni 
kell a már elkezdett munkát, valamint a támogatói háttér bőví-
tését, tovább kell erősíteni a szakosztály tevékenységét. A tag-
díjfizetői létszám gyarapítása és az ebből építkező tehetséggon-
dozás a vízióm − foglalta össze céljait az alapítvány új elnöke. 

Vasvári Ferenc

SÁRKÁNYHAJÓ

Medencében és jégen is a legjobbak 
közt a gödi sárkányosok
Mozgalmasan indult 2016 a Gödi SE Sárkányhajó Szak-
osztályában versenyzők számára, akik a  medencés és 
a  „jeges” bajnokságon is jól teljesítettek. A  részletekről 
Horváth László Norbert szakosztályvezető számolt be 
a Gödi Körképnek.

− Január 30-án rendezte a Magyar Sárkányhajó Szövetség 
Százhalombattán a III. Nyílt Medencés Sárkányhajó Baj-
nokságot, melyen csapatunk több kategóriában is megmé-
rettette magát: nyílt open, nyílt vegyes, nyílt női és szaba-
didős vegyes egységgel álltunk rajthoz.

Minden kategóriában kiélezett harcok zajlottak, s végül 
a  nyílt női hajónak sikerült odaérnie a  dobogó 3. foká-
ra. Nem sok időnk volt a  pihenésre, mert február 13-án 
már utaztunk Szarvasra, ahol idén először rendezték meg 
a Szarvasi Medencés Sárkányhajó Bajnokságot. A szerve-
zők kitettek magukért, mert minden kategóriában népes 
és színvonalas mezőnyt sikerült összehozniuk. Mutat-
ja csapatunk sokszínűségét, hogy míg Százhalombattán 
a profi női, itt a profi vegyes csapatunk teljesített erőn felül, 
és jutott fel a dobogó legmagasabb fokára, olyan neves csa-
patok előtt, mint a Kolónia vagy a Dunai Sárkányok Vác. 
Néhány nap múlva, február 16-án egy nem mindennapi 
sárkányhajó-versenyen vettünk részt. A Champion cég és 
a kajak.hu szervezésében került sor az I. Ice Dragon Boat 
Series-re, azaz a  jég-sárkányhajó bajnokságra. A  verseny 
érdekessége, hogy a  jól ismert tízszemélyes sárkányhajó-
ra korcsolyatalpakat szereltek, s azzal kellett egy átalakí-
tott, toll nélküli lapáttal „evezni” 100 méteres távon. Maga 
a  helyszín sem volt akármilyen, ugyanis a  Városligeti 
Műjégpálya adott otthont az  eseménynek. Itt is bizonyí-
tottuk, hogy jól sikerült a téli alapozás, mert a döntőben 
a 4. helyen zártuk ezt az Európában eddig ismeretlennek 
számító „jégsárkány-versenyt” – ismertette a versenyered-
ményeket Horváth László Norbert.

V. F.

Dalnoki Tibor (jobbra) közel egy évtizedig dolgozott a gödi 
vízisportért, tömegsportért; Török Lászlónak értékes alapokat 
adott át

Folyón, medencében és most már jégen is eredményesek a gödi 
sárkányhajósok

Gödi Körkép | 2016. 3. szám SPORT
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ELISMERÉS

Kitüntették a Gödi Körkép 
sportújságíróját
Vasvári Ferenc, a  Gödi Körkép sportrovatának szerkesztője 
nyerte el a  Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) 2015. évi 
médiadíját online kategóriában. Az elismerés átadására a RaM 
Colosseumban megtartott gálavacsorán került sor, ahol a  tava-
lyi esztendő legeredményesebb versenyzőit és edzőjét tüntette ki 
a szövetség.

Lapunk munkatársáról a következő méltatás hangzott el a díj-
átadón: „A Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának (mob.hu) új-
ságírója, a MOB kommunikációs főmunkatársa értő módon nyúl 
a kajak-kenuhoz. Gyermekei a Gödi SE egyre sikeresebb sporto-
lói, ő maga pedig munkája mellett társadalmi feladatvállalásként 
szerkeszti a kajakos szakosztály honlapját, valamint feleségével, 
Pálfai Kingával a klub rendezvényeinek szervezésében is szerepet 
vállal.”

Vasvári Ferenc, a Gödi Sportegyesület elnökségi tagja, a városi 
sportélet kiváló ismerője, számos sportesemény lelkes szervezője 
és résztvevője hosszú évek óta dolgozik a Gödi Körkép sportro-
vatának szerkesztőjeként. Elismerésre méltó szakmai teljesítmé-
nyével kiérdemelt kitüntetéséhez szívből gratulál lapunk szer-
kesztősége is.

Koditek Bernadett

LABDARÚGÁS

A GSE LABDARÚGÓINAK EREDMÉNYEI

Felnőtt téli műfüves bajnoki mérkőzések:
Dunakeszi Kinizsi USE – Gödi SE 3-2 (góllövők Sápi M., Honti B.)
Budakalász MSE – Gödi SE 2-2 (Csesznák T., Kránitz A.)
Felnőtt megye II. bajnoki mérkőzések:
Gödi SE – Dány KSK 3-0 (Oláh D., Jakus Sz., Ribényi Cs.)
U15-ös felkészülési mérkőzések:
Gödi SE – Fót SE 11-4  (Bódi B. 3, Erdélyi Cs., Varga D., Újhelyi J., 
Vasvári M. 4, Torda B.)
Gödi SE – Fót SE 16-4 (Bódi B. 5, Erdélyi Cs. 2, Kendi D. 2, Újhelyi J. 
3, Vasvári M. 4.)
U12-es felkészülési mérkőzések:
Gödi MFS – Szendehely 24-1 (Grünzweig E., Helmes V., Kovács M., 
Nagy D., Sólyom M. 3, Weninger Á. 3, Modróczky B. 7, Pauler Á. 4, 
Torda B. 2, Gyenes B.)
U11-es felkészülési mérkőzések:
Gödi MFS – Csillaghegyi MFS 6-6 (Grünzweig E., Hámori D., Helmes 
V., Kovács M. 2, Weninger Á.),
Márciusi hazai mérkőzések (alsógödi GSE-pálya)
Felnőtt mérkőzések:
március 12., szombat 14.30: Gödi SE – Vác Deákvár SE
március 25., péntek 15 óra: Gödi SE – Csővár Reménység SE
U19-es hazai mérkőzések:
március 13., vasárnap 10 óra: Gödi SE – Csomád KSK
U14-es hazai mérkőzések:
március 26., szombat 10 óra: Gödi SE – Balassagyarmati PMFC

FELHÍVÁS

II. Göd Városi Sárkányhajó Kupa
A Gödi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bi-
zottsága a Gödi SE Sárkányhajó Szakosztályával közösen eb-
ben az esztendőben második alkalommal szervezi meg városi 
sárkányhajó-kupasorozatát 2016 nyarán.

A szervezők ezúttal is a  település közintézményeit és helyi 
cégeit célozzák meg − csapatépítő jelleggel. Az idei évben egy 
hétvégéből álló kupaviadalra hívják az  érdeklődőket, melyre 
az  előzetes tervek szerint július végén vagy augusztus elején 
kerül sor az alsógödi Duna-parton. A versenynapokat megelő-
ző időszakban a szervezők ingyenes felkészítő edzéseket biz-
tosítanak az indulók részére (csapatonként hat alkalommal).

A viadalra 14-18 fős legénységek jelentkezését várják. A rész-
vétel a gödi közintézmények dolgozói számára − a sportbizott-
ság támogatásának köszönhetően − díjmentes, míg helyi cégek 
esetében a részvételi díj 20 000 Ft/csapat. Ez az összeg tartal-
mazza a  versenyhétvégén történő szereplés, valamint az  azt 
megelőző, hat alkalomból álló edzéssorozat teljes költségét. 
A további részletekről a szervezők közvetlen meghívásokban, 
valamint a város hivatalos honlapján (www.god.hu) adnak tá-
jékoztatást március 31-ig. Előzetesen érdeklődni, illetve a rész-
vételi szándékot jelezni a ritksa@gmail.com e-mail címen lehet.

Sipos Richárd bizottsági elnök

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Kerékpártúra és majális
Tavaszi kerékpártúra április 16-án, szombaton.
Gyülekező 9-kor a felsőgödi Duna-part Nyaralóházak területén.
Útvonal: Göd – Vác – Verőce – Nagymaros, majd vissza Gödre.

Gödi Sportmajális május 1-jén, vasárnap a Gödi SE alsógödi 
sporttelepén.
Program: 8.30-tól kispályás labdarúgótornák gyerekeknek, nők-
nek, férfiaknak; egyéb sportolási lehetőségek: kosárlabda, ping-
pong, tollaslabda.
Bővebb információk: www.belepescsaladostul.mlap.hu

LABDARÚGÁS

Két bronz a gödi női csapat mérlege
A Gödi SE női labdarúgócsapata februárban két kispályás tornán 
is az előkelő harmadik helyen végzett. Az első, hazai rendezésű 
tornán kicsit gyengébb teljesítménnyel rukkolt elő az együttes, de 
ennek ellenére – jobb gólkülönbségének köszönhetően – sikerült 
megszereznie a  bronzérmet. Az  Erdőkertesen rendezett tornán 
már sokkal jobb játékot mutattak a lányok, melynek eredménye-
képpen az utolsó pillanatig harcban álltak a  tornagyőzelemért, 
azonban az utolsó mérkőzésen elszenvedett vereség azt jelentette, 
hogy a lányok nyakába ezúttal is bronzérem került. Külön öröm 
jelentett, hogy a legjobb kapus címet – az egyébként mezőnyjáté-
kos, és az „igazi” kapusok hiányában kényszerből kapuba beálló 
és ott kiválóan teljesítő – Dolp Katalin nyerte el.

Folytatás márciusban Budapesten, a következő kispályás tor-
nán. A csapat továbbra is várja a lelkes, a labdarúgás iránt érdek-
lődő hölgyeket. Érdeklődni Sáreczné Deák Andreánál a (06 20) 
581-0947-es vagy Dankó Lászlónál a (06 30) 962-5900-ás telefon-
számokon lehet.

A díjat az olimpiai bajnok kajakos, Dónusz Éva és a szövetség főtitkára, 
Schmidt Gábor adta át Fotó | Szalmás Péter
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SZKANDER

Grand-Prix versenyt rendeztek 
Gödön
Öt ország 70 junior sportolójának részvételével rendezték a fel-
sőgödi Duna-part Nyaralóházak területén – immár harmadszor 
– a  Visegrád Junior GP-versenyt, melyen a  magyarok mellett 
szlovák, cseh, román és angol versenyzők álltak a szkanderasz-
talok mellé. A magyar válogatott hat arany-, egy ezüst- és négy 
bronzéremmel zárt. A tizenkettedik Visegrád GP-n mozgáskor-
látozottak is megmérkőztek.

− A résztvevőket Markó József polgármester köszöntötte. A vi-
adal egyik érdekessége volt, hogy a versenyt interneten élőben is 
közvetítették. A GP egyben válogató is volt a májusi Európa-baj-
nokságra − nyilatkozta Csabai Atilla, a Szkander Világszövetség 
gödi alelnöke.

RÖPLABDA

RÉKA 23 – EREDMÉNYEK:

„A” csoport
1. Game-kapocs/2
2. Talpraesettek
3. Pontvadászok
4. Hőscincérek

„B” csoport
1. Csuszi
2. CTK (Ciki Tőlünk Kikapni)
3. Szeged
4. Csirke-dejó

„C” csoport
TTL (Tibeti Támadólepkék)
2.  Wall-e Ball
3. Vegyesfelvágott
4. Dark Side

„D” csoport
1. Mi?
2. Habzsi
3. Bombásztik
4. Happy Görcs

Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Antos Gábor (Talpraesettek)
Legjobb ütő: Kotlárik Zsanett (Pontvadászok)
Legjobb védő: Varga Zsolt (Game-kapocs/2)
Legjobb nyitó: Tóth Gerda (Szeged)
Legjobb blokkoló: Geszler Mihály (Hőscincérek)

Legjobb ifi: Szabó Bori (Csuszi)
Legjobb szenior: dr. Tóth Zoltán (CTK)

A „B” csoport legjobbja: Nagy Csaba (Csirke-dejó)
A „C” csoport legjobbja: Bakó Tímea (Dark Side)
A „D” csoport legjobbja: Verebélyi Ágnes (Habzsi)

A legnépszerűbb játékos: Marton Tamás (Csirke-dejó)
A következő tornát várhatóan május 21-én rendezik meg.

A HÓDOS IMRE KUPA EREDMÉNYEI:
Vass Réka Virág 1. hely (felnőtt kumite ); Kovács Viktor 1. hely (kata, 
2. kumite); Nyuzó Boglárka 1. hely (kata és kumite); Karakó Roland 
1. hely (kumite, 4. kata); Ragács Anna 2. hely (kata, 3. kumite); 
Üveges Kincső 3. hely (kata, 1. kumite); Dudás Jázmin 3. hely (kata);
Berki Bence 3. hely( kata); Nyuzó Gyula 3. hely (kumite); Stum 
Dominik 2. hely (kumite).

Karakó Sándor (hátsó sor, balra) tanítványai versenyről versenyre 
hozzák a dicsőséget

A Duna-part Nyaralóházak már többször adott otthont az „erős 
embereknek”

KARATE

Hajdúnánáson is arattak a gödi 
karatékák
A gödi Életforrás do karatékái februárban a hajdúnánási Hódos 
Imre Kupán folytatták menetelésüket.

− Az országos szintű versenyre közel 250-en neveztek, a gödi 
karatékák nagyon ügyesek voltak. Sűrű a programunk: február 
végén övvizsga, közös edzések a japán mesterekkel, országos baj-
nokság Sárváron, diákolimpia és a  nemzetközi versenyek. Gál 
Balázs 3. danra, Szilágyi Botond első danra vizsgázik – tájékozta-
tott Karakó Sándor edző, négy danos mester.

KAJAK-KENU

A GSE fiúcsapata nyerte a győri 
Héraklész-felmérőt
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Győrben, Tiszaújvárosban és 
Pakson rendezte a mintegy évtizedes múltra visszatekintő év ele-
ji Héraklész fizikai felmérő versenyét. A Gödi SE kajakosai a Rá-
ba-parti városban voltak érdekeltek, ahol ismét bebizonyították, 
hogy a  legjobbak közt vannak az  országban; négy csoportban 
összesen 31-en képviselték az egyesületet. A felmérőre több mint 
kétezer nevezés érkezett; a fiatalok húzódzkodásban, lábemelés-
ben és futásban, a nagyok mindezek mellett súlyzós gyakorlatok-
kal mérték fel a fizikai képességeiket.

A kajakos, kenus fiúk és lányok eredményét összesítve a Gödi 
SE a 4. helyen végzett a 32 résztvevő egyesület közül. A kajakos 
fiúk között az 1. helyet szereztük meg, míg a kajakos lányok a ta-
bellán a 8. helyen zártak.

EREDMÉNYEK
(1-3. hely): 2. hely Seregi Balázs (17 éves), Sinkó András (12 éves), 
Maszárovits László (9 éves) és Polónyi Liliána (9 éves); 3. hely Bíró 
Dominik (13 éves) és Gál András (10 éves).
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LABDARÚGÁS

Megyei díjat kapott a GSE edzője, 
Tuza József
A Gödi SE labdarúgó szakosztálya „Pest megye labdarú-
gásáért” kitüntető címre terjesztette fel Tuza Józsefet a Pest 
Megyei Labdarúgó Szövetségnél. A GSE edzője, középpá-
lyása, egyben az  alsógödi pálya gondnoka február 29-én 
a megyeháza dísztermében vette át az elismerést.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósá-
ga irányítóinak hosszú esztendők óta kialakított hagyomá-
nya, hogy évről évre kitünteti, elismeri azon személyeket, 
sportszervezeteket, akik és amelyek az adott évben külön-
féle szempontok alapján arra érdemesnek bizonyulnak.

Tuza József 1995 óta a GSE labdarúgója, védője, közép-
pályása (korábbi klubjai: Váci Híradás, Váci Izzó, Honvéd 
Osztapenko); 1997 óta a kiváló minőségű pálya gondozó-
ja. 1998-tól a különböző utánpótláscsapatok sikeres (sok-
szoros bajnok) edzője.

2000-től már nem csak a felnőtt, hanem az öregfiúk csa-
pat játékosa is. 2010-ben a felnőtt együttes szakmai irányí-
tását is felvállalta, amely a 2012−13-as szezonban veretle-
nül nyert bajnokságot. Jelenleg az U19-es és a megye II.-es 
gárda edzője. Mindemellett továbbra is ellátja a gondnoki 
teendőket, és hétről hétre pályára lép az aktuális csapat-
tal. Rendszeresen kisegíti edző kollégáit. Tapasztalatával, 
példamutatásával, életvitelével mintát mutat minden gödi 
labdarúgó számára.

V. F.

KÉZILABDA

Folytatódnak a küzdelmek az NB 
I/B-ben
Elkezdődött a tavaszi pontvadászat a női kézilabda NB I/B keleti 
csoportjában. A GSE női együttese a tabella 9. helyén várja a ta-
vaszi folytatást.

− Február első hétvégéjén a  6. helyen álló, tavaly még az  NB 
I-ben szereplő Szeged KKSE-t fogadtuk hazai pályán. A mérkőzés 
alakulását végig mi irányítottuk. Jó csapat- és egyéni teljesítmé-
nyek alakították ki a 27-22 győzelmet. A következő héten Szeged-
re utazunk a 10. helyen álló K. Szeged SE csapatához. Fordulatos 
mérkőzésen, helyenként pontatlan  játékkal végül egy góllal alul-
maradtunk, és így alakult ki a 27-26-os hazai győzelem. Február 
21-én a komoly játékerőt képviselő ELIOS Kispest NKK csapatát 
fogadtuk Gödön. Az első félidő 20. percéig mi irányítottuk a meccs 
alakulását, és az ellenfelünk nem tudott fordítani. Az első harminc 
perc hajrájába kétgólos előnnyel indultunk, de sok apró hibát elkö-
vetve 15-10-es hátránnyal mentünk a  félidőben pihenőre. Sajnos 
a második félidőben egyre távolodtunk az ellenfelünktől, és a mér-
kőzés végét jelentő sípszó után a vendégek örülhettek a győzelem-
nek. Példás helytállással maradtunk alul, a végeredmény 37-26-ra 
alakult a vendégcsapat javára – foglalta össze az elmúlt fordulók 
eseményeit Tősér Tibor, a gödiek edzője.

A KÖVETKEZŐ HAZAI MÉRKŐZÉSEK
március 20., vasárnap 17 óra: Gödi SE – Szent István SE
április 10., vasárnap 17 óra: Gödi SE – Hufbau Akker KNKSE
A juniormérkőzések 15 órakor kezdődnek.

Kedves 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. február havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Nyugi, anyu, a farsangi jelmezbálról 
hoztam.”

A nyertes ezúttal: Fedics Anna.

Szerencsés megfejtőnk a Váczi Sü-
temény Kuckó (Göd, Pesti út 155.) 
ajándékcsomagját veheti át.
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FAGYIZÓ!  
NYITÁS MÁRCIUSBAN!

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

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

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

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

Gödi Körkép | 2016. 3. szám HIRDETÉS
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Az akció március 1-től április 30-ig tart.
A részletekről érdeklődjön az üzleteinkben.

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

Hasonlítsa össze és válassza ki azt
a Transitions szemüveglencsét, amely
a legjobban illik életstílusához.

Optimális egyensúly
a beltéri átlátszóság és
a kültéri sötétség között

- Ugyanolyan átlátszóak 
beltérben mint a hagyományos 
lencsék.

- Gyorsan reagálnak a szabadban, 
azonnal elsötétednek ha napfény 
éri őket.

- Erős napsütésben 
napszemüveg sötétségűek.

- Gyorsan visszavilágosodnak.

Extra védelem
az erős napfénytől

- Extra sötétek erős napfényben,
ezért kényelmesek meleg 
időben.

- Kellemesen besötétednek az 
autóban, így vezetéshez 
biztonságos árnyalatúak.

- Beltérben kellemes 
komfort-árnyalatot vesznek fel.

Signature

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

BIFOCALIS LENCSÉK

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.
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Bemutatóterem:
2600 Vác, 
Csatamező út 1.

MŰANYAG ÉS ALUMÍNIUM NYÍLáSzárók
tÉLIkertek ∙ GArázSkAPUk ∙ beLtÉrI Ajtók

+36 30 964 5440 ∙ 06 27 304 213 ∙ fortonkft@invitel.hu ∙ www.aluplast.net

német minőség

m
ag

yar munkahelyek

aluplast® energeto® ablakaink kimagasló 
tulajdonságai első osztályú komfortérzetről 
és biztonságérzetről gondoskodnak, emellett 
élen járnak az energiamegtakarítás terén. 

• Teljes körű szolgáltatás a felméréstől a beépítésig
• Több mint 40-féle fa- és egyszínű dekor színválaszték
•  Egyedülálló ClimaGuard® Solar üvegezés
•  WK2 bevizsgált betörésbiztonság
•   Ellenőrizhető, megtekinthető gyártási folyamat
•  Több évtizedes szakmai tapasztalat

F O RT O N  N Y Í l Á s Z Á R Ó K

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
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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

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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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• 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

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

Veresegyházi munkahelyre
keresünk munkatársakat hosszú távra,

az alábbi pozíciókra:

Kiemelkedő bérezés, hosszú távú munkalehetőség!
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés:

judit.szeman@kellyservices.hu 
Telefon: (06 1) 301-7884 

•  AWI hegesztő
•  Lakatos
•  Elektronikai/mechanikai 

gépipari szakember 
(szakmunkás bizonyítvánnyal)

•  Raktáros
•  CNC (maró/ eszterga)
•  TBC operátor
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Tojótyúk eladó: 500 Ft/db, március 23-tól. 
Göd, Újtelep - Fóti utca 6. 
Telefon: (06-30) 442-1323

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

Műhelyünk a gödi temetőnél található:
Rómaiak útja – Nemeskéri u. sarok.

A sírkő kirakat a műhely mellé költözött.

Mobil: 06/20-9413-977
e-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 210 000 Ft-tól.

Kerítés fedlap 1200 Ft/db-tól
Ablakpárkányok szinte azonnal!
Gránit ablakpárkány 3500 Ft/fm-től

Szőnyegtisztítás: 1000 Ft/m2 háztól házig. 
Telefon: (06-30) 296-1771.

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

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

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

Eladó egy 1427 m2-es összközműves, 
osztható telek Surányban, a Szentendrei-
sziget közepén. 
A telken van egy befejezetlen faház. 
Érdeklődni lehet 
a (06 30) 817-3617-es telefonszámon.

Bőr- és textil-, ruházat-javítás, átalakítás, 
méretre készítés.
Olasz Júlia. Telefon: (06-27) 336-241, 
(06-20) 391-3591

• 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

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!

Kulcsmásolás, speciális kulcsok másolása, cipő- és 
varrógépjavítás, élezés, ruha- és szőnyegtisztítás. 
Göd, Alagút utca 9.
Telefon: (06-20) 512-1002.
Nyitva: 9-től 19 óráig. 
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Esküvői Ruhaszalon

- Esküvői és koszorúslány-ruhák 
- Keringőruhák
- Westerleigh esküvői cipők
- Alkalmi és örömanya-ruhák

Vác,
Dr. Csányi L. krt. 27.
Tel.: 06-20 250-6794
fortunaeskuvo@gmail.com
www.fortunaeskuvo.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00 - 17:00
Kedd - Péntek: 10:00 - 17:00
Szombat:  09:00 - 12:00

Esküvői ruhák outletes kiárusítása március 31-ig 25 000 Ft-tól

10%
KÖLCSÖNZÉSI

KEDVEZMÉNY

a hirdetés

felmutatójának

március 31-ig

Fortuna esküvői
és alkalmi ruhaszalon
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 Információ és bejelentkezés: 

+36/20 922 9115
 2131 Göd, Termálfürdő krt. 2.

 www.mandarinmed.hu

masszázs

gyógytorna

Nyílt nap ápr. 9. szombat 10.00 órától.

MandarinMed_advert.indd   1 2016.02.25.   1:08:04

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: 



Renault TALISMAN
Öné az irányítás!

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

talisman.renault.hu

Renault Crédit 2,99%THM - Az ajánlat a 2016.02.01-től visszavonásig érvényes. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, 
THM 2,99%, minimum önerő 40%, maximális futamidő 60 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Az ajánlat nyíltvégű pénzügyi lízing 
konstrukcióban is elérhető céges ügyfelek számára, mely 60 hónap esetén a bruttó vételárra vetített minimum 10%-os kiemelt utolsó törlesztő részletet tartalmaz. 
A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 
nyújtja. 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.

THM: 2,99%
Már nyílt végű pénzügyi lízinggel is!
Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek.

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

www.tamasauto.hu
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