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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. március 30.
EGÉSZSÉGVÉDELEM

Felhívás tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet helyben 
igénybe vehető tüdőszűrést biztosít a gödi la-
kosok számára.

A mellkasröntgen-vizsgálatot
–  térítésmentesen kérheti minden 14 és 18 év 

közötti, illetve 40 év feletti gödi lakos;

–  1700 Ft térítési díj ellenében kérhetik a 18 és 
40 év közötti korosztályba tartozók.

(A térítési díjat csekken kell befizetni. A csekk 
előre beszerezhető a  Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, illetve a vizsgálat alkalmá-
val a szűrés helyszínén.)

A vizsgálathoz szükséges dokumentumok
A 14-18 éves korosztály számára:
– iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló
– szülői (gondviselői) beleegyező nyilatkozat
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A 18 éven felüliek számára:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A vizsgálat eredményéről a kórház
három héten belül szakorvosi leletet ad.

A szűrővizsgálatok helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal
(a közterület-felügyelet melletti épület)
2131 Göd, Pesti út 81.
2016. május 6. és június 3. között
hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Kérjük, egészsége védelmében éljen a  lehető-
séggel, és vegyen részt a szűrésen!

Állásajánlat
A Településellátó Szervezet pályázatot hir-
det a  gödi Termálfürdőbe, teljes munkaidős 
uszodamester munkakör betöltésére 2016. má-
jus elsejétől szeptember 30-ig.
Feltétel: uszodamesteri képesítés.

Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével 
a  bobisne.csilla@telepulesellato.hu e-mail cím-
re, vagy személyesen a Településellátó Szervezet 
munkaügyi irodájában.
Érdeklődni lehet telefonon: (06 27) 530-610.

Fakivágások az alsógödi Duna-parton
Napirenden kívül Markó József polgármester beszámolt arról, hogy 
az alsógödi Duna-partnak a Rezeda és a Szegfű utca közötti, állami 
tulajdonban lévő szakaszán a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgató-
ság tarvágást hajtott végre anélkül, hogy erről előzetesen értesítette 
volna az önkormányzatot. Az eset jogos felháborodást keltett a kör-
nyéken élők körében. A testület a napirendi pontok között is tárgyal-
ta ezt a témát, és határozatot hozott, amelynek tartalmát lapunk 8–9. 
oldalán részletesen ismertetjük az ártéri erdő sorsának alakulásáról 
szóló hosszabb cikkben.)

Módosították a 2015. évi költségvetési rendeletet
Dr. Pintér György alpolgármester arra kérte a képviselő-testület tagjait, 
hogy a múlt év végén a központi szervek által engedélyezett előirány-
zat-módosításokat, illetve a 2015. évi pénzmaradványokat a szokásos 
rutineljárás keretében emeljék be a költségvetési előirányzatok közé. 
Javaslatát a testület elfogadta.

Beszámoló a Dunakeszi kistérség tavalyi 
tevékenységéről
Markó József, aki városunkat képviseli a társulásban, elmondta, hogy 
a  kistérségi együttműködés többé-kevésbé formálissá vált, egyedül 
az egészségügyi ügyeleti rendszert működtetik közösen a kistérségi te-
lepülések. A nyári időszakban részt vállalunk a gyermeküdültetésből, 
továbbá támogatjuk a kistérségben a Magyar Vöröskereszt hajlékta-
lanokat ellátó karitatív programjait. A települések között ezen túlme-
nően az ebrendészet és a szúnyoggyérítés terén van együttműködés. 

A Petőfi tér kertépítészeti tervének jóváhagyása
A Petőfi térre, az országzászló és a Petőfi-szobor közelébe, a harma-
dik (délkeleti) térnegyedbe tervezik áthelyezni Iván Kovács László 
szobrát jelenlegi ideiglenes helyéről, a  Kincsem parkból. Tarjányi 
Judit városi főépítész röviden ismertette Hubayné Horváth Nórának 
a Petőfi tér rendezésére vonatkozó kertépítészeti tervdokumentációját 
(szobor áthelyezés, új térburkolat és növényzet, pihenő padok), és jó 
szívvel ajánlotta azt elfogadásra. A Kincsem parkban helyezik majd 
el Kincsem, a csodakanca szobrát, amelynek munkálatai jó úton ha-
ladnak. Elkészült az alkotás agyagmintája, és a művész április 30-ára 
ígérte a  bronz alkotás átadását az  önkormányzatnak – tájékoztatta 
a képviselő-testület tagjait Markó József polgármester. A testület hoz-
zájárulását adta a Petőfi téri tervek megvalósításához.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 544 115

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 3 657

TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 29 596

A lekötött betétek összesen: 150 000

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

727 368

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható 
adóbevételek összege: 427 263

A normál fi nanszírozási műveleteken kívüli, az előző 
hónapban 10 millió forintot meghaladó tételek listája: 
MÁK − rendkívüli települési támogatásból elvont összeg: 88 014

A lakossági adótartozások összege 2016. február 29-én: 127 556

A fenti táblázat a 2016. március 30-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉS KÉRÉSE

Lakossági felhívás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt két hónap-
ban ismeretlen személy több alkalommal feldolgozott állati (hal, 
csirke, ló stb.) maradványokat rakott le illegálisan Göd Nevelek 
településrészének közterületein, illetve Sződ község külterüle-
tén.

Göd Város Önkormányzata az ügyben szabálysértés elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt újabb feljelentéssel kíván élni 
az  illetékes hatóságnál, amely eljárás keretében a  szabálysér-
tés elkövetéséhez használt eszköz elkobzására, illetve 5000-től 
150 000 forintig terjedő pénzbírság kiszabására nyílik lehetőség.

Kérjük ezért a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben az elkö-
vető kilétéről vagy az elkövetés körülményeiről bármilyen infor-
mációval (például gyanús gépjárművek rendszáma), esetleg fény-
képpel rendelkeznek, úgy az  eredményes szabálysértési eljárás 
lefolytatása és az elkövető felelősségre vonása érdekében szíves-
kedjenek azokat a jegyzo@god.hu vagy a meszarostamas@god.hu 
elektronikus levélcímen hivatalunkkal megosztani.

Tekintettel arra, hogy a szabálysértési hatóság nem minősül 
nyomozó hatóságnak, így annak eljárásától csak abban az eset-
ben várható tényleges eredmény, ha a tényállás tisztázása kere-
tében minél több bizonyítékként értékelhető adat áll rendelke-
zésre.

Az önkormányzat 50 ezer forintot ajánl fel a nyomravezetőnek.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző  

Markó József polgármester minden hónap 
negyedik hétfőjén tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

ÉRTÉKTÁR

Felhívás a gödi kakaós csiga 
eredetének felkutatására
A számos helyen fellelhető legenda szerint a kakaós csiga 
eredeti neve csokoládés tekerge. Első alkalommal 1908. ja-
nuár 10-én egy gödi cukrászmester készítette el a barátai-
nak, a saját 33. születésnapja alkalmából. Mivel a sütemény 
a társaság körében nagy sikert aratott, Pösch Mór cukrász 
az üzletében is árusítani kezdte a nagyközönség számára. 
A  kakaós csiga története, és az  ország egyik legnépsze-
rűbb péksüteménnyé válása tehát közel 110 évvel ezelőtt 
kezdődött Gödön. Sajnos az  eredet bizonyítására hiteles 
történeti forrás egyelőre nem áll rendelkezésre, ezért most 
a gödi lakossághoz fordulunk, segítségüket kérve a legen-
da igazolásához. A  közeljövőben lehetővé tennénk, hogy 
a  kakaós csiga mint gödi gasztronómiai érték felterjesz-
tésre kerüljön a Pest megyei értékek közé, mely városunk 
népszerűsítését, szélesebb körben ismertebbé tételét is 
szolgálhatja majd. Mindezeken túl felmerült az igény a he-
lyi készítésű kakaós csiga fesztivál  jellegű bemutatására is 
a településünkön. Ezúton kérjük tehát a gödi lakosok kö-
zül azokat, akik bármilyen szóbeli vagy írásbeli forrással 
rendelkeznek a kakaós csiga helyi eredetéről vagy korabeli 
receptjéről, keressék fel a Közművelődési Oktatási és Sport 
Bizottság elnökét, a Pest Megyei Értéktár Bizottság tagját, 
Sipos Richárdot a siposrichard@god.hu e-mail címen vagy 
a (06 70) 379-9220-as telefonszámon.

Egyebek
Az egyéb napirendi pontok között a képviselő-testület jó-
váhagyta a  Duna-part Nyaralóházak területén létesíten-
dő kalandpark bérleti szerződését. Ugyancsak elfogadták 
a képviselők egy gondnoki állás létesítését a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Simon Tamás alpolgármester beszámolt arról, hogy 
a  Családsegítő és a  Gyermekjóléti Szolgálat összevonása 
miatt szükségessé vált az  Alapszolgáltatási Központ ala-
pító okiratának módosítása. Popele Julianna beruházási 
és városüzemeltetési osztályvezető  ismertette az  ovifoci 
program gödi beindítására tett pályázati anyagot, melynek 
értelmében a Kincsem Óvoda területén sportpálya épülne 
a legkisebbeknek vállalkozói felajánlásból, önkormányza-
ti, illetve TAO-s támogatásból.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a tervezett óvo-
dai kapacitásbővítésről.

Gödi Körkép | 2016. 4. szám KÖZÉLET
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Az  önkormányzat 2015-ben − 
a  lakosság sorozatos panasza-
it követően − kezdeményezte 

a  mobil telefonhasználók tapasztala-
tainak közvetlen felmérését. Ennek so-
rán több mint 700 lakótársunk adta 
meg beltéri mobilvételi tapasztalatait 
egy elektronikus kérdőív kitöltésével. 
A minden utcát tartalmazó eredmény 
egy 1-től 5-ig terjedő skálán sajnos iga-
zolta azt, hogy Felsőgöd nagy részén 
gyenge (1-es és 2-es) a  mobil térerő. 
Különösen súlyos a  probléma a  lakó-
házakon belül. (Alsógödön sokkal jobb 
a  helyzet a  Telenor és a  Magyar Tele-
kom Nemeskéri úti adótornyainak és 
a  templomtoronyba telepített antenn-
áknak köszönhetően.)

Megjegyezzük, hogy a  gyenge jel-
erősség nemcsak a  beszédminőséget, 
de a  ma már szinte nélkülözhetetlen 
okostelefonok mobil adatátvitelét is 
jelentősen korlátozza, ellehetetleníti. 
Gyakori az  is, hogy e  telefonok ak-
kumulátora magára hagyva reggelre 
lemerül, a  telefon folyamatos hálózati 
kapcsolattartási kísérleteinek energia-
fogyasztása miatt.

További gond, hogy nem megfele-
lő térerősség esetén a  mobiltelefonok 
adóteljesítményüket automatikusan 
a  maxi mális, 1-2 Watt adóteljesít-
ményre állítják, amely a  telefonáló 
számára – hosszú beszélgetési idő alatt 
– terhelést okozhat. Nem teljesen meg-
felelő hasonlattal ez olyan, mintha egy 
felhangosított zsebrádiót tartanánk 
a  fülünkhöz. (Ezek a nagyfrekvenciás 
hullámok azonban a hallásunkra nin-
csenek befolyással!)

A mobiltornyok antennája által ki-
bocsátott jel erőssége az  antennától 
való távolság növekedésével már kül-
térben, közvetlen rálátásnál is roha-

mosan csökken a levegőben, de további 
nagymértékű csillapítást okoznak pél-
dául a fák, a domborzat és az épületek 
falai is. (Egy fal mögött a jelerősségnek 
már csak kb. egy századrésze mérhe-
tő.) Ez  általában nem okoz hangmi-
nőség-romlást, mert a  mobiltelefonok 
nagy érzékenységű rádió adó-vevő 
készülékek, melyek nagyon alacsony 
rádiós kibocsátási jelszinteknél is ké-
pesek feldolgozni a  bázis állomások 
jelét egy bizonyos minimális jelerős-
ségig. Utóbbival azonban Felsőgödön 
gond van a  jelenlegi GSM-tornyok vi-
szonylag nagy távolsága miatt. Fontos 
kiemelni, hogy jó hangminőséget és 

BERUHÁZÁS

Mobilhálózati fejlesztést tervez Gödön a Magyar 
Telekom
„Várj egy kicsit, kimegyek az udvarra, mert nem hallak rendesen…” Gödön so-
kunk számára ismerős ez a helyzet. A lakosságot, az önkormányzatot és a mo-
bilszolgáltatókat is régóta foglalkoztatja a mobilhálózat lefedettségének prob-
lémája.

A tornyokat Gödön is fák közelébe szeretnék 
telepíteni, hogy a nyári időszakban egy 
részüket takarja a növényzet. A kép 
illusztráció

0dB nyereségű antennával vehető teljesítmény (Watt)

Mobiltelefontól
1 méterre

GSM toronytól 
30 méterre, 

kültéren

GSM 
toronytól 

30 méterre,
beltérben

GSM
toronytól 

100 méterre, 
kültéren

GSM
toronytól 

100 méterre, 
beltérben

WiFi 
berendezéstől 

1 méterre,
beltérben

0,00120000

0,00100000
0,00100000

0,00080000

0,00040000

0,00020000

0,00024308

0,00000243
0,00002431

0,00000024 0,00001000
0,00000000

0,00060000
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KÖZTERÜLETEK

Intenzív használatban a gödi hibabejelentő 
rendszer
Közterületeink rendezettségének elősegítésére nemrégiben közösségi hibabe-
jelentő rendszert (GHR) fejlesztett ki és indított el az önkormányzat. A rend-
szer számítógépen vagy mobiltelefonon keresztül érkező lakossági bejelentése-
ket is regisztrál, így bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy gyorsuljon a közterületi 
problémák felismerése és megoldása.

A rendszerben ez idáig mintegy 150 problémát oldottunk meg, és további 
130 megoldása van folyamatban. Elindítottuk heti rendszerességű városüze-
meltetési megbeszéléseinket is, amelyeken áttekintjük a nyitott problémákat, 
valamint koordináljuk a  városban aktuálisan folyó és tervezett munkákat. 
A közfoglalkoztatottak megemelt létszámú, mintegy 20 fős csapata és az ön-
kormányzat munkatársai folyamatosan dolgoznak a felmerülő problémák el-
hárításán.

Az önkormányzat továbbra is várja a lakosok bejelentéseit a közterületeken 
tapasztalt problémákkal kapcsolatban. Bejelentést tenni a rendszer internetes 
oldalán, valamint mobil- és vezetékes telefonon keresztül is lehet.

A mobil internetkapcsolattal rendelkező lakosok okostelefonjaik segítsé-
gével az  észlelt problémák helyszínén is létrehozhatnak hibajegyeket (ügye-
ket), és egy mobiltelefonos alkalmazásnak köszönhetően helyszíni fotót is 
csatolhatnak a bejelentésükhöz. A közterület-felügyelet munkatársai szintén 
e mobiltelefonos alkalmazás segítségével végeznek helyszíni fényképezést és 
hibajegy-felvételt.

A városban tapasztalt problémák a rendszeren keresztül a következő főbb 
kategóriákban jelenthetők be: csapadék (víz, hó), hulladék, köztisztaság, nö-
vényzet, rongálás, út, járda, egyéb bejelentések.

A gödi hibabejelentő rendszer interneten és mobiltelefonon keresztül is 
a ghr.god.hu címen érhető el.

Ismét felhívjuk a  figyelmet arra, hogy bejelentéseiket az  önkormányzat 
(06 27) 530-064-es ügyfélszolgálati számán, illetve a (06 80) 890-089-es 
ingyenesen hívható zöldszámon is megtehetik. Kollégáink ezeket a bejelenté-
seket is a GHR-rendszerben regisztrálják.

Simon Tamás
alpolgármester

Az önkormányzat elszállítta azt az illegális hulladékot, amelyet az M2-es út gödi 
lehajtójánál raktak le ismeretlenek   

A Rákóczi út egy szakaszán felhalmozott száraz növényi hulladékot 
a közfoglalkoztatottak gyűjtötték konténerbe  

kielégítő adatátviteli sebességet csak a mobil-
felhasználókhoz közelebb telepített állomá-
sokkal lehet biztosítani.

A mellékelt összehasonlító ábra szemlélteti 
a  mobiltelefon és az  adóállomás jelerősségét 
a  távolságtól és a  falaktól függően (épületen 
belül). Megfigyelhető, hogy egy mobiltelefon 
jelerőssége többször nagyobb, mint a GSM-to-
rony jele, hiszen a telefont általában magunk-
nál vagy a közelünkben tartjuk, beszélgetéskor 
a fülünkhöz szorítjuk. A telefon gyakran ma-
gára hagyva is folyamatos adatkapcsolatban 
marad a bázisállomással, ennek során ugyan-
csak rádiós jeleket bocsát ki. A mobiltornyok 
megépítésénél a  szigorú rádiós kibocsátási 
határérték-előírások nagy tartalékkal teljesül-
nek, ami független mérésekkel ellenőrizhető.

Összehasonlításképpen azt is érdemes tud-
ni, hogy közelségük esetén az  ugyancsak 
népszerű – szobánkban, asztalunkon hasz-
nálatos –, WiFi-képes eszközök (WiFi router, 
telefon, számítógép, okos TV stb.) beltéri rádi-
ós kibocsátása is sokszor erősebb lehet, mint 
a GSM-torony lakóépületbe bejutó jelerőssége.

A fenti problémák alapján az önkormányzat 
a mobilszolgáltatóknál kérte a lefedettség javí-
tását.  Közülük a Magyar Telekom áll készen 
jelentős fejlesztési beruházások finanszírozá-
sára (kb. 30 milló Ft/torony).

Jelenleg folyik a  lehetséges helyszínek fel-
térképezése, amely során a  műszaki para-
métereken és élettani határértékeken kívül 
figyelembe veszik azt is, hogy a  torony mint 
szerkezet minél kevésbé legyen zavaró a lakos-
ság számára. A  tervezésnél figyelembe veszik 
a  Magyarországon hatályos 63/2004 ESzCsM 
rendeletben előírt rádiós kibocsátás lakossági 
határértékeit. Ezeket az  értékeket a  telepítést 
követően egy független, állami akkreditáci-
óval rendelkező cég mérésekkel is ellenőrzi, 
a lakók kérése esetén lakásokban is.

A hálózati lefedettség szempontjából az ide-
ális megoldás egy, a lakóövezet közepén felál-
lított nagy magasságú torony lenne. Önkor-
mányzatunk nyomására azonban a  Magyar 
Telekom vállalná e helyett több torony elhelye-
zését (egyrészt szinte láthatatlanul, valamint 
a lakóövezetek szélein).

Az egyes helyszínek rögzítése előtt, a kö-
zeljövőben lakossági fórumot hívunk össze 
az  érintettek körében az  esetleges kérdések 
tisztázására.

Kérjük, hogy nyitott hozzáállásával ön is se-
gítse elő a város telekommunikációs fejlődését!

Legendás Tamás István
mobil-rádióhálózat vezető tervező  

(Magyar Telekom),
Simon Tamás alpolgármester,
mobiltelefonközpont-szakértő

KÖZÉLET
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A fakitermelés március 17-én kezdő-
dött. „Másnap reggel mentünk le 
újra, még mindig nem akartuk el-

hinni, hogy folytatódik ez a  borzalom. Sír-
ni tudtam volna… Az  járt a  fejemben, hogy 
a  fiaim, akik háromnapos cserkészportyára 
mentek, egy katasztrófa sújtotta övezetbe tér-
nek majd haza…” – mesélte a közelben lakó 
egyik édesanya. Felháborodás, harag és fáj-
dalom lett úrrá az embereken, hiszen az erdő 
az életük része volt: itt pihentek meg munka 
után, itt kocogtak, bicikliztek a  fák között 
futó kerékpárúton, itt sétáltatták a kutyát, ide 
engedték le játszani a  gyerekeket, és abban 
a  boldog tudatban éltek, hogy csak egy kar-
nyújtásnyira van tőlük a természet... Néhány 
nap leforgása alatt azonban kivágták a közel 
kéthektárnyi erdőt, és a helyén csak a facson-
kok maradtak. „Teljesen megváltozott itt 
minden. Olyan, mintha elköltöztünk volna, 
ez már nem az  a hely, ahol azelőtt laktunk” 
– mondta egy negyvenes férfi, aki a családjá-
val éppen a  Duna közelsége és a  part menti 
táj szépsége miatt vett itt házat tíz-egynéhány 
évvel ezelőtt. 

Minden jogszerű
A tarvágást, mint utóbb kiderült, az állami tu-
lajdonban lévő terület kezelője, a Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) 
rendelte meg egy vállalkozótól. Előzetes érte-
sítést sem a lakóknak, sem az önkormányzat-
nak nem küldtek, a kijelölt napon egyszerű-
en csak megkezdték a munkát. Markó József 
polgármester a környéken élők felháborodott 
Facebook-bejegyzéseiből és az  ismerősök 
telefonhívásaiból értesült a  fák vágásáról. 
„A  város jegyzője, a  hivatal több munkatár-
sa és az  önkormányzati képviselők azonnal 

a  helyszínre siettek, s  miután kiderült, ki 
rendelte el a fák kitermelését, kértük a mun-
kálatok azonnali leállítását, illetve részletes 
tájékoztatást az üggyel kapcsolatban – mond-
ta a  polgármester. – Az  illetékes KÖVIZIG 
arra hivatkozott, hogy a  beavatkozás szak-
mai szempontból szükséges és jogszerű, ezért 
folytatták a  munkálatokat. Megkeresésünk-
re a  Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága először telefonon, majd Tarnai 
Richárd kormánymegbízott aláírásával meg-
erősítve levélben is azt a  választ adta, hogy 
a  Rezeda és a  Szegfű utca közötti terüle-
ten a  fák kitermelése szakmailag indokolt. 
A KÖVIZIG helyesen járt el, és csupán kötele-
zettségét teljesítette, amikor elrendelte a  tar-
vágást, amelyhez minden szükséges hatósági 
engedéllyel rendelkezik. A  kormányhivatal 
leveléből az  is kiderült, hogy az  ártéri erdő 
faállománya tájidegen volt és elöregedett, már 
20 évvel ezelőtt ki kellett volna vágni. Arra 
a kérdésünkre, hogy a  terület kezelője miért 
mulasztotta el értesíteni az  önkormányza-
tot, azt a  választ kaptuk, hogy a  vonatko-
zó törvény nem ír elő ilyen kötelezettséget 
az  erdőgazdálkodók számára. Mi azonban 
elvártuk volna az értesítést, amely lehetőséget 
teremtett volna arra, hogy találjunk valami 
kompromisszumos megoldást. Mint például 
Dunakeszin, ahol a  KÖVIZIG tájékoztatását 
követően megegyezés született az  önkor-
mányzattal arról, hogy a fákat nem egyszerre, 
hanem három év alatt, szakaszosan vágják ki, 
és az ezzel járó többletköltséget a város állja. 
Mi is nyitottak lettünk volna egy ilyen megol-
dásra, de a tájékoztatás elmaradása miatt erre 
nem volt módunk” – mondta a polgármester. 

Szabó Csaba, az  önkormányzat városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizottságának 

elnöke úgy véli, a  KÖVIZIG valószínűleg 
éppen a  lakosság tiltakozásától tartva dön-
tött úgy, hogy nem ad előzetes tájékoztatást. 
„A  dunakeszi példa alapján számíthattak 
arra, hogy ha bejelentik a  tarvágást, a  gödi 
önkormányzat is meghiúsítja a  fakitermelési 
tervet, és ragaszkodni fog ahhoz, hogy a fákat 
ne egyszerre vágják ki” – mondta a bizottsági 
elnök. Csányi József körzeti képviselő is egyi-
ke azoknak, akik szinte naponta jártak a hely-
színre a fakivágás idején. „Számtalanszor be-
széltem a munkálatokat irányító művezetővel 
és a  favágókkal. A  kitermelést nem tudtuk 
leállíttatni, de a  lakossággal összefogva any-
nyit sikerült elérnünk, hogy középen, az  Il-
ka-patak medre mentén meghagyták a fákat” 
– mondta a  képviselő. A  környékbeliek – és 
a gödiek általában – természetszerető embe-
rek, nem véletlenül választották otthonuknak 
ezt a  helyet. Semmi csodálkoznivaló sincs 
azon, hogy heves érzelmekkel, olykor indu-
latokkal reagáltak az őket ért veszteségre, és 
érteni akarták, miért volt szükség a fák kivá-
gására. A  KÖVIZIG által elmulasztott tájé-
koztatást az önkormányzat igyekezett bizto-
sítani számukra: a város honlapján beszámolt 
a  tudomására jutott információkról, illetve 
arra kérte a  vízügyi igazgatóságot, hogy – 
legalább utólag – tartson lakossági fórumot, 
amelyen magyarázatot ad a  környéken élők 
érthető és jogos kérdéseire. 

Önfenntartó, őshonos erdőt 
telepítenek
A március 30-ára meghirdetett lakossági fó-
rumra Tóth Zsolt erdőmérnök, a  KÖVIZIG 
erdészeti vezetője és az  elvégzett munkák 
szakmai felelőse előadással készült. Mint el-
hangzott, szerette volna megértetni a jelenle-
vőkkel, hogy milyen folyamat részeként mi is 
történt valójában. Az ártéri erdő úgynevezett 
monokultúra volt: azonos korú (40-45 éves), 
egyazon genetikai állományt képviselő fákból 
állt. A telepített fehér nyár erdőket – amilyen 
ez is volt – a fák 20-25 éves kora körül ki kell 
vágni, erről az erdőtörvény rendelkezik, aho-
gyan a  fák pótlásának kötelezettségéről is – 
mondta a szakember. A kivágott fák helyére új 
erdőt telepítenek, gazdag fajösszetételű vegyes 
erdőt, amely az  ártereken őshonos növény-
fajokból áll, és olyan, folyamatosan megújuló, 
önfenntartó rendszert alkot, amely emberi 
beavatkozást – a mostanihoz hasonló vágást 
– 1000 évig nem igényel. A terület kitisztítását 
követő telepítés során mintegy 8000 erdészeti 
méretű (a 40 cm-estől a másfél méteresig ter-
jedő, változó nagyságú) facsemetét ültetnek 
a területre. A munkálatokat április 15-éig be-
fejezik, ha az időjárás engedi. Az erdőmérnök 
azt is elmondta, hogy a telepítést követően öt 

TERMÉSZET

Mi történt a Duna-parti ártéri erdővel?
Először a Duna alsógödi szakaszának közelében élők szembesültek a döbbenetes való-
sággal: vágják az ártéri erdőt, óriási robajjal dőlnek ki a hatalmas fák. Az emberekre 
sokkszerűen hatott a pusztulás látványa, és a hír futótűzként terjedt a városban.  Senki 
nem értette, mi történik itt, kinek a megbízásából és miért. 
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éven át utógondozzák az erdőt, szintén a tör-
vényi előírásnak megfelelően. 

„Nem dönthetnek a fejünk fölött”
A fórumra megtelt a  polgármesteri hivatal 
nagyterme, és a  jelenlévők megjegyzéseik-
kel, kérdéseikkel gyakran szakították félbe 
az  előadást. A  legtöbben a  tájékoztatás el-
mulasztását rótták fel a  szakembernek, aki 
több alkalommal is elismerte: hibázott. Rosz-
szul ítélte meg a  terület látogatottságát, úgy 
gondolta, a  lakosság nemigen használja ezt 
az  erdőt, ezért nem tartotta szükségesnek 
a tájékoztatást. Utólag maga is látja már, hogy 
tévedett. „Nem dönthetnek a  fejünk fölött. 
Mi itt lakunk, és nem véletlenül költöztünk 
ide. Fontos nekünk, hogy milyen környe-
zetben élünk, és önök ezt nem vették figye-
lembe” − az  ilyen és ehhez hasonló hozzá-
szólások gyakoriak voltak a  fórumon, amely 
sok kérdésre választ adott, másokat viszont 
nyitva hagyott. Az  erdőmérnök eloszlatta 
például azokat a  félelmeket, hogy lakópark 
épül vagy más ingatlan-beruházás történik 
itt. „Nem, a korábbinál értékesebb faállomá-
nyú, új erdőt telepítünk a  területre” – hang-
súlyozta a  szakember, és hozzátette, hasonló 
beavatkozásra a jövőben nem kell számítani, 
mert a  KÖVIZIG-hez más erdő nem tarto-
zik Gödön. A levágott ágak és gallyak sorsá-
val kapcsolatban elmondta, hogy a  területen 
annyi fahulladékot fognak hagyni, amennyi 
a  talaj szervesanyag-tartalmának pótlására 
szükséges, a többit eltakarítják és elszállítják. 
A part közelében letett farönkök sem véletle-
nül maradtak ott: ezek uszadékfák, amelyek-
nek szintén megvan az  ökológiai szerepük. 
A tuskókat nem szakmai hiba következtében 
hagyták bent a  talajban, hanem azért, mert 
a  tarvágásnál ez a  helyes erdészeti eljárás. 
Üzleti titokra hivatkozva ugyanakkor nem 
adott választ arra a  lakossági kérdésre, hogy 
milyen mennyiségű faanyagot termeltek ki 
a  területről, az milyen piaci értéket képvisel, 
és milyen feltételekkel kötöttek szerződést 

a  vágást végző vállalkozóval. Sipos Richárd 
önkormányzati képviselő a  fórumot követő 
napokban közleményben fogalmazta meg, 
hogy igényt tart ezekre a közérdekű adatokra, 
és amennyiben a KÖVIZIG nem hozza nyil-
vánosságra azokat, jogi útra tereli az  ügyet. 
A  fórumon előkerült „a  sződligeti példa” 
kérdése is, amellyel kapcsolatban Kovacsik 
Tamás képviselő is állást foglalt a  szintén 
március 30-án megtartott testületi ülésen. 
Két évvel ezelőtt Sződligeten hasonló tarvá-
gásra és erdőtelepítésre került sor, de a facse-
metéknek csak elenyésző része indult növeke-
désnek, mert az utógondozás elmaradt, vagy 
nem volt megfelelő. A képviselő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy hasonló eset nálunk is meg-
történhet, ha nem gondoskodunk a szükséges 
garanciákról. A lakossági fórumon Tóth Zsolt 
erdőmérnök elmondta, hogy a sződligeti újra-
telepített terület nem a KÖVIZIG-hez tarto-
zik. Ők a facsemeték megfelelő növekedését öt 
éven át nyomon követik majd, és gondoskod-
nak a terület megfelelő műveléséről. 

Előremutató lépések
A lakossági fórumon Markó József polgár-
mester ismertette a  jelenlévőkkel a  képvise-
lő-testület határozatát, amely éppen az  újra-

telepítés sikerességének garanciáit kívánja 
megteremteni, illetve gátat akar szabni an-
nak, hogy hasonló esetek a  jövőben is elő-
fordulhassanak. A  határozat értelmében 
az önkormányzat felkéri a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatóságát, hogy 
nagyarányú fakitermelések előtt legalább 30 
nappal tájékoztassa az  önkormányzatot, és 
évente küldje meg a  gödi területekre vonat-
kozó fakivágási és fatelepítési munkálatainak 
ütemtervét. Kéri továbbá, hogy a tarra vágott 
terület újratelepítését még 2016-ban végezzék 
el, az  erdősítés megkezdésének és várható 
befejezésének időpontjáról írásban értesítsék 
az  önkormányzatot, az  újratelepített erdő 
állapotáról pedig öt éven át éves rendszeres-
séggel adjanak írásbeli tájékoztatást. Az  új 
erdő állapotának figyelemmel kísérésében és 
az utógondozásban az önkormányzat is részt 
kíván vállalni, ezért a faápolási munkálatokra 
vonatkozóan szándékában áll együttműkö-
dési megállapodást kötni az erdészeti igazga-
tósággal. Az újratelepítést követően helyi vé-
delem alá veszi az ártéri erdő területét. Ezzel 
az eljárással biztosítható, hogy a hatóságnak 
minden tervezett beavatkozás esetében tör-
vényi kötelessége legyen az előzetes értesítés. 

Zárszó helyett
A telepítés sikeressége ma még nyitott kérdés. 
Annyi azonban biztos, hogy áprilisi közepéig 
mintegy 8000 facsemete kerül ki az 1,7 hek-
tárnyi területre. Az önkormányzat a Piarista 
Szakiskola tanárainak és növendékeinek se-
gítségével 30 madárodút helyezett el a  terü-
leten meghagyott fákon, hogy segítse az ott-
hontalanná vált madarak fészkelését. A  kis 
fák ültetésében önkéntesek is részt vesznek, és 
a közelben lakók is szerepet vállalnának az új 
erdő gondozásában. Tóth Csaba erdőmér-
nök drasztikus, ám elkerülhetetlen műtéthez 
hasonlította a  tarvágást. Az  ültetés és az  azt 
követő gondoskodás az első lépések lehetnek 
a gyógyulás irányába…

Koditek Bernadett

Tóth Zsolt erdőmérnök, a KÖVIZIG erdészeti 
vezetője tartott előadást a fórumon

Néhány facsoport kivételével az egész erdőt kivágták Fotó | Kurdi Imre 30 madárodút helyezett ki az önkormányzat
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Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
úgy fogalmazott, hogy a  törvé-
nyi változások az  ügyfél szem-

pontjaira igyekeznek tekintettel lenni, 
ezért feltétlenül üdvözlendőek. A  ható-
sági eljárás határidejének lerövidülése 
miatt azonban most még inkább szükség 
van arra, hogy az önkormányzat szociá-
lis bizottsága, a hatósági osztály munka-
társai és az ügyfelek szorosan együttmű-
ködjenek. 

A tanácskozás résztvevői megosztot-
ták egymással a  tapasztalataikat, jellemző 
esettípusokat vizsgáltak meg, s  ezek alap-
ján igyekeztek következtetéseket levonni 
arra vonatkozóan, hogy az  eljárás miként 
lehet a  leginkább ügyfélközpontú, illetve 
hogyan érhető el, hogy egy-egy ügyben mi-
nél hamarabb szülessen döntés. 

Lenkei György, a  gödi önkormányzat 
szociális bizottságának elnöke a  követke-
zőket mondta a téma kapcsán:

– Sok éves tapasztalatunk azt mutatja, 
hogy a  szociális ügyek kezelése akkor mű-
ködik a  leghatékonyabban és a  leggyorsab-
ban, ha egy-egy kérdés megoldásán együtt 
dolgozik a  szociális bizottság és a  hatósági 
osztály. Gödön hetente, sőt szükség esetén 
ennél is gyakrabban ülésezik a  szociális 
bizottság, s mint a mostani kerekasztal-be-
szélgetés során is kiderült, ez egyedülálló 
a többi településsel való összehasonlításban. 

Dr. Kármán Gábor hangsúlyozta: a szűk-
re szabott törvényi határidő miatt a  jövő-
ben a  korábbiaknál is nagyobb szükség 
lesz az ügyfelek együttműködésére. Az ön-
kormányzat kiemelt figyelmet fordít a  ké-
relmezők tájékoztatására. Az  ügyfeleknek 
kérelmüket és annak mellékleteit a hatósági 
osztály ügyintézőinél kell leadniuk, akik át-
tekintik az  anyagot, illetve szükség esetén 
segítséget nyújtanak abban, hogy a  kérel-
mező hiánytalanul tudja leadni az ügye el-
bírálásához szükséges iratokat, s ne teljen el 
felesleges idő a hiánypótlásokkal. 

K. B.

Gödön elhunytak
Polyák Györgyné (sz.: Czuczor Mária Ágnes) 77 éves
Erdélyi Mihály 63 éves
Kalácska Károlyné (sz.: Anna Erzsébet) 70 éves
Piskatórisz Péter 97 éves
Gellén Endréné (sz.: Skoda Magdolna) 83 éves
Mezey Gézáné (sz.: Veres Erzsébet) 85 éves
Vincze Dániel 89 éves

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, barátoknak és szomszédoknak, akik 
drága testvérünk, Horváth László temetésén osztoztak 
gyászunkban, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

2016. március 1. és március 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Radványi-Nagy András és Lengvári Erika
Pális Tamás és Holló Csilla
Kis István és Simon Annamária

Gödön született
Pásztor-Várady Gellért

SZÜLETÉSNAP

„Nem érzem az évek súlyát”
90. születésnapja alkalmából Horváth Pálnét az önkormányzat nevé-
ben dr. Pintér György alpolgármester, az  Alapszolgáltatási Központ 
részéről pedig Füle Jánosné köszöntötte márciusban. A kitűnő egész-
ségnek örvendő Vera néninek a szerkesztőségünk nevében is szívből 
gratuláltunk.

Horváth Pálné, Vera néni elmondta nekünk, hogy hosszú élete során 
sokfelé dolgozott, közvetlenül a nyugdíjba vonulása előtt a Fővárosi 
Számítástechnikai és Díjbeszedő Vállalat ügyfél-reklamációkkal fog-
lalkozó munkatársa volt. Öt évvel ezelőtt telepedett át Gödre, azelőtt 
Kismaroson élt. A  fia és a  menye beszélték rá arra, hogy költözzön 
közelebb hozzájuk. Arra a kérdésünkre pedig, hogy immár kilencven 
felett honnét ennyi energia, Vera néni hamiskás mosollyal válaszolt: 
„Megszoktam már fiatal koromtól kezdve a ház körüli tüsténkedést, 
tudja, mindig kertes házban laktunk, és én nagyon szeretem a növé-
nyeket, a virágokat.”

(w) 

Vera nénit otthonában köszöntötte Pintér György alpolgármester

A szakmai tanácskozást dr. Kármán Gábor 
(balra) kezdeményezte, és Lenkei György 
nyitotta meg

SZAKMAI ÉLET

Térségi tanácskozás a városházán 
Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető kezdeményezésére, az önkormányzat szociális 
bizottságának támogatásával március 3-án szakmai egyeztetést tartottak a környező tele-
pülések (Vác, Dunakeszi, Fót és Csörög) hatósági szakemberei a gödi városházán. A szak-
mai kerekasztal összehívására a közigazgatási eljárásról szóló törvény január elsején életbe 
lépett változásai miatt volt szükség.

KÖZÉLET
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Idén áprilisban ünnepeljük a  Neveleki Szomszédok Egyesület alapításának 
második évfordulóját. A kezdetekkor kettős célt fogalmaztunk meg: a neve-
leki lakókörnyezet fejlesztését és a  közösség erősítését. Az  idő múlásával ez 
kibővült a nevelekiek érdekeinek képviseletével is. A lakókörnyezet fejleszté-
sében szoros együttműködést alakítottunk ki az önkormányzattal. Többször 
felmértük a fejlesztési igényeket, és ezek alapján tettünk javaslatokat. Sikerült 
elérnünk a csatornázás ⅔-os támogatottságát. Gyűjtöttünk lakossági hozzájá-
rulást az első járdaszakaszra. A rosszul kivilágított utcák felmérésével segítet-
tük a 2015-ös világításfejlesztés előkészítését. Társadalmi munkában ápoltuk 
és csinosítottuk a Kapcsolat-parkot, télen hómentesítettük a Csíz utcai járdát, 
és több alkalommal szedtünk szemetet. A közösségi élet felpezsdítésére eddig 
több mint tíz rendezvényt szerveztünk (húsvéti tojáskeresés, gyereknap, bog-
rácsozás, mobilitási hét, Mikulás-nap, karácsonyi híddíszítés stb.). 2015-ben 
sikeresen képviseltük a  nevelekiek érdekeit az  autópálya-bővítéssel kapcso-
latban a NIF Zrt.-nél, a postai kézbesítési problémákkal kapcsolatban pedig 
a Magyar Postával folytatott tárgyalásokon.
Ha ön is szeretne tenni Nevelekért, és egyetért céljainkkal, jelentkezzen tagjaink 
közé vagy támogasson adományával!
Jelentkezés és információ: info@nevelek.hu
Bankszámla: Neveleki Szomszédok Egyesület, Magnet Bank, 16200230-
10016707. 

A neveleki közutak rossz állapota jelentős részben abból 
adódik, hogy nincs megoldva a  csapadékvíz-elvezetés. 
A nagy esőzések után több helyen áll a víz az utcákon, 

a  lejtős útszakaszokon pedig nagyobb vízmosások alakulnak ki. A Neveleki 
Szomszédok Egyesület már többször jelezte a  problémát a  városvezetésnek. 
Az önkormányzat idén kiemelten foglalkozik ezzel a témakörrel. Az év első 
felében átfogó vízelvezetési tervet készíttetnek, amely a hosszú távú rendezés 
alapja. A csapadékvíz okozta károk ideiglenes csökkentésére még a tavasz fo-
lyamán szikkasztó árkokat ásnak az utak mentén a leginkább veszélyeztetett 
helyszíneken. Az árkok betemetődésének megakadályozásában és karbantar-
tásában az önkormányzat a lakosság segítségét kéri. Ezzel kapcsolatban hely-
színbejárással egybekötött lakossági tájékoztatót tart május 7-én, szombaton 
15 és 19 óra között Simon Tamás alpolgármester és az önkormányzat vízügyi 
szakembere.

Találkozó és rövid tájékoztató a Kapcsolat parkban, a Kálmán utcai hídnál. 
A bejárás ezt követően kezdődik a Csíz utcában, majd  sorrendben a Füzike, 
Pacsirta, Őszapó, Jégmadár és Vörösbegy utcákban folytatódik. A bejárást eső 
esetén is megtartjuk. Kérjük, hogy az érintettek azon a délutánon tartózkod-
janak otthon.

Felhívjuk a neveleki ingatlantulajdonosok (és a haszonélvezők) fi gyelmét 
arra, hogy akik Göd Város Adóhatósága felé a helyi építményadó és telek-
adó bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget, haladéktalanul pótolják. 
Amennyiben bevallásukat nem nyújtják be, mulasztási bírság kiszabására ke-
rül sor. Az adóbevallási nyomtatványok elérhetőek a www.god.hu honlapon, 
a Nyomtatványok/Adóosztály nyomtatványai menüpontokon belül. 

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

NEVELEK HÍREI

Árkolási munkák Neveleken

Kétéves a Neveleki Szomszédok Egyesület

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
a  hatóság kezelésében álló, de állami tulaj-
donban lévő Göd, Szegfű u. − Rezeda u. Du-
na-parti részén az  erdő szinte teljes kiirtását 
hajtotta végre az elmúlt hetekben. A Pest Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságá-
nak állásfoglalása szerint minden a  hatályos 
jogszabályok betartásával történt. 

A lakosság és az  önkormányzat bármilyen 
előzetes értesítése nélkül elvégzett tarvágás 
óriási felháborodást keltett a gödiek körében. 
A  Polgármesteri Hivatalban tartott lakossági 
fórumon Tóth Zsolt erdőmérnök a Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről ígéretet 
tett több ezer facsemete ültetésére, bár mindez 
a résztvevők nagy többségét szemmel látható-
an nem nyugtatta meg. A fakivágást felügyelő 
erdőmérnök elismerte felelősségét abban, hogy 
minden nemű előzetes értesítés nélkül kez-
dődtek meg a  munkálatok. Tóth Zsolt szavai 
szerint „üzleti titok” az, hogy az állam tulajdo-
nában lévő erdőben kitermelt faanyagért ki és 
mennyit fi zetett a hatóságnak. 

Álláspontom szerint, mivel a  kiirtott erdő 
állami tulajdon, tehát a magyar állampolgárok 
vagyona volt, a  terület kezelője, a Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóság pedig egy köz-
pénzből működő állami szervezet, ezért ebben 
az esetben nem lehet üzleti titokra hivatkozni. 
A kitermelt faanyag mennyisége, annak pénz-
beli értéke, valamint a  munkát végző vállal-
kozó kiléte és a  hatóság részéről megkötött 
vállalkozási szerződés is közérdekű adatnak 
minősül. Ezért a Jobbik hivatalos úton fordul 
a  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság-
hoz a fenti adatok megismerése végett, melyet 
nyilvánosságra fogunk hozni. Amennyiben 
a hatóság hivatalos úton is üzleti titokra hivat-
kozik, abban az esetben bírósághoz fordulunk 
közérdekű adat eltitkolása miatt.

A lakossági fórum napján megtartott képvi-
selő-testületi ülésen szavazatommal támogat-
tam azt az előterjesztést, mely szerint a szóban 
forgó terület a  jövőben kerüljön helyi védett-
ség alá, vagyis ilyen erdőirtást többször ne le-
hessen végrehajtani. Támogattam azt is, hogy 
szükség esetén az önkormányzat vegyen részt 
a  hatóság által mielőbb újraültetendő facse-
meték gondozásában, a Polgármesteri Hivatal 
pedig időben kapjon értesítést az ilyen jellegű 
munkálatokról. 

Sipos Richárd
képviselő

Göd Város Önkormányzata

DUNA-PARTI FAKIVÁGÁS

Akár a bíróságig is elmegy 
a Jobbik

Felhívás adóbevallás teljesítésére
Tisztelt Lakosság!

Gödi Körkép | 2016. 4. szám KÖZÉLET

11



SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Újabb adomány indult Jánosiba
Az alsó- és a felsőgödi katolikus közösséghez tartozó hí-
vek újabb, mintegy 40 zsákból álló ruhaszállítmányt küld-
tek testvértelepülésünk lakóinak. Jánosi barátaink hálás 
köszönetüket fejezték ki a  gödi aktivistáknak és az  ado-
mányozó magánszemélyeknek. A ruhák határon való át-
juttatásában a  Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat segít, 
mely szervezet a Gödi Önkormányzat tavalyi adományát 
oklevélben ismerte  el − nyilatkozta lapunknak Simon 
Tamás alpolgármester. 

BERUHÁZÁS

Szabadtéri tornapálya épül a Petőfi  
téren
A Petőfi  téri játszótér szomszédságában bárki által ingyene-
sen igénybe vehető szabadtéri edzőpálya (street workout) épül. 
A tornaeszközök betonalapjának elkészítését április első napjai-
ban végeztette el az önkormányzat. Tavaly novemberben a Mari-
gnane téren adták át a város első ilyen létesítményét, s a jövőben 
várhatóan Göd több pontján is hasonló közösségi tereket hoz-
nak létre. A park minden gödi számára kiváló lehetőséget kínál 
a mozgásra, a szabadidő aktív eltöltésére – mondta a tornaeszkö-
zök kihelyezését követőe n Simon Tamás alpolgármester, körzeti 
képviselő. 

K. B.

www.telepulesellato.hu

Május 1-jétől a strand naponta 6-tól 20 óráig tart nyitva.
Pénztári órák 7 és 19 óra között.

Éjszakai fürdőzés minden pénteken 20.30-tól 24 óráig.

www.telepulesellato.huwww.telepulesellato.hu
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Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!
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2016. április 23.2016. április 23.

A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, 
a Budapest–Szob kerékpárút és a Duna 
közvetlen szomszédságában várja 
vendégeit a Duna-part Nyaralóházak. 
A kéthektáros, parkosított üdülőterület 
kiváló helyszíne a legkülönbözőbb 
szabadidős, kulturális és 
sportrendezvényeknek.

• kalandpark és kötélpálya
• összkomfortos szállás
• étterem
• büfé
•  nagy befogadóképességű 

színházterem (modern hang- és 
fénytechnika, projektor)

• bográcsozóhely
• nagy szabad területek
• változatos programlehetőségek

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

DUNA-PART NYARALÓHÁZAK
2132 Göd, Jósika utca 14. | Levélcím: 2131 Göd, Pf. 12. 
Telefon: (06 20) 236-0223 | Fax: (06 27) 336-914
nyaralohazak@god.hu | www.nyaralohazak.hu

SZÁLLÁS
28 db 2-3 ágyas, 5 főig 
pótágyazható összkomfortos faház
•  hűtő és televízió a szobákban
•  szállás egyszerre 98 fő részére
•  igény szerint teljes ellátás
•  ingyenes parkolás
•  étterem, büfé
•  bográcsozás, grillezés
•  kutyabarát szálláshely

TÁBOROK
Ideális helyszín különféle táborok, 
osztálykirándulások, túrák számára
Programlehetőségek igény szerint:
•  kalandpark, kötélpálya
•  evezés, sárkányhajózás
•  kerékpár- és csónakbérlés
•  dunai szabad strand
•  tenisz, pingpong, biliárd, kosárlabda, foci
•  csillagtúrák a Dunakanyarba

Szállás és sokoldalú rendezvényhelyszín
Gödön, a Duna partján

Bankkártya- és Szépkártya-elfogadóhely

RENDEZVÉNYEK
Kiváló helyszín kül- és beltéri 
csoportos rendezvények 
számára
•  céges rendezvények, 

termékbemutatók, csapatépítő 
tréningek

•  esküvők, fogadások
•  kulturális események, színházi 

előadások, koncertek, fesztiválok
•  sport- és szabadidős rendezvények
•  konferenciák
•  igény szerinti programszervezés és 

ellátás



A megemlékezés a  Huzella Tor-
nacsarnokban kezdődött. 
Markó József polgármester kö-

szöntőjében arra emlékeztetett, hogy 
az  1848−49-es forradalom és szabad-
ságharc egy birodalommal szemben 
jött létre, ami némi párhuzamosságot 
mutat a jelenünkkel. Most is egy biro-
dalom része vagyunk, amelyet Európai 
Uniónak hívnak, és amely számos jó és 
hasznos tulajdonsága mellett néha lát-
tatni engedi a kevésbé előnyös oldalait 
is.

A Németh László Általános Iskola 
növendékei ünnepi műsorral készül-
tek. A  versekkel és táncos elemekkel 
színesített produkció látványos része 
volt, amikor a  nemzeti lobogó színeit 
több mint egy tucat színes esernyővel 
varázsolták elénk a fellépők.

Az előadást követően került sor 
a  Kóczán Mór-díjak átadására. Idén 
egy curling vegyes páros: Palancsa 
Dorottya és Kiss Zsolt, csapat kategóri-

ában pedig a GSE Kajak-kenu Szakosz-
tálya vehette át az  elismerést Kóczán 
Mór leszármazottaitól. (A díjazottak-
ról bővebben lapunk 35. oldalán olvas-
hatnak.)

Az ünnepi programok a  Kossuth 
téren folytatódtak. A  Nemzeti dal 
című verset Kemény Gábor szavalta el, 
a  ref rént együtt mondták vele az egy-
begyűltek. A  Jeruzsálemi Szent Lázár 
Lovagrend, valamint a  Vitézi Rend 
díszőrsége mellett, lovas honvédok 
sorfala között lépkedtek a koszorúzók 
Kossuth Lajos mellszobrához. Koszo-
rúzott az  önkormányzat, a  képvise-
lő-testületet alkotó pártok, az intézmé-
nyek és a civil szervezetek képviselői.

Petőfi Sándor szobránál a Felsőgödi 
Munkásdalkör énekelt egy dalcsokrot 
Kiss Aliz vezénylete mellett, majd ko-
szorúk és mécsesek kerültek a  szobor 
talapzata köré. A  havas eső ellené-
re több tucat gödi csatlakozott ezen 
a helyszínen is a megemlékezéshez.

Az ünnepi program utolsó állomá-
sa a  Nemeskéri-Kiss-kúriánál volt. 
A  zord időjárás elől a  kiállítóterembe 
húzódtak be a résztvevők, ahol a Gau-
de kórus énekelt 48-as dalokat – néme-
lyiket meg is tanítva az ünneplőknek. 
Majd a térség országgyűlési képvizelő-
je, Tuzson Bence mondott ünnepi be-
szédet.

A szónok arról beszélt, hogy 168 év-
vel ezelőtt március 15-e valóban felráz-
ta a szunnyadó erőket. Az utcára vonu-
ló tömegek talán nem is sejtették akkor, 
hogy történelmet írnak. Ahogy időben 
távolodunk 1848-tól, egyre közelebb 
kerülünk az eszméihez. Magyarország 
az  alkotmányosságának alapját rakta 
le akkor. Tuzson Bence úgy fogalma-
zott, hogy ’48 kőszikla, amelyre ala-
pozni lehet, és csillag, amelyet követni 
érdemes. Mi, magyarok nem engedünk 
a 48-ból, nem engedünk a 12 pontból, 
Petőfi, Jókai, Kossuth vagy Széchenyi 
emlékéből sem. Akkor vált a  nem-

zet nagykorúvá, s  elődeink kivívták 
maguknak szellemi és materiális ér-
telemben a  jussukat, amelyért őseik 
a vérüket adták. Egyszerre modern és 
hagyományt követő ország és nemzet 
született 1848-ban, amely tömörítette 
magában Európa új eszméit és saját 
történelmi hagyományait. Az  ország-
gyűlési képviselő szerint fontos, hogy 
a múltunkat ismerve éljük meg a jelent 

MEGEMLÉKEZÉS

Éljen a magyar szabadság!
Március 15-e Gödön
Szeles-esős reggelre ébredtek a gödiek március 15-én. A városi programsoro-
zat szabadtéri eseményein a 48-as ifjak bőrébe bújhattak a közösen emlékezők, 
legalábbis ami az időjárási körülményeket illette.

A megemlékezők – köztük a város vezetői 
– Göd három különböző emlékművénél 
helyezték el koszorúikat 1848 hősei előtt 
tisztelegve

A Nemeskéri-kúriában Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet 

Ünnepi műsorral ezúttal a Németh László 
Általános Iskola tanulói készültek
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Bozóky Gyula Alapítvány 
Alapítványunk ez úton is köszöni a 2015. 
évi támogatásokat, melyeket az „Összefo-
gás-feszület” felújítására fordított. A 2016. 
évi terv: A templom, a templomkert és a 
Bozóky tér további felújítása. Kérjük, tá-
mogassák céljainkat.
Adószám: 18710034-1-13

A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
Közhasznú társadalmi szervezetünkben 
az adófelajánlásaik kedvezményezettjei el-
sősorban a GDSE szakosztályaiban sporto-
ló gyermekek. 
Adószám: 18710357-1-13

Dunakanyar Polgárőrség Göd 
Egyesület
Tevékenységünk: Göd közbiztonsági szint-
jének megtartása, javítása, természetes és 
épített környezetünk megóvása. Az illegá-
lis szemétlerakás megakadályozása.
Adószám:18718537-1-13

Dunai Vízisport Alapítvány
Célunk, hogy támogassuk a vízi sportot űző 
fiatalokat és kiemelten a Gödi SE Kajak-kenu 
Szakosztályának sportolóit. Programjaink: 
szülői nap, KajakKaland tábor, Göd Kupa.
Adószám: 18684388-1-13 

Gödi Horgász Egyesület 
Egyesületünk mintegy 420 tagot számlál. 
A Gödi Horgász Egyesület biztosítja a gödi 
horgászok törvényes keretek közötti szer-
vezett horgásztatását a Dunán, illetve el-
látja az egyesületi tagok érdekképviseletét.
Adószám: 19833602-1-13

Játszoda Egyesület
Gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátásával 
foglalkozunk. Egyénre szabott, komplex 
módszerekkel segítjük a gyermekek fejlő-
dését. Az 1%-os felajánlás minden évben 
nagyban segíti a munkánkat.
Adószám: 18703313-1-13

Magyar Mentőmotor Alapítvány
A mentőmotoron érkezik a leggyorsabban 
a segítség a balesetek és a rosszullétek hely-
színére. Kérjük, ön is támogassa adója 1%-
ával a motoros mentést, a Mentőmotoros 
Szolgálat működését!
Adószám: 18019807-1-13

Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítvány
Célunk az iskola oktatási eszközeinek kor-
szerűsítése, a tehetséggondozás, a diák-
sport támogatása, az idegen nyelv oktatá-
sának segítése. Gyermekeink érdekében 
a jövőben is számítunk a felajánlásaikra. 
Köszönjük támogatásukat!  
Adószám: 18675809-1-13

Violin Kulturális Közhasznú 
Alapítvány
Tisztelettel kérjük önt, hogy támogassa 
adója 1%-ával a Violin Kulturális Közhasz-
nú Alapítványt, a Göd Város Alkotó- és 
Előadóművésze Díjjal kitüntetett  Gaude 
Kórus háttérszervezetét. Köszönjük!
Adószám: 18710429-1-13

Tájékoztatás: A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlás kedvez-
ményezettje csak az a belföldi székhelyű egyesület, alapítvány vagy közalapítvány lehet, amely nyilatkozata sze-
rint közhasznú tevékenységet végez, illetve a személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánló magánszemély 
rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vette a bíróság. Kérjük, adójuk 
felajánlása előtt tájékozódjanak arról, hogy a választott társadalmi szervezet megfelel-e az előírásoknak!

A Gödi Körkép májusi lapszámában is ingyenesen biztosít lehetőséget a gödi civil 
szervezeteknek adószámuk közlésére. Április 29-ig további szervezetek jelentkezését is 
várjuk a korkep@god.hu e-mail címen.

FELHÍVÁS

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi 
szervezeteket adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civil szervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak 
hozzá Göd társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához, a lakosság igényeinek 
kielégítéséhez. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával tá-
mogassák a helyi civil szervezetek működését!

és építsük a  jövőt. Emlékeztetett: 
most is veszélyben van a szabadság, 
most is nagy bajban van Európa. 
Változást vár a helyzet tőlünk is, de 
a magyaroknak kötelessége az ősök 
szabadságvágyát megtartva a  fon-
tos, sorsfordító kérdésekben saját 
és felelős döntéseket hozni. Mint 
fogalmazott, a mai vezetőktől is azt 
követeli meg a  Sors, hogy álljanak 
ki a nemzet szabadságáért, még ha 
ennek megcsorbítására nehezedik is 
nyomás Európa irányából. Felhívta 
a  figyelmet a  bevándorlással kap-
csolatos népszavazási indítvány-
ra is, mely szerinte lehetőség arra, 
hogy minden magyar véleményt 
nyilvánítson arról, hogy milyen le-
gyen a  magyar jövő, – hiszen ezek 
a  kérdések száz évekre határozhat-
ják meg a magyarság sorsát.

Megemlékezett a  példamutató 
értékeket örökül hagyó Nemeskéri-
Kiss Miklós nemzetőr ezredesről is, 
aki annak idején kiüldözte Magyar-
országról Jellasicsot, s  több hely-
színen is harcolt, és akinek a  fegy-
verletétel után menekülnie kellett 
az  országból, majd a  kiegyezést 
követően Gödre tért haza. Virágzó 
gazdaságot hozott létre a  Felvidé-
ken is, és erkölcsi tartása ma is pél-
daként szolgál a következő nemze-
dékeknek.

A megemlékezés utolsó momen-
tuma Nemeskéri-Kiss Miklós nem-
zetőr ezredes emléktáblájának meg-
koszorúzása volt a kúria kertjében, 
majd a résztvevők a Szózat eléneklé-
sével búcsúztak el egymástól.

V. Pálfai Kinga
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− Ki és mikor alapította meg a Vitézi 
Rendet?
− Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
alapította 1920-ban. Olyan emberek-
nek adományoztak vitézi címet, akik 
valamilyen hőstettet hajtottak vég-
re a  háborúban vagy a  civil életben. 
A katonai hagyományokat ápoló rend 
egyesületi formában működik, napja-
inkban körülbelül 5000 taggal.

− Melyek a rend főbb céljai?
− Négy fő tevékenysége van a rendnek: 
hagyományőrzés, katasztrófavéde-
lem, hadisír-gondozás és karitatív te-
vékenység. A  hagyományőrző csoport 
megemlékezéseken, ünnepségeken 
szokott részt venni, díszsorfalat áll-
ni. Azonban a  hagyományőrzés nem 

csak arról szól, hogy szép ruhába öl-
tözünk és díszelgünk. Ott van mö-
götte a komoly kutatómunka is. Ezen-
felül a  rend fontos feladatának tekinti 
az  ifjúság hazafiasságra nevelését is. 
A katasztrófavédelmi századunk az or-
szág különböző pontjain nyújt segít-
séget, bármilyen mozgósítás esetén 
(tűzvédelem, árvíz stb.). Erre minősí-
tésünk is van, így szakmai irányítást 
tudunk adni ezekben a  helyzetekben. 
A  hadisírgondozó csoportunk az  I. és 
II. világháborús katonák sírjait kutat-
ja fel, teszi rendbe, függetlenül attól, 
hogy német, szovjet vagy magyar ka-
tona volt-e a megboldogult.

− Miben és hol tud segíteni a karitatív 
csoport?

− Karácsony előtt például melegé-
tel-osztást tartunk Budapest külön-
böző pontjain. Angliából jó minőségű 
használt ruhákat kaptunk, amelyeket 
valóban rászoruló emberekhez igyek-
szünk eljuttatni. Tavaly Kárpátaljára, 
a  háború sújtotta magyar területek-
re vittünk tartós élelmiszert. Orvosi 
felszereléseket, kórházi kiegészítő be-
rendezéseket, gyógyászati eszközöket 
juttatunk el a  különböző szakintéz-
ményekbe, és tűzifával segítettünk 
nagycsaládos, illetve idős embereket. 
De hosszan sorolhatnám még a karita-
tív tevékenységeinket. Természetesen 
nagy örömmel vesszük az adakozó em-
berek, cégek felajánlásait, adományait.

− A kiállítás anyagát hogyan gyűjtöt-
ték össze?
− Vitézeink közül többeknek az  ősei 
katonák voltak, így a  gyűjtemény egy 
része családi örökség. Van közöttük 
néhány „replika” is, mert megsérült, 
vagy olyan állapotban volt az  erede-
ti, hogy másolatot kellett készítenünk 
róla. Vitéz Kiss László törzskapitány 
úrnak komoly gyakorlata van a huszár-
egyenruhák és a korhű katonai egyen-
ruhák elkészítésében.

− Melyik volt a kiállítás legértékesebb 
darabja?
− A  huszárság ötszáz éves történetét 
mutattuk be, korhű egyenruhákkal, 
fegyverzettel, külön hangsúlyt fektetve 
az  I. világháború kitörésének századik 
évfordulójára. Minden kornak megvolt 
a  maga szépsége, így szerintem nem 
lehet érték szerint kategorizálni a kiál-
lított darabokat. Akad, akinek a dísze-
sebb egyenruhák tetszenek, de min-
denkinek más és más lehet értékesebb. 
Az egyik tablón a II. világháború utolsó 
lovas rohamáról volt olvasható egy le-
írás, amelyet egy német tiszt jegyzett le. 
Ez egy érdekes, komoly és hátborzonga-
tó visszaemlékezés arról, hogy az akko-
ri huszárok, vitézek milyen bátorsággal, 
hazájuk iránti mély alázattal és hűség-
gel mentek szembe a géppuskatüzekkel 
lovon, kivont karddal a kezükben. En-
nek a  rohamnak volt vezető parancs-
noka vitéz Mikecz Kálmán, akit halála 
után posztumusz dandártábornokká 
léptetett elő a vezérkar. Az unokájának 
– aki eljött a kiállításmegnyitóra – nyil-
ván az ő személyes tárgyai voltak a leg-
értékesebbek.

Vida-Szabó Emese

A különleges kultúrtörténeti értéket képviselő tárlatot vitéz Kürtössy Ottó (balra) és vitéz 
Mikecz András nyitotta meg

HAGYOMÁNYŐRZÉS

500 év honvéd- 
és huszáregyenruhái
Tárlat a művelődési házban
A József Attila Művelődési Házban volt látható A  huszárság 500 éve című 
kiállítás. A tárlatot vitéz lovag Kürtössy Ottó nyitotta meg, aki a Vitézi Rend 
Karitatív Csoportjának parancsnoka, születése óta Gödön él, és 2007 óta 
tagja a rendnek. A Vitézi Rend tevékenységéről és a kiállított gyűjteményről 
kérdeztük.
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CIVIL ÉLET

Bemutatkozik a Dunakanyar 
Polgárőrség Göd Egyesület
A Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület 2007-ben ala-
kult, s 2014-ig kiemelten közhasznú egyesületként műkö-
dött.

Babus Gábor elnök és társai erőfeszítéseinek köszönhe-
tően mára az egyesület egy Opel Astra és egy Nissan Ter-
rano típusú gépjárművel, továbbá egy robogóval rendel-
kezik. Két rendszámfelismerő készülékünk közül az egyik 
online rendszerben működik.

Jelenleg aktív tagjaink száma 15, jómagam tavaly csat-
lakoztam a  csoporthoz, s  az adminisztratív munkában 
veszek részt. Az elmúlt évek felajánlásait és önkénteseink 
jelentős saját anyagi forrásait felhasználva szolgálat köz-
ben minden kollégánk egyenruhát visel. Munkatársaink 
főállásuk mellett, szabadidejük terhére, önkéntes alapon, 
javadalmazás nélkül, saját erőforrásaik felhasználásával 
teljesítenek szolgálatot szinte mindennap. Két gépjárművel 
járjuk a várost éjjel és nappal, sokszor segítünk elakadt, el-
tévedt autósokon, bűncselekményeket előzünk meg, vagy 
éppen tetten érjük az elkövetőket. Nem egy kerékpár a mi 
segítségünkkel került vissza tulajdonosához. Többször 
biztosítottunk városi és egyéb rendezvényeket, egyebek 
mellett a gödi FÉTIS futóversenyt több alkalommal is.

Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi támoga-
tónknak! 2016 januárjában pályáztunk a civil szervezetek 
működését segítő EMMI-támogatásra, mely pályázatnak 
az elbírálása még folyamatban van. Nagy segítséget jelen-
tene számunkra, ha nyernénk, ugyanis akkor a követke-
ző évben tovább gyarapíthatnánk felszereléseinket. Min-
den felajánlás és támogatás nagyon nagy segítséget jelent 
nekünk, mivel gépjárműveink üzemeltetése és javítása 
önerőből nem fedezhető.

Jelentős segítség lenne számunkra, ha az olvasók – fon-
tosnak tartva a  Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület 
tevékenységét – adójuk 1 százalékát felajánlanák egyesü-
letünknek, illetve minden egyéb támogatást is szívesen 
veszünk.

Gyarmatiné Barta Anikó egyesületi titkár

A Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület elérhetőségei
telefon: (06 30) 341-4028
e-mail: dunakanyar.polgarorseg@gmail.com
honlap: http://dkanyarpolgarorseg.gportal.hu
Számlaszám: 64700069-30100134-00000000
Adószám: 18718537-1-13
Minden támogatást hálás szívvel fogadunk, és továbbra is 
szolgáljuk a város érdekeit!

Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánljuk figyelmébe a  Gumi-Control Kft. 
tájékoztató anyagát. A  mellékelt szóróanyag tájékoz-
tatja Önt a Gumi-Control Kft. szakszervizében igény-
be vehető szolgáltatásokról, és arról, hogy az igénybe 
vett munkák hogyan alakíthatják ki az  Ön kedvez-
ményrendszerét.

A kedvezménygyűjtő kis füzetünket érdemes a  gép-
járműben tartani, hogy haladéktalanul igazolni tudjuk 
az elvégzett szolgáltatást.
Reméljük, az elkövetkező időszakban megtisztel ben-
nünket azzal, hogy ránk bízza gépjárművének műsza-
ki és esztétikai karbantartását.
Köszönjük, hogy bennünket választ.

Tisztelettel és barátsággal: 
a Gumi-Control Kft. munkatársai 

H
IR

D
ET

ÉS

Gödi Körkép | 2016. 4. szám KÖZÉLET

17



− Startol a  NOK – hallhatjuk egy ideje. 
Talán érdemes azzal kezdeni ezt a beszél-
getést, hogy elmondjuk, mi is az a Nemzeti 
Otthonteremtési Közösség.
− A  Nemzeti Otthonteremtési Közösség 
egy úgynevezett „building society”, azaz 
építési célú vagyon- és kockázatközösség, 
amelyet angol minta alapján hozott létre 
a kormány. Hangsúlyozni kell, hogy a NOK 
nem egy pénzintézet. Az építési célú közös-
ségekre a világon sehol sem vonatkozik be-
tétbiztosítás, hiszen nem működnek pénz-
intézetekként, nem fizetnek kamatot, nem 
nyújtanak hitelt kamatra, viszont minden 
évben lakásokat vásárolnak, és ezeket át-
adják a közösség tagjainak. A német minta 
alapján létrehozott lakás-takarékpénztá-
rak azonban pénzintézetek, ennek megfe-
lelően például számlát vezetnek, kamatra 
hitelt nyújtanak, és vonatkozik rájuk a be-
tétbiztosítás. Ezek a  pénzintézetek nem 
építenek és közvetlenül nem is vásárolnak 
lakásokat.

− Szó volt arról, hogy a közösségekbe való 
tagtoborzás a  szervezők feladata lesz. 
Milyen feltételek alapján választják ki 
a NOK-ok szervezőit?
− A Nemzeti Otthonteremtési Közösségek-
ről szóló törvény a szervezők számára szi-
gorú feltételeket ír elő. Az állami támoga-
tásban a  szervező csak akkor részesülhet, 

ha legalább két éve aktív, és ezer lakást áta-
dott. A törvény előírja továbbá a százmillió 
forintos alaptőkén túl minden vagyonalap 
után a  bankihoz hasonló, három száza-
lékos szavatoló tőke befizetését is. Ez  ga-
ranciát jelent a NOK tagjai számára. Akik 
fizetnek, biztosak lehetnek abban, hogy 
mindenképp megkapják a lakásaikat, akik 
viszont nem, elveszítik a  lakást, s  annak 
ellenértékét a szervező a fizető tagok laká-
sainak megvételére fordítja. A nem fizetők 
a  tízéves futamidő végén kaphatják vissza 
pénzüket, amikor már a  közösség min-
den tagja lakáshoz jutott. Többen kérdez-
ték már, mi garantálja, hogy a  tagok nem 
veszítik el a pénzüket menet közben. Erre 
annyit mondhatok, hogy a NOK biztonsá-
gos működését szigorú törvényi feltételek 
és erős MNB felügyeleti jogosítványok ga-
rantálják.

− Tehát, ha valakinek van 100 millió fo-
rintos alaptőkéje, akkor alapíthat szerve-
zőcéget?
− A cél az, hogy optimális méretű, és a pia-
ci viszonyokhoz a legjobban alkalmazkodó 
cégek jöjjenek létre. A  kezdőtőke mellett 
a  működést biztosító erős felügyeleti jo-
gosítványok garantálják azt, hogy a  szer-
vezők megállják a helyüket a  lakáspiacon. 
A  NOK-ról szóló törvény tartalmazza 
azokat a  biztosítékokat, amelyek zálogai 

lehetnek a  sikeres működésnek. Ezek kö-
zül csak néhányat említek: az  alaptőke, 
a tartalékképzés, a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelete, összeférhetetlenségi szabályok, 
a  szakmai tapasztalat előírása, jelzálog, és 
sorolhatnám még hosszasan. A  konstruk-
ció célja az  volt, hogy olyan garanciákat 
határozzunk meg, amelyek nem drágítják 
feleslegesen a megtakarítások lakáscélú fel-
használását.

− Említette, hogy a nem fizetők pénzét a fi-
zetők lakásainak megvásárlására fordít-
ják. Vannak, akik pilótajátékot gyaníta-
nak ebben. Mi a garancia arra, hogy nem 
lesz az?
− Éppen az előbb említettem az MNB szi-
gorú felügyeletét. A  felügyeleti jogosítvá-
nyok olyan szankciókat tesznek lehetővé 
a  szervezőkkel szemben, amelyek hatéko-
nyan védik a  tagok érdekeit. Ha, ne adj’ 
isten!, időlegesen megbillenne az  otthon-
teremtési közösség gazdálkodási egyensú-
lya, a szervezőnek a saját vagyonából köte-
lezően képzett tartalékkal kell helytállnia. 
A  NOK egy új előtakarékossági forma, 
ahol a tagok biztosak lehetnek abban, hogy 
a tagságuk időtartama alatt új lakást vásá-
rolhatnak. Egy Nemzeti Otthonteremtési 
Közösség minimum 120 taggal indulhat 
el, és a  tagok mindnyájan egyenértékűek 
– magyarán nincs közöttük alá- vagy fölé-
rendeltségi viszony. A tagok száma kötött, 
előre meghatározott, és időközben nem bő-
vülhet a közösség, nem lehet újabb tagokat 
toborozni. Láthatja, hogy eléggé sántít ez 
a pilótajáték-hasonlat.

− Az  otthonteremtési közösségek mellett 
megmaradnak a  lakás-takarékpénztárak 
is a jövőben?
− A jelenleg működő, államilag támogatott 
lakás-takarékpénztárban összegyűjtött 
megtakarítást többnyire felújításra, korsze-
rűsítésre, bővítésre használták fel az embe-
rek. A  lakás-takarékpénztárak meglétét, 
az  általuk kínált lehetőségeket tehát a  to-
vábbiakban is fontosnak tartjuk. Rajtuk 
keresztül a  kormány a  megtakarítások la-
kásfelújítás, illetve használtlakás-vásárlás 
céljára történő felhasználását támogatja. 
A  lakás-takarékpénztárak állami támoga-
tása a  továbbiakban is személyenként 30 
százalékos mértékű, és maximum évi 72 
ezer forint. A NOK-ba belépő tagok az éves 
befizetés összegére ugyanúgy 30 százalékos 
állami támogatást kapnak, de az új lakások 
építésére tekintettel a felső határ magasabb, 
legfeljebb évi 300 ezer forint.

Gödi Körkép

OTTHONTEREMTÉS

NOK
Újabb fontos elemmel bővült 
az otthonteremtési program
Az angol mintára létrehozott Nemzeti Otthonteremtési Közösségek (NOK) közösségi 
finanszírozáson alapuló, lakáscélú megtakarítást tesznek lehetővé, az  eddiginél jóval 
nagyobb állami támogatással – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös 
választókerület országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért 
felelős államtitkára
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Idén először a  Búzaszem Iskola is 
megünnepelte ezt az  emléknapot, 
melynek különös színezetet adott 

az a körülmény, hogy az iskolában im-
már harmadik éve tevékenykedő eu-
rópai önkéntesek között idén először 
fogadtak lengyel résztvevőt, aki mel-
lett egy spanyol és egy litván önkéntes 
is segíti az iskola tanórán kívüli szaba-
didős programjainak megvalósítását.

Az iskola lengyel önkéntese, Joan-
na Knopik heteken át készítette elő 
a  kiállítási anyagot, melynek során 
a  budapesti Lengyel Intézettől is sok 
segítséget kapott. Az aulában berende-
zett kiállítási anyagból megtudhattuk 
például, hogy a  legnagyobb lengyel 
városok azonosíthatók egy-egy szim-
bólummal. Így Varsó szirénvárosként, 

Gdansk borostyánvárosként, Wroclaw 
törpevárosként és az idei ifjúsági világ-
találkozónak helyet adó Krakkó sár-
kányvárosként ismert.

Az emléknap kezdetén Horváth 
Szilárd, a  Búzaszem egyik alapító-
ja elmondta, hogy a  lengyel−magyar 
kapcsolatok több mint ezerévesek. 
Szent László királyunk édesanyja, I. 
Béla felesége lengyel volt, s  kölcsönö-
sen menekültünk a hazánkra érkezett 
bajok elől a  másik országába. Közös 
királyaink is voltak. Nagy Lajos ta-
lán a  legismertebb, de Báthory István 
is egyszerre volt erdélyi fejedelem és 
lengyel király, s  mint ilyen verte meg 
magyar−lengyel−litván csapataival 
Rettegett Iván orosz cár seregeit 1579 
és 1581 között többször is. A mohácsi 

csatatéren a  legtovább kitartó csapat 
az a nyolcezer cseh és lengyel gyalogos 
volt, akik fedezték a  magyar sereget, 
s  a keresztekkel jelölt mohácsi síkon 
lengyel katonák csontjai is nyugsza-
nak. 1848−49 is fényes csillag a közös 
égbolton, s az 1939. esztendő is, amikor 
Horthy Magyarországa − kihasználva 
az  akkor   mindkét nép szerencséjére 
újra létező közös határt − lengyel kato-
nák és civilek tízezreit mentette át Ma-
gyarországra, dacolva ezzel két akkori 
világhatalommal, a  Lengyelországot 
egymás közt felosztó Német Biroda-
lommal és a  Szovjetunióval. És aztán 
jött 1956, amikor is ami Poznanban 
elkezdődött, Budapesten folytatódott... 

Összeköt bennünket a  múlt, s  ösz-
szeköt a közös jövő, vagy ahogyan hívő 
eleink mondták:  „Polak, Wegier, dwa 
bratanki, / i do szabli, i do szklanki, / 
oba zuchy, oba zwawi, / niech im pan 
bóg blogoslawi!” Azaz: Lengyel, ma-
gyar két jó barát / Együtt harcol, s isz-
sza borát / Vitéz, s bátor mindkettője 
/ Áldás szálljon mindkettőre!A Búza-
szemben megtartott lengyel−magyar 
emléknap délelőttjén a  felsős tanulók 
kérdéssort oldottak meg, míg a kicsik 
a már említett varsói jelképet, a szirént 
ábrázolták rajzverseny keretében. Dél-
után Papp Ferenc, az  iskola földrajz-
tanára vetítéssel egybekötött előadást 
tartott Lengyelország földrajzából, 
amiből megtudtuk, hogy Lengyelor-
szág elsőrangú turisztikai célország 
lehet számunkra, ahol gyönyörű he-
gyeket, vitorlázásra alkalmas tavakat, 
evezésre kiváló folyókat és történelmi 
emlékekben bővelkedő városokat ba-
rangolhatunk be. A  rendhagyó föld-
rajzórát lengyel nyelvlecke követte, 
melynek keretében a kimondhatatlan-
ságig fokozott lengyel nyelvtörő sza-
vakat és mondatokat gyakorolhattak 
a  tanulók. A  nap végén diák és tanár 
egyaránt megkóstolta a  Joanna által 
készített jellegzetes lengyel húsvéti tor-
tát, melynek a  tetejét a  sokak által jól 
ismert, de nem bolti, hanem házi ké-
szítésű lengyel karamell borította.

A Búzaszem Iskola Európai Önkén-
tes Szolgálat projektje az  Erasmus+ 
program pénzügyi támogatásával va-
lósul meg.

M. B. / H. SZ.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Lengyel, magyar − két jó 
barát
Március 23-a a lengyel−magyar barátság napja
A két nemzet közös emléknapjának előzményei 2006. március 24-re nyúlnak 
vissza, amikor a két ország államfői Győrben felavatták a magyar−lengyel ba-
rátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó 
tölgyfát ábrázol.

A kimondhatatlannak tűnő lengyel nyelvtörők iránt nagy a kereslet a Búzaszem Iskolában

A riport tartalma kizárólag a pályázó felelőssé-
ge, és az Európai Bizottság nem felelős az abban 
megjelent információkért.
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– Iskolánk életében többször 
tapasztalhattunk már szülői 
segítséget, akár ha az alapít-
ványi támogatásokat nézzük, 
akár egy-egy osztály életé-
ben a  mindennapi segítséget 
fénymásolásban, teremdeko-
rálásban. Az  április elsejei 
felújítás, iskolaszépítés ennél 
összetettebbnek tűnik. Mit 
takar pontosan ez a nap?
– Valóban összetettebb ennél. 
A  szülők is úgy érzékelték, 
hogy szükség van a segítség-
nyújtásukra. A  szülői mun-
kaközösség vezetője, Forszt 
Judit vetette fel ősszel, hogy 
a kerítést szülői összefogással 
lefestenék. Ebből indultunk 
ki, s egyre több felajánlás ér-
kezett. Így a  kastély bejárati 
burkolatának felújítására egy 
apuka céges kapcsolatot kere-
sett, és burkolóanyagot kért. 
Emellett időközben zárak, 
nyomtatópapírok, patronok 
és bútorok is érkeztek. Ezért 
úgy döntöttünk Forszt Judit-
tal, hogy legyen egy nap, amikor a szülőkkel, a tanárokkal és 
a diákokkal együtt teszünk az iskoláért. Ehhez vártuk a gödi 
vállalkozók segítségét is. 

– Milyen munkák történtek, s mi az, amiben a diákok is se-
gítettek?
– Az  iskola környéki utcákat és az udvarunkat is csinosítot-
tuk, a  diákjaink gereblyéztek, szemetet szedtek és segítettek 
a  növények tavaszi ápolásában. A  kastély kertjét átalakítjuk. 
Egy hasonló összefogás keretében már korábban is sikerült 
javítanunk a kert állapotán. Most termőföldet és növényeket 
ajánlottak fel iskolánknak. A hagyományos „tíz palánta – egy 
osztály” akciót is erre a napra időzítettük, így az iskolakert vi-
rágba borulhat a tavaszi időszakra.

Az iskola épületében min-
den osztály a  saját termét és 
a szekrényeket takarította ki.

Az összefogás lényege, 
hogy a  gyerekek is dolgoz-
zanak, hiszen amit az ember 
maga csinál, azt a  sajátjának 
érzi, és jobban vigyáz rá.

– Idén megkapta az  intéz-
mény az  ökoiskola címet. 

Ez újabb lendületet adhat a hasonló megmozdulásoknak?
– Igen, hiszen az, hogy megkaptuk az ökoiskola címet, felada-
tokat is ró ránk. Ez  a cím egy adott időszakra szól, amelyet 
meg kell majd újítani. Közben pedig bármikor kijöhetnek el-
lenőrizni, hogy valóban úgy dolgozunk, úgy élünk itt, ami egy 
ökoiskolának megfelel.

– Egyre nehezebb az iskolánk pénzügyi helyzete Ha százalé-
kolni próbálnánk, mennyi a  felajánlói, támogatói és alapít-
ványi finanszírozás?
− Pontos választ nem tudok adni. Az kétségtelen, hogy a fenn-
tartónk nagyon keveset ad mostanában. Az önkormányzat mint 
működtető azonban igyekszik növelni a költségvetésünket. Saj-
nos a berendezések, a tantermek világítása, a burkolatok mind-
mind elavultak. Ezeknek a cseréje komoly összeget igényel. Ezt 
látják a  szülők is. Talán éppen ezért növekedett meg ennyire 
az ő felajánlásaiknak a száma. A civil összefogás, segítségnyúj-
tás fontos tényezővé válhat a közösségünk számára.

Az iskola alapítványa is sok mindent finanszíroz, olyasmit 
is, ami nem az  alapítvány feladata lenne. Például a  művé-
szetoktatás kézműves eszközeit ebben a tanévben kifejezetten 
az  alapítvány finanszírozta. Ugyanakkor az  alapítvány célja 
és feladata azoknak a  tehetséges gyerekeknek a  támogatása, 
akik hátrányos helyzetük miatt segítségre szorulnak. Például 
elmehessenek színházba, különböző kulturális rendezvények-
re, hogy befizethessük a versenyek nevezési díját vagy az úti-
költséget, ami eljuttatja egy-egy verseny helyszínére a gyereke-
ket, hogy kirándulhassunk és kiegészíthessük az erdei iskola 
programjainak a költségeit. Az biztos, hogy a szülők nagyon 
komoly összefogása és segítsége nélkül nem működhetne ilyen 
jól az iskolánk.

Hattyasy Kristóf és Varga Ábel, az I-deák újságírói

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Az összefogás napja
„Kis lépés az  embernek, de óriási ugrás az  emberi-
ségnek” – mondta a  holdra szállás alkalmával Neil 
Armstrong. Vajon mennyit tehetünk környezetünkért, 
iskolánkért, ha mindannyian összefogunk? Talán erre 
is igaz az űrhajós 1969-es mondása. Ennek jegyében is-
kolánk április 1-jén a szülők, a diákok és a tanárok ösz-
szefogásával igyekezett megújítani, megszépíteni az in-
tézményt és annak környékét. Erről az  összefogásról 
beszélgettünk Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettessel.

Széles körű társadalmi 
összefogással szépült meg 
az iskola kertje 

A kerítés újrafestésében a szülők segédkeztek
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− Kérem, meséljenek arról, hogy a nagy múl-
tú felsőgödi iskola miért karolta fel az alap-
fokú művészetoktatást.
Kovács Gabriella: A  rendszerváltást kö-
vetően sok iskola kapott lehetőséget arra, 
hogy többféle oktatási profilt is megvalósít-
hasson. A  Németh László Általános Iskola 
előző igazgatója, Lukács Istvánné, az  akkori 
igazgatóhelyettes, Dajka Ágnes, valamint 
Borbély Magdolna tanárnő úgy gondolták, 
hogy a  nagyon jól működő szakkörökre és 
a kimagasló zeneoktatásra építve az alapfokú 
művészetoktatás keretei is megteremthetőek 
az  általános iskolai képzés mellett. A  szép 
terveket tett követte, és az 1995/96-os tanév-
ben képzőművészeti, zene és tánc tanszako-
kon kezdődött meg a  művészetoktatás. Né-
hány évvel később tettünk egy kísérletet arra, 
hogy a szín- és bábművészeti képzést is meg-
honosítsuk, ám nem jártunk sikerrel. Talán 
azért, mert a „késés” miatt ez már nem kapta 
meg ugyanazt a  lendületet, mint korábban 
a többiek. Persze a meglévő három művészeti 
ág is nagyon sok választási lehetőséget kínál 
a gyerekeknek.

− Az  általános iskola e  megkettőződött fel-
adatát, szerepét hogyan bírta tantermekkel 
és forintokkal?
K. G.: Az  induláskor a  mainál könnyebb 
volt a  helyzetünk, ugyanis az  iskola a  saját 
költségvetése mellé kapta a  normatív támo-
gatást az általános iskolai képzésre, és külön 
az  alapfokú művészetoktatásra. E  források-
ból finanszírozhatóak voltak a  képzőművé-
szeti oktatáshoz nélkülözhetetlen alapanya-
gok, vagy éppen a zenei oktatáshoz szükséges 
hangszerek. Ma mindehhez szükség van nem 
kevés fondorlatra, és persze pályázunk, pá-
lyázunk rendületlenül… Ami pedig a térbeli 

elhelyezkedésünket illeti, az megérne egy kü-
lön beszélgetést. Volt idő, amikor az alsó ta-
gozatunk a mai Kincsem Óvoda épületében 
működött, de hál’ isten a  90-es évek végén 
„megtoldották” az iskolaépületet, három éve 
pedig az önkormányzattól kaptunk egy okta-
tási célra átalakított és felújított családi házat 
itt, az utca túloldalán.

− A gyakorlatban hogyan működik egy hely-
színen és egy időben a kétféle oktatás?
Szavári Anita: A  művészetoktatás délután 
kezdődik, igazodva persze az  általános is-
kolai tanórákhoz. Az alsó tagozaton délután 
négy óráig tart az  iskolaotthonos foglalko-
zás, azonban egy kompromisszumos meg-
oldás révén a tanárok „elengedik” a gyereke-
ket a  „művészetis” tanóráikra. Ezzel együtt 
a tantermek be- és elosztása komoly logiszti-
kai feladat, hiszen a művészetoktatás tantervi 
követelményei pontosan előírják, hogy pél-
dául a grafika tanszakon heti négy óra a köte-
lező. Bennünket tehát köt a tantervi előírások 
szerinti óraszám, hiszen a tanév végén mi is 
bizonyítványt adunk a gyerekek kezébe.

Egyébként a  művészetoktatási intézmény 
teljesen nyitott, hozzánk más iskolákból is 
jöhetnek, és jönnek is diákok. Jelenleg 860 
általános iskolás tanulónk van, s  körülbelül 
ötszáz a  művészetoktatásban résztvevő gye-
rekek száma, jelentős átfedésekkel, persze.

− A  művészetoktatásban részt vevő tanuló-
ik sikereiről mi is rendre beszámolunk e lap 
hasábjain. Hogyan summázhatóak az  elért 
eredmények?
K. G.: Az elmúlt húsz év során jó néhány olyan 
versenyt indítottunk el, amely megyeszerte 
elismerést szerzett a  gödi művészetoktatás-
nak. Ilyen például a  kétévente megrendezett 

rézfúvós verseny vagy az  ütőhangszeres ver-
seny háromévente. És persze a  gyerekeink, 
nem csupán a  hangszeres zenészek, hanem 
a néptáncosaink és a kortárs táncosok is sorra 
hozzák haza a fesztiválokról az arany és ezüst 
minősítéseket. A képzőművészeti tagozatosa-
ink munkái pedig rendszeresen jelen vannak 
a megyei és az országos tárlatokon.

− Megfogalmazható-e az  alapfokú művé-
szetoktatás ars poeticája? Mi végre vagyunk 
a világon?
Sz. A.: Azt gondolom, hogy ebben a mai ro-
hanó világban kell a gyerekeknek egy olyan 
hely, ahol nagyon jó közösségben lehetnek. 
A  mi közösségünk egy ilyen hely. Mi pe-
dig a képzőművészettel, a  tánccal, a zenével 
igyekszünk olyan szárnyakat adni a  tanuló-
inknak, amelyek egy másik világba röpítik 
őket. A művészetek világába, mely egy új per-
spektívából mutatja meg nekik az életünket. 
Itt jegyzem meg, hogy a kollégáim a művé-
szeti tanórákon kívül ezernyi más szabadidős 
programot szerveznek a gyerekeknek. Együtt 
mennek színházi előadásokra, koncertekre, 
operába, hagyományőrző programokra, akár 
a hétvégéken is. Nálunk minden gyerek olyan 
művészeti élményekhez jut hozzá, melyeket 
a mi segítségünk nélkül talán nem élhetne át.

K. G.: Hadd tegyem még hozzá mindehhez 
azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik részt 
vesznek a művészetoktatásban, a tanulmányi 
eredményeik is jobbá válnak. Ugyanis a mű-
vészetoktatás segíti a  mindennapi tanulást 
is, és nagymértékben hozzájárul a  gyerekek 
személyiségfejlődéséhez. Talán ez a legfonto-
sabb hozománya a művészeti nevelésnek.

Walter Béla 

A kis néptáncosok rendszeresen fellépnek a városi ünnepségeken is

A festészet-grafika szakos gyerekek 
képekben mesélik tovább az élményeiket

TEHETSÉGGONDOZÁS

Jubilál a művészetoktatás Gödön
Immár húsz esztendeje annak, hogy a  Németh László Általános Iskolában nem csu-
pán a kötelező tantárgyakat tanulhatják a gyerekek, hanem megtehetik első kísérletező 
lépéseiket is a művészetek világába. A kerek születésnap apropóján Kovács Gabriella 
korábbi, és Szavári Anita jelenlegi művészeti igazgatóhelyettessel beszélgettünk.
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− Kérem, röviden meséljen a Kastély Óvo-
da nevelőmunkájáról.
− Intézményünkben jelenleg három 
épületben 15 óvodai csoport működik, 
melyekben a  gyerekek nevelését − a  csa-
patmunka elvét követve − elhivatott és 
felkészült óvoda- és fejlesztőpedagógusok, 
képzett dajkák és pedagógiai asszisztensek 
végzik. A működés egyéb területeit bizto-
sító kollégáink áldásos munkája is szerves 
része óvodánk  optimális működésének. 
Intézményünk munkatársi közössége 
összetartó és elkötelezett a  gyermekne-
velésben. Munkájuk során a  megértő, 
együtt érző, elfogadó nevelői légkör a cél. 
Pedagógiai programunk vázát a  „játék-
kal-mesével” nevelői program adaptációja 
jellemzi, mely során a családi nevelés kie-
gészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen 

kezeljük a gyermeki személyiség teljes ki-
bontakoztatását, az  egészséges életmódra 
nevelést, az elfogadást, valamint a kompe-
tenciaalapú nevelést.

− Hogyan jellemezné az  óvoda minden-
napjait?
− Elkötelezettek vagyunk a  környezettu-
datosság iránt, a környezettudatos szemlé-
letmód jelen van az óvodánkban. A „ma-
dárbarát óvoda” címet már elnyertük. 
Hagyományaink és rendezvényeink mel-
lett a  sajátos arculatunkat meghatározza 
még a  vidám, családias légkör, melyben 
gondoskodás, bizalom, megbecsülés, sze-
rető figyelem, tisztelet övezi a gyerekeket. 
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. 
Programunk alapja az életre való felkészí-
tés, a kompetens személyiség kialakítása. 
Megteremtjük annak a  lehetőségét, hogy 
a gyermek a játékon, a szervezett foglalko-
zásokon, az alkotómunkán, valamint a sa-
ját tevékenységén keresztül szerezhessen 
– szűkebb és tágabb környezetéből – élmé-
nyeket és tapasztalatokat. Tesszük mind-
ezt a differenciált bánásmód, a személyes 
és bensőséges kapcsolat megteremtésével.

A Kastély és a Hétszínvilág óvodaegysé-
günk kollektívája a hagyományos óvodai 
nevelés és a pedagógiai programunk elvei 
mentén fogadja a  gyermekeket. Ez  a két 
óvodaegység is nagy figyelmet érdemel, 
hiszen igazi hátteret biztosítanak ahhoz, 
hogy a Fácán óvodaegységünkben befoga-
dó és elfogadó környezetet tudjunk bizto-
sítani az integrált óvodai neveléshez, mely 
során segítjük a  sajátos nevelési igényű, 
a  hátrányos helyzetű, az  akadályozott és 

részképességi zavarokkal küzdő gyerme-
keket, illetve a különbözőségek elfogadá-
sát.

− Mikor volt a tűzoltónap, milyen progra-
mokkal – és milyen sikerrel?
− Az  első óvodai „tűzoltónap” a  Fácán 
óvodaegységünkben volt március 3-án. 
Az  egész délelőttön át tartó programok 
között volt benti foglalkozás, amely során 
a  korosztályi sajátosságok figyelembevé-
telével játékos foglalkozást tartottunk. 
Ez  arról szólt, hogy mit kell tudniuk 
a gyerekeknek a tűzesetek bekövetkezésé-
ről. Minderről hivatásos szakemberektől 
hallottak a  gyerekek. A  kinti foglalkozá-
son a csoportok egy tűzoltóautót és annak 
felszereléseit tekinthették meg, beülhettek 
a  tűzoltóautóba, és készült egy tűzoltós 
csoportkép is. A  tűzoltási bemutatón pe-
dig az udvar legtágasabb részén egy valódi 
tűzoltás történt, ahol megmutatták, ho-
gyan kell igazi tüzet oltani kézi tűzoltó ké-
szülékkel. Egyébként a Kastély-épületben 
a május végi családi napon lesz a második 
tűzoltónapunk, a kastélyos és a hétszínvi-
lágos gyermekek számára. Ott kicsit más-
ként zajlik majd a bemutató, de ez legyen 
meglepetés!

– Végezetül arra kérem, mondjon néhány 
szót a hivatásáról, óvodavezetői pályafu-
tásáról. 
− Januárban volt 34 éve, hogy az  óvodá-
ban dolgozom, mely intézmény az életem 
részévé vált. Nem nevezném munkahely-
nek, hiszen az ovi mindennapi életforma 
lett a számomra. Korán járok be dolgozni, 
és maradok, amíg csak kell. 2015 nyarán 
százszázalékos alkalmazotti támogatással 
újra vezetővé választottak, melyet ezúton 
is köszönök munkatársaimnak és a szülői 
szervezetnek. Idén a 21. évet kezdtem meg 
vezetőként az  óvodában. Az  alapvégzett-
ségeim mellett a  pedagógiai értékelés te-
rületén szakértői végzettséget szereztem, 
továbbá szakosodtam a fejlesztőpedagógia 
és a  sajátos nevelési igény területére is. 
Előadóként részt vettem a  Szent Gergely 
Népfőiskola keretein belül a  pedagógus 
továbbképzésben, a  drámapedagógia té-
makörében. 2015-ben mesterpedagógusi 
minősítést kaptam, melyet az  intézmény 
működésében jól hasznosíthatok. Mester-
programom a  környezettudatosságot és 
a  fenntarthatóságot célozta meg. És ami 
mindezeknél is fontosabb: nagyon szere-
tem a munkámat, amely teljes mértékben 
kitölti az életemet.

W. B.

TŰZOLTÓNAP

Ellátogattunk a Kastély Óvodába
Március végi szikrázó napsütés, igazi húsvét előtti hangulat és mosolygó-neve-
tő gyermekarcok mindenütt. Nem csoda hát, hogy a Kastély Óvoda vezetőjével, 
Karaszek Ernőnével már a beszélgetésünk elején adott volt a jó hangulat.

 Ennyi mosolygó „kiskolléga” láttán a tűznek szikrányi esélye sincs

Elefántormány? Porszívó? 
Fecskendőcsatlakozó? Folyik a szakmai 
konzultáció...
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ÉLMÉNYSZERŰ OKTATÁS

Tanulmányi kiránduláson a Búzaszem 
tanulói
A ledolgozandó szombatokon immár hagyományosan tanulmányi ki-
rándulásra mennek a Búzaszem Iskola diákjai. Március 5-én az időjá-
rás a kegyeibe fogadta a csapatokat.

A legnagyobbak Budapestet nézték meg angol nyelvű idegenveze-
téssel. Kalauzuk a Guardian által a világ legjobb idegenvezetői közé 
választott gödi Szőke Zsuzsi volt. Az angolórákon, persze, előkészítet-
ték a városnézést, s a tanárok tesztekkel is segítették az új szavak meg-
értését. Így aztán a gyerekek igazán élvezték a háromórás városnézést 
az emeletes buszon, a kitűnő idegenvezetéssel.

Az ötödik és hatodik osztályosok a csömöri Zengő Nyíl tanyán Kiss 
Attilának, az  Altináj című könyv szerzőjének vendégei voltak egy 
rendhagyó író-olvasó találkozón. A Búzaszemben ajánlott irodalom 
a  honfoglalás kora előtt játszódó lebilincselő történet, amelyet most 
autentikus harci bemutatóval körítve beszélhettek meg az íróval a bú-
zaszemes diákok, akik egyébként a korabeli fegyvereket is kipróbál-
hatták.

A harmadik osztályosok a budai várat járták be egy Mátyás királyt 
idéző zenés mesesétán. A legkisebbek a Planetáriumba, a negyedike-
sek pedig a Természettudományi Múzeumba mentek. Természetesen 
a tanórákon e kirándulásokra felkészítik a tanárok a gyerekeket, sőt 
még később is vissza-visszatérnek az  egyes témákra, hogy minden 
gyermek megtapasztalhassa: tanulni öröm.

H. Sz.

TÁMOGATÁS

Vodafone tabletek a Búzaszemnek
A Vodafone immár hat éve támogatja a Komplex Instrukciós Program 
elterjedését, így a  programhoz frissen csatlakozott Búzaszem Iskola 
tanulói is átvehettek 22 tabletet a cégtől. A táblagépeket a mobilkom-
munikáció múltjáról és jövőjéről tartott rendhagyó óra keretében ad-
ták át az iskolásoknak.

− A Búzaszemben főként a felső tagozatos gyerekek életébe illesztjük 
be a tabletes oktatást. Úgy látjuk, ez ebben az életkorban szépen kiegé-
szíti majd a Búzaszem egész személyiséget fejlesztő, a kereszténységre, 
a művészetekre, a néphagyományra és a  személyes kapcsolódásokra 
alapozó, összefoglalóan családiskola-módszernek nevezett pedagógi-
áját. A digitális oktatás elemei egyszerűbbé tesznek pedagógiai és elle-
nőrzési folyamatokat, s így több idő marad a tanár és a diák személyes 
kapcsolatára – mondta a rendhagyó órán Horváth Szilárd, a Búzaszem 
Alapítvány elnöke.

Jelentkezési nap a Szivárvány 
Bölcsődében

Április 26-án és 27-én (kedden és szerdán)  
szeretettel várják a bölcsődében azokat 

a szülőket, akik gyermekük számára 
a későbbiekben szeretnék igénybe venni 

a bölcsődei ellátást.
Érdeklődni lehet

a (06 27) 532 990-es telefonszámon
vagy a bolcsi@invitel.hu e-mail címen.

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. április 25., 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 huzellások megköszönik
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola diáksága, nevelőtestülete és szülői közössége 
ezúton mond köszönetet Göd Város Önkormányzata 
képviselő-testületének, hogy az  angol nyelvi lektor 
számára a szolgálati lakást térítésmentesen biztosítja.

A 4/2013 (I. 11.) EMMI rendelet előírja, hogy a két 
tanítási nyelvű iskolákban anyanyelvi lektor alkal-
mazása kötelező. Ennek megfelelően 2012 januárja 
óta a CETP (Central European Teaching Program) 
szervezésében az  Egyesült Államokból érkeznek 
anyanyelvi tanárok az iskolába. A programban való 
részvétel feltétele, hogy az anyanyelvi tanár számára 
térítésmentesen kell lakást biztosítani.

Iskolánkban az anyanyelvi tanár az angol két ta-
nítási nyelvű csoportokban alsó tagozaton egy-egy 
nyelvórát tart, a felső tagozatos csoportokban pedig 
a  célnyelvi civilizáció tantárgyat tanítja. Jelenlété-
nek köszönhetően a  gyerekek angol nyelvtudása, 
nyelvhasználata sokat fejlődik, különösen a beszéd-
készségük. Ezt az  is elősegíti, hogy az  anyanyelvi 
tanárok szívesen vesznek részt iskolai kiránduláso-
kon, osztályprogramokon, színházlátogatásokon, 
ahol a gyerekeknek a tanítási óra keretein kívül le-
hetőségük nyílik a kötetlen beszélgetésre is.

H. A.

A PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÍREI

Szakmai és tanulmányi versenyek 
a szakiskolásoknál
Az elmúlt időszak leginkább a  versenyekről szólt a  gödi Piarban. 
A „kicsik” közismereti tárgyakból, magyarból és történelemből száll-
tak versenybe. A regionális fordulóban három megye képviselői kö-
zött mérették meg magukat. Az eredmény egyelőre még várat magára, 
a feladatsor azonban nem volt egyszerű.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyről iskolánk igazgatója, 
Dekiszkyné Fejér Rita számolt be a Gödi Körkép olvasóinak:

− Fontosnak tartom, hogy két különböző szakmából is eljutottunk 
az  országos döntőbe, és ez azért izgalmas, mert mi kis iskolának 
számítunk országos szinten. Hárman jutottak be az  első fordulóból 
a középdöntőbe, a szerszámkészítők közül Bojtos Tamás (felkészítői: 
Horváth Ferenc és Vajó György), a  szerkezetlakatosok közül Farkas 
Máté Márton (felkészítői: Kemény Gábor és Heisz Gyula), az  aszta-
losok közül pedig Burger Domonkos (felkészítői: Bagó Péter, Pelyhes 
Gábor és Ádám Tamás). Az utóbbi két fi ú lett döntős. Látszik, hogy 
a gyakorlati és az elméleti oktatás jól együttműködik a szétválás után 
is, hiszen most már nem az iskolában, hanem a Gödi Piarista Oktató 
és Szolgáltató Kft .-ben végzik a  fi úk a  szakmai gyakorlatukat. Örü-
lök annak is, hogy láthatóvá válik az  iskolai támogató rendszerek 
munkája, próbálunk többet adni, mint egy átlagos szakiskola. Van, 
akinek fejlesztés kell, van, akinek a tehetségét tudjuk kibontakoztat-
ni. Az  előttünk álló döntőn az  állóképesség is fontos lesz, nemcsak 
a  szakmai tudás, ugyanis kétnapos versenyekről van szó. Sőt, lelki-
leg is fel kell készíteni diákjainkat, főleg a Hungexpóra, az asztalosok 
döntőjére, mert az  egy nyitott verseny: több száz érdeklődő nézheti 
a  munkájukat. A  szerkezetlakatosoknak pedig Esztergomban lesz 
a döntőjük. A végső sorrend ismeretében Varga Mihály miniszter adja 
majd át a díjakat, mert a szakképzés átkerült a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium fennhatósága alá. 

B. E.

Támogatási felhívás
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos 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 fel-
tételeinek fejlesztése, a  tanulmányi versenyek 
(idegen nyelvi, természet- és társadalomtudo-
mányi) támogatása, a  számítástechnika okta-
tás feltételeinek javítása, a  sport támogatása és 
feltételeinek javítása, hagyományőrzés, egész-
séges életmódra nevelés, a  diákok művészeti 
tevékenységének támogatása, a  kiemelkedő 
tehetségű tanulók támogatása, a könyvtár állo-
mányának gyarapítása.

Jövőformáló Alapítvány – adószáma: 
18714155-1-14 
Az alapítvány célja a tanulmányi kirándulások 
és erdei iskolák támogatása, esélyegyenlőség 
biztosítása az intézmény diákjai számára, a rá-
szoruló gyermekek támogatása, eszközbeszer-
zések támogatása.

Hozzájárulásukat a Huzella Tivadar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola nevében köszöni 
a tantestület!

Papírgyűjtés a Huzella Iskolában!
2016. április 18-tól (hétfőtől) április 22-ig (péntekig) 7.30 és 8.30 
óra, valamint 14 és 18 óra között a Walch-épület udvarán
(2131 Göd, Petőfi  Sándor u. 48.).

Az elméleti és a gyakorlati oktatás magas színvonalának köszönhetően 
a szakiskolás fi atalok sorra nyerik a szakmai versenyeket Fotó | Páczai Tamás
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Gyermekrajzpályázat
A  M A D A R A K  É S  FÁ K  N A PJ Á R A

A Göd Városi Könyvtár gyermekrajzpályázatot hirdet
3-18 éves gyerekeknek az alábbi témákban:

KÉP(B)IRODALOM
Jékely Zoltán „Vihar előtt az erdőn” 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.).

2016. május 8-án,
vasárnap 10-18 óráig
Duna-part Nyaralóházak
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Göd Város Önkormányzata és a Duna-part Nyaraló-
házak szeretettel várja a családokat a Madarak és fák 
napja programjaira

Ízelítő a programokból
Solymászbemutató, madárodú-készítés, zöld sarok (kör-
nyezetvédelmi ismeretekkel, játékokkal), ásványmosás, 
a Szenzor Fotókör természetfotó kiállítása, bábelőadás, 
civil szervezetek bemutatkozása, környezetvédelmi előa-
dások, színpadi produkciók zenével és tánccal, sportági 
bemutatók, egészségsarok (szűrésekkel és bemutatókkal),  
kirakodóvásár (helyi termelőkkel, kézművesekkel), madaras 
könyvek vására.

A rendezvény keretében hirdetik ki a Göd Városi Könyvtár 
rajzpályázatának, valamint az önkormányzat
„Találd ki újra!” pályázatának eredményeit.
Büfé várja a vendégeket.

| 2016MADARAK ÉS
FÁK NAPJA

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Találd ki újra!
Kr e a t í v  p á l y á z a t  g y e r e k e k n e k

Göd Város Önkormányzata alkotói 
pályázatot hirdet általános iskolások 
részére.

A pályázat témája: Hulladékok újrahasznosítása kreatív 
ötletek alapján. Készíthető használati vagy dísztárgy, 

illetve bármilyen játék.

Pályázati feltételek:
A pályaműveknek hulladékból kell készülniük, de nem 
tartalmazhatnak veszélyes hulladékot! Segédanyagok 

(például ragasztó, festék) használhatóak.

A pályaművek leadása:
Az alkotásokat 2016. április 29-én, pénteken 12 óráig 
lehet leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 

vagy Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőnél. 
A pályamunkán fel kell tüntetni az alkotó nevét, iskoláját 

és osztályát.

Eredményhirdetés:
2016. május 8-án (vasárnap),

a Madarak és fák napja programjainak keretében. 

Minden pályázó jutalomban részesül!

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HIRDETMÉNYE

Az általános iskolai
beíratásról
A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontjai:

2016. április 14. (csütörtök) 8 és 19 óra között,
2016. április 15. (péntek) 8 és 19 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) 
bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről 
vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban köz-
li a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. 
A  felvétel elutasítása esetén a  szülőnek joga van az  elutasító 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással – jogor-
voslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ területileg illetékes tankerületi igazgatójához nyújt-
hatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körze-
tes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola 
a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles be-
íratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Budapest, 2016. március 8.
D r. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Gödi Körkép | 2016. 4. szám KÖZÉLET
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VÁROSKÉP

Cserjéket ültetnek a Kálmán 
utcában
Tavaly ősszel elkészült a Kálmán utca útfelújítása és burkolatszé
lesítése. A csapadékvízrendszer felújítása során az út két oldalán 
sajnos el kellett távolítani a növényzetet. Idén tavasszal az önkor
mányzat gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. Várostűrő 
cserjékből díjmentesen ültet sövénysort azoknak a  lakosoknak 
a  háza elé, akik szeretnének élni ezzel a  lehetőséggel. A  növé
nyek ápolásáról, locsolásáról és nyírásáról az  ingatlantulajdo
nosoknak kell gondoskodniuk. Az utca lakói háromféle cserjefaj 
(közönséges gyöngyvessző, közönséges fagyal, illetve tamariska) 
ültetését kérhették az önkormányzattól.

K. B. 

FELHÍVÁS

Ebzárlat április végéig!
A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása 
(a csal étek vakcina kiszórása) miatt Göd közigazgatási te
rületére is ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Járási Ál
lat egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala. Az  eb
zárlat április 23ig tart. Az  ebzárlat ideje alatt minden 
kutyát és macskát zárt helyen (a kutyákat zárt udvarban) 
kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érint
kezhessenek. A település területéről kizárólag érvényes ve
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macs
kát szabad kivinni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor 
kutyákat és macskákat hatósági megfigyelés alá helyezik. 
További információk: www.god.hu.
(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala)

C S AT L A KOZ Á S I  F E L H Í VÁ S

Fókuszban a Duna-part!
Hívjuk és várjuk egy 2-3 órás közösségi munkára 
a Dunát szerető klubtagjainkat, barátokat és 
ismerősöket április 30-án, szombaton 9 órára 

a Duna-part Nyaralóházak parkolójába.

A felsőgödi strand és a bicikliút − Sportterasz és 
a zsilip közti szakaszának − takarítását tervezzük 

úgy, mint az előző években.

Az alábbi elérhetőségeken azok is jelentkezhetnek, 
akik nem regisztráltak:

retroadyklub@gmail.com | (06-30) 370-2491

RetRó Ady Klub

IDÉN IS MEGRENDEZIK AZ ORSZÁGOS TE SZEDD! 
KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓT.

Időpontja:
április 28. és május 1. között.

A honlapon keresztül regisztrált önkénteseknek a szervezők 
a munkavégzéshez kesztyűt és szemeteszsákot biztosítanak.

Akik koordinátorként maguk hoztak létre találkozási 
pontot, azok, kérjük, tájékoztassák erről Jakab Júlia 

környezetvédelmi ügyintézőt, mert az összegyűjtött hulladék 
elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. 

Telefon: (06 27) 530-064; e-mail: jakabjulia@god.hu.

A találkozási pontok, 
amelyekhez csatlakozni lehet:

1. Polgármesteri Hivatal (Pesti út 81.), 
2. Duna-part Nyaralóházak (Jósika utca 14.), 
3. Alsógödi vasútállomás (Mikszáth u. 70.),
4. Németh László Általános Iskola (Ifjúság köz 1–3.), 
5. Huzella Tivadar Általános Iskola (Petőfi Sándor utca 48.).

Regisztrálni április 18-án éjfélig lehetett, 
de az 1., 2., 3. találkozási ponton április 30-án 

9 órakor azokat is várják, akik nem regisztráltak.

KÖRNYEZET
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Az a nagy szerencse ért bennünket, 
hogy Pilinszky jó barátja, az  élet-
művet legbehatóbban ismerő iro-

dalmárok egyike, a  fi lm készítésében is 
közreműködő Jelenits István történetein 
keresztül juthattunk közelebb a  költőhöz. 
Meggyőződésem, hogy mindazok, akik 
jelen voltak a vetítésen és az azt követő be-
szélgetésen, életük egyik különösen fontos 
élményével gazdagodtak.

Jelenits atya a mi életünket meghatáro-
zó, üde s békét árasztó, a homályos részeket 
nemes egyszerűséggel „megélesítő” tudós 
tanár. Ezzel az  egyszerűséggel határozta 
meg Isten és ember létezésének különbségét 
is: „Isten van, mi pedig csak vagyogatunk”. 
Személyes élményein keresztül Pilinszky 
személyét közelebb hozta hozzánk. Mintha 
a  hétköznapok magánya húzodott volna 
meg szavai mögött (a költő kapcsán), az a 
fajta magány, mely az  emberi kapcsolatok 
viselt terhe is.

A versek számát tekintve sokaktól „le-
maradó”, gondolatiságában azonban 
a  „legtöbbek” életművét meghaladó Pi-
linszky János költészete, írásai, gondolatai 
számomra olyanok, mint a mélyen hívők-
nek, irodalmároknak a  Biblia. Örökérvé-
nyű alapmű, a múltat magyarázó, a  jelent 
és a  jövőt értelmező, időn és téren kívüli 
egység. Talán olyan, mint Pilinszky számá-

ra is a Szentírás; ezt bizonyítják az alábbi, 
a  költőtől idézett sorok: „1944 számom-
ra egy marhavagonban sűrűsödött össze, 
a front felé tartottunk. A népirtás kellős kö-
zepén Bovaryné, a Buddenbrookok és a Th i-
bault-k nyomták a  hátizsákomat. Sorra 
dobáltam ki őket, mert ízetlenné, értelmet-
lenné váltak, míg kezembe került a  legalul 
meghúzódó Biblia. Véletlen ez? A legkevésbé 
sem, hiszen a Biblia, mint végsőkig kiélezett 
mű, csak egy abszurd helyzetben, a háború-
ban nyerheti el igaz jelentését. Hát így erősö-
dött bennem egy hit, az emberszeretet hite, 
ha tetszik, a vallásosság.”

Pilinszkyről nem lehet úgy beszélni, 
hogy ne a  mindenséget, a  lét és nem lét 
határait feszegető, olykor félelmekkel és 
kétségekkel teli kérdések vetődjenek fel. 
Az  alig egyórás fi lm a  töredék töredékét 
mutatja meg a  költőből − külföldi kap-
csolatainak, külföldi jelenlétének rep-
rezentatív felidézésén keresztül. A  fi lm 
címe Jelenits atyához köthető, aki a Halak 
a  hálóban című Pilinszky-vers kezdősorát 
idézte: „Csillaghálóban hányódunk”, így 
hányódott ő a világban, válaszokat keresve. 
Mi is az élet, hol kezdődik s hol ér véget, vé-
get ér-e egyáltalán? Hol van ő, hol vannak 
a  többiek? Az  igazságtalanságnak van-e 
arca, hol van az a mérleg, mely az igazság, 
vagy épp az értéktelenség mértékét mutat-
ja?  A  költő maga az  ijesztően természetes 
nyitottság, a  vallomást tevő szent bűnös, 
aki folyamatosan megkérdőjelezi a  világ 
rendetlenségében rendre való törekvéseit, 
szenvedéseit úgy, hogy közben szépségére, 
igazságára fényt vet. Nála a  magány nem 
a  fi zikai egyedüllét, hanem az  élettel való 
szembenállás, az életnek való megadást kí-
sérő állapot, a hit magánya, mely ráborítva 
kezét az ember vállára, arra kéri viselőjét, 
fogadja el őt, ha teljesen meg sem értheti. 
Pilinszky – mégis – ezt az érthetetlent ma-
gyarázza.

Wagner Sára

IRODALOM

Pilinszky-est Jelenits Istvánnal
A Belépés családostul idei programsorozatának keretében március 5-én közösen megnéz-
tük a Csillaghálóban – Emlékek Pilinszky János európai útjairól című fi lmet (Mispál Attila 
rendezése), majd Jelenits Istvánnal beszélgettünk a költőhöz fűződő barátságáról.

Pilinszky János (1921–1981) Fotó | Eifert János

Jelenits István Fotó | Bea István

Izlandi kulturális est
Az Olajfa Művészházban

2016. május 28-án, szombaton 16 és 20 óra között
kiállítással, könyvbemutatóval, kórusmuzsikával és filmvetítéssel

várják a szervezők nagy szeretettel mindazokat, akik Izland iránt érdeklődnek.

Fővédnök:
Utassy Ferenc,

az Izlandi Köztársaság Magyarországra akkreditált tiszteletbeli főkonzulja.

Szervezők:
Göd Városi Könyvtár, Violin Alapítvány, Gaude kórus, Islandia Travel, Göd Város Önkormányzata.

A belépés ingyenes!

Gödi Körkép | 2016. 4. szám KULTÚRA
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Növendékeik legutóbb a  Fölszállott a  páva televíziós vetél-
kedőn elért kiváló eredményeikért Göd város elismerését 
vehették át a magyar kultúra napján. A két népzenész peda-

gógussal húsvét előtt beszélgettem, − éppen nagy munkában voltak.
A frissen vágott kecske már szakszerűen fel volt darabolva, mire 

Botondékhoz értem. A húsát pörköltnek és sültnek szánták húsvét-
ra, a bőre azonban már a hangszerkészítő műhelyben várakozott. 
„Dudára lett nyúzva” – tudtam meg.

Néhány perc múlva már az étkezőasztal körül ültünk. Nehéz volt 
eldöntenem, hogy a kakukkfüves teának vagy a füstölt finomságok-
nak csalogatóbb-e az illata. Reggeli közben kérdezgettem őket arról, 
hogyan cseppentek a népzene világába.

− Egyikőtök sem született ze-
nész családba?
Bese Botond: − Budapesten 
születtem, de édesanyám ré-
vén vannak gödi gyökereim. 
A népzenével viszont csak fiatal 
felnőttként ismerkedtem meg. 
1996-ban, a  millecentenárium 
évében lépten-nyomon „bele-
botlottam”. Rengeteg minden 
szólt akkoriban a hagyományos 
magyar kultúráról. Megkeres-
tem a  lehetőséget magamnak, 
hogy hol lehetne ezzel foglal-
kozni. Két évvel később beirat-
koztam az Óbudai Népzenei Is-
kolába, ahol Istvánffy Balázsnál 
kezdtem a dudatanulást.

− Mikor kezdtél hangszereket 
készíteni?
− Kicsi korom óta fúrtam-fa-
ragtam, a kézművesség nem állt 

távol tőlem. Amikor rájöttem, hogy az akkori hangszeremmel bizo-
nyos zenei feladatokat nem tudok megoldani, azon kezdtem törni 
a fejem, hogy miképpen lehetne fejleszteni, átalakítani a dudát. Sok 
segítséget kaptam a Néprajzi Múzeumtól, ahol kutathattam a régi 
hangszereket, és így sok mindent kipróbálhattam.

− És mióta tanítasz?
− Amikor a Gödre költözést fontolgattuk a  feleségemmel, jött egy 
felkérés a Búzaszem Iskolától. Ez a különös időbeli egybeesés végül 
meghatározó lett az  életemben. Ugyanis korábban csak magánta-
nítványaim voltak.

− Azóta nemcsak felépült a ház a nagyszülői telken, de be is népe-
sítettétek…
− Bizony, két lányunk és egy fiunk született. Bors már ismerkedik 
a kecskedudával.

− Azt mondják, aki nem tudja, az tanítja… Rád ez nem igaz. Rá-
adásul „a két dudás nem fér meg egy csárdában” elméletét is meg-
cáfoltad.
− A Magyar Dudazenekar már lassan 30 éve rácáfol erre. Nagy él-
mény együtt játszani több generációval, mesterekkel és adott eset-
ben a tanítványokkal is.

− A tanítványok és az idős mesterek találkozása belső igény?
− Egyrészt igen, de a  tanáraim is ezt szorgalmazták, és most már 
magam is látom ennek a mindkét félre gyakorolt jó hatásait. Fiatal-
nak és idősnek egyaránt sokat ad, ha tudnak egymásról, ha együtt 
játszhatnak, zenélhetnek, ha közös élményeik vannak.

− Neked vannak a legfiatalabb dudás tanítványaid…
− 12 éves kor alatt nem szokták javasolni a dudálást, mert az fejlet-
tebb fizikumot kíván. A  Búzaszemben viszont második osztálytól 
kezdve választhatják a gyerekek ezt a hangszert. Ezért én szétszedtem 
a  kecskedudát, és három fázis-
ban építem fel, adom a  hang-
szert a gyerkőcök kezeibe, így tíz 
éves korukra gyakorlatilag úgy 
zenélnek, hogy azt sok felnőtt 
megirigyelheti.

− Nem véletlen tehát a  növen-
dékek sikere a különféle rendez-
vényeken, népzenei seregszem-
léken, versenyeken.
− Szívesen viszem őket, de csak 
azért, mert ezeket az  alkalma-
kat a helyén tudják kezelni. Például sosem láttam köztük rivalizá-
lást. Ha valahol többen együtt zenélünk, nincs abból baj, hogy va-
laki kevesebbet tud esetleg, megbeszéljük, hogy mit játsszunk, és ki 
mibe kapcsolódik be. És nem a verseny a lényeg. Persze az sem baj, 
ha nyernek.

INTERJÚ

Egy szólamot fújnak
Tanítványaik révén sok gödi ismeri Bese Botond és Dóra 
Áron népzenészeket. Hosszú évek óta állandó résztvevői 
a városi kulturális eseményeinek: Botond nevét a dudával, 
Áronét a furulyával kötik össze.

A két népzenész tanár egybehangzóan állítja: a küldetésük leg-
inkább abban áll, hogy az ifjabb generációnak minél színesebb 
formájukban mutassák meg a népi hagyományokban gyökere-
ző értékeket, melyeknek csupán egy vékony szelete a zene. És 
ha a  tanítványaikat kérdeznénk, azt válaszolnák: bizony sok 
mindent tanultak tőlük, a zenén túl is.

Bese Botond  Fotó | Farkas József

Dóra Áron Fotó | Farkas József

Mesterek és tanítványaik a magyar kultúra napi elismerés 
átadásán. Jobbról a díjátadók: Simon Tamás alpolgármester és 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő
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− Áron sem gondolta volna ifj ú korában, hogy furu-
lyás növendékei lesznek…
Dóra Áron: − Egy válaszúti, erdélyi népzenei tábor-
ba kísértem el a  húgomat, a  „tankcsapdás” kamasz 
korszakomban. Nem nagyon értettem, hogy miért 
jó a néptánc, de a zenét szerettem hallgatni. Akkor 
a Tatros furulyása, Ladányi Feri vett rá, hogy próbál-
kozzam meg a furulyázással, ne üljek ott magamban 
naphosszat a padon. Hozzá kezdtem járni, aztán én is 
az Óbudai Népzenei Iskolába kerültem, ahol Juhász 
Zoltán lett a mesterem. Tizenöt évig jártam hozzá.

− Ugye a Búzaszem nem az első iskola, ahol tanít?
− Nem, az  egyetem után Keszthelyen tanítottam 
a Család Iskolában. Utána jött a Búzaszem. Most is 
mindkét intézményben tanítok, a hét első felében va-
gyok a Balatonnál, a második felében pedig Gödön. 
Tanítottam felnőtteket is, például akkreditált peda-
gógus-továbbképzési kurzusokon a  Hagyományok 
Házában. És persze akadnak magántanítványok is, 
de ez oda vezet, hogy olykor nem marad időm maga-
mat képezni, vagy akár gyakorolni.

− És akkor még a bábszínházról szó sem esett!
− No, igen. Babtársulat, Márkus Színház, akikkel 
együtt voltunk például Indiában. Az utazások során 
az  ember jó ötleteket merít, ezek ma félkész bábok 
formájában vannak jelen az életemben, itt-ott az ott-
honomban is.

− Nagy világutazó…
− Iránba szeretnék visszamenni, szenzációs hely. Tö-
rökországban többször voltam zenét tanulni. Több-
nyire autóstoppal jutok el ezekre a helyekre.

− A zene közelebb vitte a tánchoz?
Kevés tájegységben játszik tánczenét a furulya. Ezért 
nekem sem a táncház a fő terepem. Persze ez talán an-
nak is köszönhető, hogy leginkább a magam kedvére 
szeretek játszani. Ha ezt a tudást sikerül továbbadni, 
s valaki kedvvel nyúl a hangszeréhez örömében vagy 
bánatában, ráadásul mindezt értően teszi, és ebben 
nekem is lehet némi szerepem – hát ez az, amit én lé-
nyegesnek tartok. 

V. Pálfai Kinga

A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a Magyar Fotográfi a 
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
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2016. április 16., szombat 19 óra 
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát
A Váci Dunakanyar Színház előadása 

2016. április 23., szombat 19 óra 
Szép Ernő: Lila akác
szerelmes história 

2016. április 24., vasárnap 11 óra 
Kóka Rozália: Katyika meg Matyika 
meseelőadás

2016. április 29., péntek 19 óra 
W. Gombrovicz: Yvonne, burgundi hercegnő 
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház 
koprodukciója

2016. április 30., szombat 19 óra 
Little G. Weevil zenés estje 

2016. május 8., vasárnap 19 óra
Jean Genet: Cselédek
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 120 perc, két részben.

2016. május 14., szombat 18 óra
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát
A Váci Dunakanyar Színház előadása

2016. május 15., vasárnap 11 óra
Dr. Bubó
Zenés rímes musical, a Fogi Színház előadásában

2016. május 20., péntek 19 óra
Bolba Tamás − Szente Vajk − Galambos Attila: 
Csoportterápia
Musicalkomédia két részben
A Magyarock Dalszínház előadása

Váci Dunakanyar 
Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
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− Mikor és hogyan alakult meg az együt-
tes?
− 2004 őszén kezdtem ütőhangszeres zenét 
tanítani a  gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményben, illetve a dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolában, s a mai na-
pig mindkét helyen félállásban dolgozom. 
A szólóhangszeres órák mellett már a kez-
det kezdetén kamarazenéltünk is, azaz 

a  terveim között szerepelt, hogy alakít-
sunk egy ütőhangszeres együttest. Ehhez 
a gyerekekben lelkes partnerekre találtam. 
Eleinte rövidebb, egyszerűbb darabokat 
játszottunk, s  már abban az  évben kará-
csonyi koncertet adtunk az itteni katolikus 
templomban. A következő tavaszon pedig 
beneveztünk egy országos zenei versenyre, 
ahol különdíjat kaptunk. Emlékeim szerint 
ekkor találtuk ki magunknak a Drums ne-
vet, hogy feloldjuk az addigi anonimitást.

− Honnan tettek szert a hangszerekre?
− Az első hetekben itt a suliban mindössze 
két hangszer állt a  rendelkezésünkre, így 
hoztam otthonról a  sajátjaimat is. Aztán, 
ha lassanként is, de időről időre sikerült 
újabb hangszereket vásárolnunk. Legutóbb 
például az  iskola és a  gödi önkormányzat 
közösen vásárolt nekünk egy vibrafont. 
Nem mondom, hogy immár teljes a hang-
szerparkunk, néhány nagyobb értékű alap-
hangszerre, például egy timpanira és egy 
csőharangra a mai napig ácsingózunk.

− Milyen a repertoár?
− Meglehetősen széles. Az  egyes koncert-
jeink műsorát mindig az  adott feladathoz 
igazítjuk. Ha komolyzenei versenyekre 

megyünk, akkor ahhoz illő darabokat 
választunk, Bachtól kezdve a  mai mo-
dern ütőhangszeres zeneművekig bármit, 
a  könnyedebb hangvételű fellépéseinken 
viszont a  lazább stílusú művek is szóba 
jöhetnek, akár mai slágerek is. A gyerekek 
mindkettőre vevők. Ráadásul a különböző 
stílusok megismerésére nagy szükségük 
van az  egyéni fejlődésük szempontjából. 
Az eltérő műfajok segítik egymást, mélyí-
tik, színesítik a gyerekek viszonyát a zené-
hez.

− Kérem, meséljen az  eddigi versenysike-
reikről.
− Jó ideje ígérgetem magamnak, hogy egy-
szer végre összeszámolom valamennyit, 
ám erre eddig még nem került sor. Azért 
közülük néhány felidézhető. Háromévente 
rendeznek országos ütőhangszeres versenyt 
szólistáknak és duóknak négy korcsoport-
ban, illetve együtteseknek. Ezen legutóbb, 
2015-ben megnyertük az együttesek verse-
nyét, s  ugyancsak „aranyérmet” hoztunk 
haza az I. és a IV. korcsoportban, míg a II. 
és III. korcsoportban második helyezet-
tek lettek a  gyerekeink. A  másik, szintén 
háromévente megrendezett országos ütő-
hangszeres versenyről három kiemelt első 
helyet, egy másodikat és néhány különdíjat 
hoztunk el. A  Drums megnyert két nem-
zetközi versenyt is, az egyiket Ausztriában, 
a másikat Szlovákiában, s adtunk koncerte-
ket Németországban és Hollandiában.

− És mit tudhatunk meg önről?
− A  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men szereztem diplomát, majd Németor-
szágban tanultam a Hochschule für Musik 
Detmoldban, mely igen hasznos iskola volt 

JUBILEUM

Ütős gödi sikerek
10. születésnapját ünnepelte a Drums
A Drums ütőhangszeres együttes március 18-án adott vastapsokkal jutalmazott jubi-
leumi nagykoncertet a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ színházter-
mében. Mi tagadás, végigcsápoltam a koncert előtti egyik utolsó próbájukat, amelynek 
szünetében az együttes vezetőjével, Stefán Tivadarral beszélgettem.

A jubileumi koncerten nem csupán a zene, hanem olykor a zenészek is „átjöttek” a rivaldán

„Stefán tanár úr tényleg nagyon jó fej" – 
mondják a tanítványai
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számomra, ugyanis ott nagyon magas színvonalon oktatják a különböző stí-
lustechnikákat. Hazatérve jó néhány zenekarban játszottam, mások mellett 
a Dohmányi Ernő Szimfonikus Zenekarban, az Óbudai Danubia Zenekarban, 
a MÁV-szimfonikusoknál, de például a Magyar Állami Operaház zenekará-
ban is. Mint említettem, ma Gödön és Dunakeszin tanítok, s emellett tagja 
vagyok a Budapesti Operettszínház zenekarának.

− A tizenkét évvel ezelőtt alakult Drums ütőegyüttes e próbán a 10. születés-
napját ünneplő jubileumi nagykoncertjére készül. Hogy is van ez?
− Rengeteg feladatunk volt az  elmúlt két esztendőben, a  versenyek és a  fel-
lépések sűrűn követték egymást, ezért egyre csak halogattuk a  jubileumi 
nagykoncertet. Az idei tavasz viszont csendesebbnek ígérkezett, „mindössze” 
egy megyei ütőhangszeres versenyt rendezünk itt a Németh László Általános 
Iskolában, így végre kitűzhettük a  szülinapi koncert időpontját. Egyébként 
egy-egy szezonban 25-35 koncertet adunk, s ez már-már megközelíti a pro-
fesszionális együttesek fellépéseinek a számát.

− De hiszen a Drums amatőrként is professzionális szinten játszik!
− A  jelenleg 13 tagú együttes tagjai felerészben gödi, felerészben dunakeszi 
gyerekek, s  valamennyien nagyon jó barátok. Már az  együttes megalakulá-
sakor az volt a kitűzött célom, hogy a mi közös munkánk odavezessen, hogy 
folyamatosan fejlődjön a gyerekek zenéhez és egymáshoz fűződő kapcsolata, 
miközben egyre mélyül a zenéhez való viszonyuk is. Erős meggyőződésem, 
hogy az elért sikerek fontos építőelemei a személyiségfejlődésüknek.

Walter Béla

Az együttes két „idősebb” tagjának ugyanazokat a kérdéseket tettem fel: 
Miért jó a Drumsban játszani? Stefán tanár úr tényleg olyan jó fej?

Kiss Anna alapító tagja az együttesnek: Mindannyian nagyon szeretünk 
együtt zenélni, s úgy gondolom, hogy évről évre fejlődik a hangszeres tu-
dásunk. A mindennapi életben is jó dolog az, ha valaki hangszeren játszik, 
mert a zenének köszönhetően sokkal jobban tudja értékelni a saját helyét 
a világban. Kislánykorom óta nagyon szeretem az ütőhangszereket. Persze 
vannak nehezebb napjaim, amikor elbizonytalanodok, de akkor Tivadar 
mindig lelket önt belém, bíztat. És utána sikerül megoldanom az adott ze-
nei feladatot. Tivadar mindent belead a közös munkába, és mindent meg-
tesz értünk.

Iványi Béla a kakukktojás, basszusgitárt penget az ütőhangszeres együt-
tesben: A Drumsban azért jó játszani, mert másokkal együtt zenélni min-
dennél nagyobb élmény. Korábban az  akusztikus gitár volt a hangszerem, 
s amikor idehívtak basszusgitározni, azonnal megtetszett nekem az ütősök 
hangzása. Nagyon színvonalas zenét játszottak már akkor is. Hamarosan 
úgy éreztem, hogy mindennek már én is részese vagyok. Ez engem nagyon 
lelkesített. Tivadar tényleg nagyon jó fej! A próbákon rendkívül szigorú ve-
lünk, ám a hétköznapokban, két próba között idősebb jó barátunk, akinek 
díjazzuk a humorát és a lelkesedését.

Próba közben a Drums. Elöl a kosárban nem színes mikrofonok, hanem 
vibrafon- és dobverők sorakoznak
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István ápoltan, elegánsan, s  persze iz-
gatottan, meghatottan, kissé félszegen 
jelenik meg a kiállításmegnyitón. Göd 

város alpolgármestere, Simon Tamás, to-
vábbá Lenkei György, a  szociális bizottság 
elnöke mond köszöntőt. „Örömömet és 
meglepetésemet fejezem ki a szép munkák 
miatt – mondja az  alpolgármester. – Szá-
momra megdöbbentő látni azt, hogy egy 
ilyen nehéz élethelyzetben is milyen pozitív 
hangulatú képeket tudott alkotni a művész 
úr.” – „Inkább csak István” – vág közbe 
az  ünnepelt, leszegett fejjel. „Lelki ado-
mánynak tekintem, hogy megismerhettem 
őt – fogalmaz Lenkei György. – Sokszor 
túlságosan is nehéznek érezzük az életün-
ket, s  akkor egyszerre feltűnik valaki, aki 
megmutatja, hogy még egy sokkal nehe-
zebb élethelyzetből is ki lehet emelkedni.”

István kiállítása a Boldogságcseppek elne-
vezésű kezdeményezésnek köszönhetően va-
lósult meg. A kezdeményezés megálmodója, 
Szőke Kriszta egy nap épp áthaladt Andris 

fiával az  aluljárón, amikor is megpillantot-
ták a  földön sorakozó festményeket-rajzo-
kat, s  beszédbe elegyedtek a  készítőjükkel. 
„Később vittünk neki tartós élelmiszert, 
ruhát – meséli Kriszta –, majd arra gondol-
tunk, hogy milyen jó volna szervezni egy 
kiállítást.” Kriszta a  Boldogságcseppeken 
keresztül rendszerint gödi és környékbeli 
rászorulókat, főleg időseket, betegeket, ne-
héz körülmények között élő, csonka vagy 
sokgyermekes családokat támogat. Karitatív 
projektje mintegy fél éve indult el.

„Nem szégyellem, hajléktalan voltam, 
sőt, még a mai napig is annak tartom ma-
gam. Soha nem felejtem el, honnan indul-
tam – mondja István. – Tíz-tizenkét órákat 
rajzoltam az  aluljáróban, hogy ne kelljen 
ismét az  utcán aludnom. Bár hajléktalan 
lettem, megmondtam magamnak, hogy 
onnét is felállok. Nem süllyedtem még lej-
jebb, és többet már nem is fogok. Szeret-
ném megmutatni, hogy én is a társadalom 
tagja tudok lenni. Nekem a  festés az  éle-
tem, attól vagyok boldog, és szeretném, ha 
az emberek megadnák a  lehetőséget, hogy 

én is boldog legyek.” István állást kapott, 
egy VIII. kerületi iskolában tanít rajzot, 
korrepetálást is vállal, illetve rajzszakkör 
indítását tervezi. Közben továbbra is rajzol 
az Astoria aluljárójában (most főként azért, 
hogy pénzbírságát kifizesse, ugyanis a köz-
területesek nemrég megbüntették), s rend-
kívül hálás minden segítségért.

A megnyitó végén Simon Tamás alpol-
gármester egy rajzlapcsomagot ad át Ist-
vánnak, akivel ezután elindulunk a  para-
vánok között, hogy megnézzük a kiállított 
képeket. István rajzai, festményei április 
30-ig megtekinthetők a Duna-part Nyara-
lóházak színháztermében. István nagyon 
örülne, ha rajzlapot, színes ceruzát, pasz-
tellkrétát, vásznat és festéket kaphatna, 
vagy ha megvásárolnák a rajzait. Az Asto-
ria aluljárójában találhatják meg őt, de fel-
ajánlásaikat a Gödi Körkép szerkesztőségén 
keresztül is eljuttathatják hozzá.

(Adományaikat felajánlani az alábbi 
e-mail címen tudják: korkep@god.hu)

Nagy Enikő/Új Ember

MŰVÉSZET

A boldogság nyomában
Egy hajléktalan festőművész kiállítása
Makula István néhány hónapja még az Astoria aluljárójában rajzolt reggeltől estig, hogy 
szerény albérletét kifizesse, és rajzfelszerelést vegyen. Intézetben nevelkedett, megjárta 
a börtönt, s nem egyszer kellett az utcán aludnia. De úgy volt vele, hogy nem adja fel, 
csak azért is híres művész lesz belőle. Nemrég munkát kapott, egy VIII. kerületi általá-
nos iskolában tanít rajzot, s márciusban kiállítása nyílt Gödön.

A Göd Városi 
Könyvtár hírei
Olvasókör Bodnár 
Zsuzsával
Időpont: 2016. május 24. (kedd) 18 óra.
Téma: Sjón: A macskaróka
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

Könyves ötös:
Áprilisi könyvajánlatunk:
•  Elif Shafak: Az építészinas
•  Steinar Bragi: Felföld
•  Csányi Vilmos: Íme, az ember
•  Helene Uri: Szavak a múltból
•  Louis-Ferdinand Céline: Utazás az éjszaka 

mélyéreKiállítása alkalmából Simon Tamás alpolgármester (balra) és Lenkei György, a szociális 
bizottság elnöke (jobbra) köszöntötte a művészt

„Nekem a festés az életem, attól vagyok 
boldog" – vallja Makula István
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Decoupage foglalkozás 
F E L N Ő T T E K N E K

Időpont: 2016. április 23. 9-től 12 óráig
Helyszín: Ady klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.)

A foglalkozást vezeti: Tűri Zita
Ár (tartalmazza az összes anyagköltséget): 7000 Ft

Maximális létszám: 5 fő

Szeretettel várok minden kedves kreatív felnőttet 
decoupage foglalkozásomra, ahol egy vintage 

 stílusú teás dobozt fogunk készíteni.

További információ és jelentkezés:
Tűri Zita (06 30) 228-4228

Május 22-én, vasárnap
10 órától
A Portéka Színpad előadásában 
a Fekete cilinder
című mesemusical 3-10 éves 
gyerekeknek.
A Fekete Cilinder, a nagy varázsló 
ellopja az Egérke labdáját. Egérke 
és társa (élő szereplő) a gyerekekkel 
közösen elindulnak, hogy a varázsernyő 
segítségével visszaszerezzék a labdát.

A belépőjegy ára: 600 Ft
Előzetes jegyvétel: hétfőtől péntekig 9 és 
16 óra között a Duna-part Nyaralóházak 
recepcióján.

A Duna-part Nyaralóházak 
programjai

2132 Göd, Jósika u. 14 | Telefon: (06 30) 182-4927

Május 20-án, pénteken 19 órakor
Göod Times Blues-koncert
Göd népszerű blues együttese egy kellemes, minden generáció számára élvezhető 
koncertet ad a blues születésétől a 60-as évekig tartó időszakból.

•  Csikós László − dob
•  Gier Gabriel − gitár, ének
•  Horváth István − basszusgitár, ének

A belépőjegy ára: 700 Ft
Előzetes jegyvétel: hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között a Duna-part Nyaralóházak 
recepcióján Gyógyító nap

az Őszikék Egészségmegőrző 
Klub szervezésében

2016. május 14-én, szombaton 9 és 16 óra között
a József Attila Művelődési Házban.

Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és 
vérnyomásmérés, véranalízis, testszellem-

gyógyító, energetizálás, szellemsebész, látnok, 
sorselemzés, gyógyítók, jósnő, spiritiszta, 

ásvány-ékszerész, rezgésterápia, számmisztika, 
nyirokmasszázs, Prána gyógyító.

Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400

és Urbán Istvánné (06 20) 397-9724. 

2016. május 8-án, vasárnap 10-18 óráig
A Duna-part Nyaralóházak területén.
Részletes programelőzetes aktuális lapszámunk 23. oldalán.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

| 2016MADARAK ÉS
FÁK NAPJA

Gödi Körkép | 2016. 4. szám AJÁNLÓ
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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

ÁPRILIS 18. HÉTFŐ | 10.00
Hőkirálynő meseszínpad: Piszke és Ribizke
A bábszínházi bérlet 2. előadása Belépő: 700 Ft/fő

13.00

A Szeretet Klub összejövetele

ÁPRILIS 19. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Kézműves foglalkozás: hagyományos porcelánfetés

ÁPRILIS 23. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus Fodor Erika selyemfestővel
Jelentkezés: selyemvarazs2014@gmail.com
Információ: www.selyemvarazs.hu, (06 30) 559-2846

10.00

Kiállításmegnyitó

ÁPRILIS 27. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

ÁPRILIS 29. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

MÁJUS 2. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának klubdélutánja

MÁJUS 3. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

MÁJUS 5. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

MÁJUS 6. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja
A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói anyák napi 
műsorral kedveskednek a klubtagoknak.

MÁJUS 7. SZOMBAT | 8.00−12.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás Molnár Erikánál: (06 20) 546-7274

18.00

Az Erdélyiek Körének találkozója

MÁJUS 9. HÉTFŐ | 10.00
Magyar Népmese Színház – Mirkó királyfi
A bábszínházi bérlet 3. előadása Belépő: 700 Ft/fő

13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
rendezvénye
Helyszín: a „Tanya”, Erdész u. 1.

MÁJUS 11. SZERDA | 15.30
Gödi Fonó Magyar Táncház: Navratil Andrea mesél 
a gyerekeknek pünkösdről. Vitnyédi pünkösdölő - 
énektanítás, pünkösdi királynéjárás.
Táncrend: Rábaközi mulatság: rábaközi verbunk, dus, 
csárdás és friss Imre Béla vezetésével.
Zenél Romháti Krisztián tekerőn.
A táncház alatt kézműves foglalkozást tartunk.
A belépés díjtalan.
A rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

MÁJUS 14. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében
Információ: Cserepkainé S. Mária: (06 70) 258-0400,
Urbán Istvánné: (06-20) 397-9724

MÁJUS 17. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Ismerjük meg Göd művészeit. 

ÁPRILIS 16. SZOMBAT | 14.00
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady klub

ÁPRILIS 23. SZOMBAT | 9.00−12.00
Decoupage foglalkozás Felnőtteknek. Vintage 
stílusú teásdoboz készítés.

MÁJUS 7. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesületének találkozója

MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. április 29-én (péntek) 13-tól 17 óráig anyák napi ajándékot készítünk.

Madarak és fák napi Bütykölde a Duna-part 
Nyaralóházak területén!
Május 8-án, (vasárnap) Madaras könyvjelzőt és lepkéket készítünk.

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

www.godikonyvtar.hu

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!

BARAKA – Közös alkotás
C Í M Ű  K I Á L L Í T Á S  M E G N Y I T Ó J A

2016. április 23-án, szombaton 16 órakor

A Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli 
Kiskorúak Otthona, a Közgazdasági Politechnikum, 

a Tanext Akadémia, a Kispesti Waldorf Gimnázium és 
az Amarant Egyesület közös kiállítása.

A kiállítást megnyitja:
Veres Ilona pszichológus, művészetterapeuta.

A kiállítás megtekinthető május 4-ig,
a József Attila  Művelődési Ház programjaihoz igazodva.

AJÁNLÓ
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KÓCZÁN MÓR-DÍJAK

Városi sportdíjak átadása a nemzeti 
ünnepünkön
Idén a  GSE kajakos szakosztálya és a  Kiss Zsolt−Palancsa 
Dorottya világbajnok curling vegyes páros kapta a  Kóczán 
Mór-díjat.

A hagyományokat követve, az  előző esztendő sporteredményei 
alapján nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmával kiosztották 
Gödön a  Kóczán Mór-díjakat és az  azzal járó sportszervásárlási 
utalványokat. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kiemelkedő sporttevékenységet végző személyeket és közössége-
ket nagyra becsüli, s az ő elismerésükre alapította a Kóczán Mór 
Vándordíjat, melyet évente adnak át. Az elsőre 2000. augusztus 20-
án került sor, majd a díjazás azóta immár hagyományosan március 
idusában történik.

Az olimpiai bronzérmes gerelyhajító atléta, Kóczán Mór a II. vi-
lágháború után települt Gödre, ahol református lelkészként tevé-
kenykedett, és 1972-ben bekövetkezett haláláig aktívan részt vett 
Göd sportéletében. Hetvenegyben vándordíjat alapított, s  ezen 
elismerés hagyományát viszi tovább az  önkormányzat, amikor 
évente díjazza a legsikeresebb gödi sportolókat.

A díjazottak méltatása

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya
Az idén 33 éves szakosztály az ország egyik legeredményesebb ka-
jakos utánpótlás-nevelő műhelye. Bő három évtized – 175 magyar 
bajnok cím. Az elsőt 1990-ben, az akkor még kölyök korcsoportos 
Kammerer Zoltán nyerte, aki ma a riói olimpiára készül.

Nagy Árpád irányítása mellett 2015 a szakosztály életében mér-
földkőnek számít. Jelentős állami támogatással bővítették az alsó-
gödi sportházat, és az eredmények sem maradtak el. Növekedett 
a szakosztály létszáma, hat edző közel 120 gyermekkel foglalkozik.

A 2015-ös szezonban hat versenyző lett az eredményei alapján 
korosztályos válogatott, és kilenc sportoló nyert országos bajnoki 
címet összesen hat versenyszámban.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 101 egyesületet számláló rang-
sorában a gödiek – kizárólag utánpótlás-korosztályú versenyzők-
kel – a 15. helyet foglalják el. A gyermek és kölyök korcsoportokban 
tavaly a valaha volt legjobb eredményt érte el a GSE: a gyermek fiú 
kajakosok másodikak, a kölyök fiúk harmadikok a listán, az I-VI. 
korcsoportos összesítésben szintén a  3. helyen zárt a  csapat. 
A szakosztály tagjai a sportversenyeken 75 arany-, 81 ezüst- és 44 

bronzérmet, összesen 200 medált nyertek. Az eredmények Sinkó 
László, Árkosi Gábor és Mizser Diana munkáját igazolják.

Eredményes évet zárt az  egyesztendős KajakStart program is, 
mely elsősorban az 1-2. osztályos gyermekeknek ad sportolási le-
hetőséget. Az országban elsőként indított kajakos előnevelő prog-
ramban mintegy 40 gyermek sportol Vadász Anita, Vass Péter és 
Németh István felügyelete mellett.

2015-ben mind a négy dunakanyari régiós versenyt megnyerte 
a szakosztály, és a korábban gödi színekben versenyző sportolók 
a nemzetközi porondon is megállták a helyüket. A Göd Kupa több 
mint két évtizede a Dunakanyar egyik legnagyobb vízi szabadidő-
sport-eseménye, melyet idén is az  utolsó augusztusi szombaton 
rendeznek.

A szakosztály erősségének alapja a  sportolók, a  szülők és 
a sportbarátok mindig megújuló összetartó közössége. A műhelyt 
segíti – korábban Dalnoki Tibor, ma Török László elnöklete mel-
lett – a  Dunai Vízisport Alapítvány, mely megannyi lehetőséget 
hoz a vízi sportot kedvelő gödieknek is. A szakosztály aktív része 
a Gödi SE-nek, s jó kapcsolatot ápol a várossal.

A Kiss Zsolt−Palancsa Dorottya világbajnok curling vegyes páros
A páros 2012 márciusában állt össze. Ez alatt a négy év alatt a ve-
gyes páros országos bajnokságokon egy ezüstöt és zsinórban négy 
aranyérmet nyert. Ők ketten eddig három világbajnokságon vettek 
részt, ezek között kétszer (2013-ban és 2015-ben) aranyérmesek 
lettek, egyszer pedig a negyedik helyen zártak.

Palancsa Dorottya hét, Kiss Zsolt tizenegy éve curlingezik. Dóri 
10, Zsolt 14 felnőtt országos bajnoki címmel büszkélkedhet, emel-
lett mindketten négyszer lettek az év játékosai. Idén már két nem-
zetközi vegyespáros-versenyt is megnyertek, a budapesti Westbay 
nemzetközi vegyes páros tornán többször is a legjobbak lettek.

A curling 1998 óta szerepel a  téli olimpiai játékok programjá-
ban, a vegyes párosok vetélkedése azonban csak tavaly került be 
az ötkarikás műsorba. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végre-
hajtó Bizottsága 2015 júniusában döntött arról, hogy a vegyes pá-
rosok küzdelmeit felveszik a 2018-as téli olimpia programjába.

Amennyiben a  pjongcsangi olimpiára Zsolt és Dóra sikeresen 
kvalifikál, a  kvótaszerzést követően ők képviselhetik Magyaror-
szágot, így nem csak gödi nyári, hanem gödi téli olimpikonnak is 
szurkolhatnánk.

Ha Zsoltékban megvan az elszántság, a küzdeni akarás és a szor-
galom, s persze sikeresen kvalifikálnak, akkor korábbi eredménye-
ik alapján jó eséllyel akár éremért is játszhatnak a  két év múlva 
esedékes dél-koreai téli olimpián.

Vasvári Ferenc

A gödi kajakosoknak és a curlinges Kiss Zsoltnak a díjat Kóczán Mór leszármazottai, a Jeszenszki család képviselői, valamint Markó József 
polgármester adta át

SPORT

35



EGYESÜLETI ÉLET

Közgyűlés a GSE-ben: dr. Horváth 
László maradt az elnök
Tisztújító közgyűlést tar-
tott a  Gödi Sport Egye-
sület. A  napirendek közt 
alapszabály-módosítás is 
szerepelt, majd a régi-új el-
nök elismeréseket adott át.

Az elnöki tisztségre dr. 
Horváth Lászlón kívül nem 
érkezett jelölés, így az elkö-
vetkező időszakban tovább-
ra is az ügyvéd-sportvezető 
irányíthatja az  egyesületet. 
A  szakosztályvezetők au-
tomatikusan az  elnökség 
tagjai, de további négy tag választható volt. Hat jelölt közül 
Balázsovits Mónika (a kézilabdások jelölése), dr. Megyery 
Csaba (kosárlabda), Gulyás Miklós (asztalitenisz) és Pék 
József (labdarúgás) kapott bizalmat. Elgondolkodtató, hogy 
a létszámával, országos eredményességével és elismertségé-
vel, a gödi infrastruktúra fejlesztésében, valamint társadal-
mi szerepvállalásaiban is kimagasló Kajak-kenu Szakosz-
tály jelöltjeire nem érkezett kellő számú voks.

A felügyelő bizottság elnöke maradt dr. Rudolf László, 
tagjai pedig dr. Preller Zoltán és Szegedi Sándor.

Az alapszabály-módosítások a  Polgári Törvénykönyv 
változásait veszik figyelembe, illetve az  egyesület műkö-
dését érintik.

Eddigi munkájáért elismerésben részesült Antal György 
Bálint, a sakk-, Dankó István, a kézilabda és a labdarúgó 
szakosztály korábbi vezetője, Tősér Tibor kézilabdaedző, 
korábbi elnökségi tag, és Dalnoki Tibor, a Dunai Vízisport 
Alapítvány leköszönt elnöke, korábbi elnökségi tag.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE LABDARÚGÓINAK EREDMÉNYEI

Felnőtt megye II. bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Dány 3-0 (gólszerzők: Oláh, Jakus, Ribényi)
Gödi SE – Deákvár 0-2
Zsámbok – Gödi SE 0-4 (László, Kolumbán 2, Oláh)
Gödi SE – Csővár 1-0 (Csesznák)

Áprilisi hazai felnőtt bajnoki mérkőzések
- április 16., szombat 16 óra: Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi
- április 30., szombat 16 óra: Gödi SE – Püspökhatvan

U19-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Csomád 1-2 (Honti B.)
Fóti SE – Gödi SE 1-1 (Frech A.)

U14-es felkészülési mérkőzés:
Gödi SE – Mészöly Focisuli 3-3 (Bódi B., Vasvári M., Bub D.)

U14-es bajnoki mérkőzés
Gödi SE – Balassagyarmat 4-1 (Bódi B., Vasvári M. 2, Horváth M.)

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája:
Gödi SE – Szefi 0-2
Gödi SE – Rubeola 0-0
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 3-1 (Scheibert M. 2, Sipos-Vizaknai Á.)
Gödi SE – UTE 3-0 (Fellner B., Scheibert M., Dalanics T.)

U11-es Kiemelt Tehetségek Tornája:
Gödi MFS − Mogyoród KSK 1-3 (Helmes V.)
Gödi MFS − SZE-FI 0-3
Gödi MFS − Tökmag 1-0 (Helmes V.)
Gödi MFS − Dunakeszi Vasutas 0-6
Gödi MFS − Rubeola 1-3 (Sólyom M.)

Áprilisi hazai utánpótlás-mérkőzések
U19: április 23., szombat 10 óra: Gödi SE – Erdőkertes
U14: április 30., szombat 10 óra: Gödi SE – Nagymaros

LABDARÚGÁS

Nőnapi labdarúgó fesztivál
A GSE női labdarúgócsapata március 12-én a III. Nőnapi 
Labdarúgó Fesztiválon vett részt Pestszentimrén. Kiváló 
körülmények fogadták az odalátogató nyolc női csapatot, 
s persze a szervezésre sem lehetett panaszuk. A gödi lányok 
nagyon jó játékkal, kapott gól nélkül hódították el a torna-
győzelmet. Csapatunk legjobb játékosa Bari Viktória volt.

LABDARÚGÁS

A megye második legjobbja a GSE 
labdarúgó-szakosztálya
A felnőtt és utánpótlás-eredmények alapján a Gödi SE labdarú-
gói végeztek a Pest megyei 2014−15-ös szezon összesített tabel-
lájának második helyén. Első a Nagykáta SE, harmadik a Perbál 
SC lett az igen népes, 220 egyesületet, illetve csapatot számláló 
mezőnyben.
A bajnoki szezon után a GSE labdarúgói vehettek át a  legtöbb-
ször érmeket: két arany- (öregfiúk, U16), két ezüst- (téli műfű, 
U18), és egy bronzéremmel (U14) szakosztályunk gyűjtötte a leg-
több dobogós helyezést a megyei versenyben.
Így újabb elismeréssel gazdagodott egyesületünk, melyet 
az  MLSZ Pest Megyei Igazgatóság február 29-ei, a  megyeháza 
dísztermében tartott ünnepségén vehetett át a szakosztály, ahol 
Tuza József a Pest megye labdarúgásáért-díjat kapta.

KAJAK-KENU

A GSE szakosztálya idén is 
megszervezi a szülői nyílt napot
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya idén május 7-én, 
szombaton reggeltől az  alsógödi vízitelepen és az  előtte 
lévő vízterületen rendezi a  hagyományos „Szülői nap − 
felnőtt kurzus” elnevezésű nyílt napját, melyen az érdek-
lődők térítésmentes vízi oktatásban vehetnek részt. Azokat 
a szülőket várják, akik szeretnének megismerkedni a vízi 
élettel, a  vonatkozó közlekedési szabályokkal, a  túrázás-
sal, a  kenuzás elméleti és gyakorlati alapjaival. Az  okta-
tás szakemberek részvételével, motoros biztosítása mellett 
zajlik; a szükséges felszerelést (kenut, lapátot és mentőmel-
lényt) pedig a szakosztály biztosítja.

A tervek szerint szintén májusban indul a  szakosztály 
szervezésében az iskolai kenu-oktatóprogram is a gödi ál-
talános iskolások számára.

Bővebb információk május elején, a godikajak.hu olda-
lon lesznek olvashatók.

Dr. Horváth László, a GSE 
újraválasztott elnöke
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PROGRAMAJÁNLÓ

II. Gödi medencés 
sárkányhajóverseny
Időpont: április 23-a, szombat.
Minden csapat 6 fő + 3 tartalék/csere versenyzőből 
áll. A gödi általános iskolák csapatai számára a ne-
vezés ingyenes, más egységeknek térítés ellenében 
lehetséges. Rossz idő vagy kevés nevezés beérkezése 
esetén a szervezők fenntartják a változtatás jogát!
Nevezési határidő: április 16., szombat 20 óra, 
dunai.sarkany@freemail.hu.
További információk az esemény Facebook-oldalán 
és termalfurdo@telepulesellato.hu;
Selymes Nóra (szervezés) (06 20) 311-1495,
Szabó Miklós (szakmai kérdések) (06 30) 316- 4466.

I. Gödi termál aquatlonverseny
Aquatlonversenyt rendeznek a gödi termálstrandon 
és a mellette lévő kerékpárúton május 14-én, szom-
baton reggel 9 órától.
Újoncok: 2005-ben vagy előtte születetteknek 
200 m úszás, 1 km futás; rajt 9 órakor.
Gyermekek: 2003−04-ben születetteknek 300 m 
úszás, 2 km futás; rajt 9.30-kor.
Serdülők: 2001−02-ben születetteknek 500 m úszás, 
3 km futás; rajt 10.10-kor.
Felnőttek: 750 m úszás, 5 km futás; rajt 11 órakor.
Szenior 50 év fölött: 750 m úszás, 5 km futás; rajt 
11 órakor.
Nevezés előzetesen a  strand pénztáránál; diákok-
nak 1000, felnőtteknek 2000 Ft.
Elérhetőség: www.god.hu/turizmus,
Facebook: Gödi Termálstrandfürdő.
További információk: termalfurdo@telepulesellato.hu

Fétis Crossfutás és 
hagyományőrző délután
A Fétis Kft. június 4-én, szombaton rendezi Göd 
egyik legjelentősebb szabadidős eseményét, a XVI. 
Gödi Fétis Crossfutás és Hagyomány őrző délutánt 
a Gödi Családi Fesztivál keretein belül. A  rendez-
vénynek délelőtt a GSE-sportpálya és annak környé-
ke, délután a Búzaszem Általános Iskola ad otthont.

Bővebb információk következő számunkban és 
a crossfutas.fetis.hu oldalon olvashatók.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Túra a Vértesben
Egy új elképzelés jegyében alakult a BeCsal márciusi gyalogtúrája.
− Az  volt a  célunk, hogy olyan helyen járjunk, ahol még nem voltunk, és 
az ország újabb nevezetességeivel ismerkedjünk meg. Nem csalódtunk, a Vér-
tes-hegység maga a  csoda! Gyönyörű, többnyire erdei útvonalon haladtunk 
Vérteskozmáról indulva. Ez egy igazi, „egyutcás” falu, ahová az 1700-as évek-
ben 60 német család települt be, aztán a huszadik század elejétől az oroszlányi 
bányászok családjai lakták. 1970-től viszont fokozatosan kiürült a  falu, egy 
ideje már nincs is őslakos, viszont a hosszú tornácos parasztházak új gazdái-
nak köszönhetően varázslatos üdülőfaluvá vált. 90 km-re van Gödtől, érdemes 
egy szabadnapon elmenni oda. 16-20 km-es gyaloglást követően érkeztünk 
meg Majkpusztára, ahol újabb csodák vártak: a  kamalduli rend cellaházai. 
Ezek a bencés szerzetesek némasági fogadalmat tettek, és csak az ünnepekkor 
válthattak szót egymással. A rend tagjai kőkerítéssel körülvett 17 önálló épü-
letben, úgynevezett cellaházakban élték életüket.

A kiránduláson végig nagyszerű hangulat uralkodott az 55 fős csoportunk-
ban. Heten eljöttek a TopHázból is, s kiválóan bírták a megpróbáltatásokat, 
minden elismerésem az övék! Érezhető volt az együttlét öröme, mindannyian 
úgy szálltunk le este a buszról, hogy akár már egy hét múlva is elindulnánk 
egy újabb kirándulásra ugyanezzel a  társasággal – mesélt a  kirándulásról 
Wagner László, a BeCsal főszervezője.

Tavaszi biciklis nap
Időpont: április 16., szombat. Gyülekező ¾ 10-kor a felsőgödi Duna-part Nya-
ralóházaknál.
Program: indulás 10 órakor, 11 és 11.30 között séta a váci Püspöki Palotában, 
szakszerű vezetéssel, majd folytatódik a túra Nagymarosra. Étkezés után indu-
lás vissza Gödre (60 km). Mindenki annyit kerekezik, amennyit vállalni tud.
A szervezők kérik a kerékpárok indulás előtti átvizsgálását és fejvédő viselését.
Jelentkezés: április 12-ig a becsal6@gmail.com címen!

Gödi Sportmajális
Időpont: május 1., vasárnap
Helyszín: Gödi SE Sporttelep
Program:
8.00: gyülekező, sorsolás, bemelegítés
8.25: megnyitó
8.30: focitornák gyermekeknek, hölgyeknek
11.30: VI. Bednárik László Kispályás Futball Emléktorna
Nevezés a gyerektornákra és a Bednárik Emléktornára:
gyenizsolt@ gmail.com (Gyenes Zsolt).
A női tornára: dedandi@gmail.com (Sáreczné Deák Andrea).
Nevezési határidő: április 26., kedd.
Díjazás: serlegek és érmek a legjobb csapatoknak.

A BeCsal-csapat új élményekkel gazdagodott a Vértesben
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KAJAK-KENU

Barazutti László a Senior Klub új 
vezetője
A Senior Klub február 12-én tartott taggyűlést, melyen le-
mondott a  vezetőség: Koréh Ferenc és Vida-Szabó Emese, 
akik a 2007-es megalakulása óta vezették a klubot. Az el-
múlt évek alatt a  Senior Klub sporteszközöket vásárolt, 
a  Göd Kupát minden évben támogatta, illetve a  kajakos 
épület bővítését is szponzorálta. A tagság Barazutti Lászlót, 
a korábbi szakosztályvezetőt választotta meg új vezetőnek.

V. F.

TEREMLABDARÚGÁS

A Don Papa nyerte az Aranypertlit
Március 20-án a Balázsovizs Sportcsarnokban rendezték 
meg az  Aranypertli elnevezésű teremlabdarúgó-tornát. 
Rataj András főszervező beszámolt arról, hogy csodálatos 
kapusteljesítmények jellemezték a  játékot, a  sportszerű, 
baráti légkör pedig már nem számít újdonságnak. Mint 
mondta: „Az öregfiúk között meglepően nagy volt a haj-
tás, szép összjátékokat és gyönyörű gólokat láthattunk.”

EREDMÉNYEK:
1. Don Papa (8 pont)
2. Matyi Boys (7 pont, 11:3 gólarány)
3. GSE Oldboys (7 pont, 9:8 gólarány)
4. Leverpool (6 pont)
5. Vénasszonyok (0 pont)

A legjobb kapus: Hegedűs István (Matyi Boys)
A legjobb játékos: Dankó László (Don Papa)
A legjobb szenior játékos: Váczai József (Leverpool)
Gólkirály: Kecskeméti Dániel (Matyi Boys) 5 góllal
A legsportszerűbb játékos: Vincze Anikó (Vénasszonyok)
A legszimpatikusabb játékos: Pozsár Ramóna (GSE Oldboys)

EREDMÉNYEK:
Gödi SE – Füzesabonyi SC: 33-22, junior: 31-22
Gödi SE – Szent István SE: 36-33, junior: 33-28

JUDO

Két Európa-kupa arannyal kezdte 
az évet a gödi judoka
A gödi Pongrácz Bence remekül kezdte az esztendőt: az első 
két ifjúsági Európa-kupa viadalon aranyérmet nyert. 
A  judoinfo.hu a  győzelmek után azt írta, hogy az  UTE 
tizenhat éves dzsúdósa ezzel gyakorlatilag megváltotta 
az Európa-bajnoki csapattagságot a finnországi korosztá-
lyos kontinensviadalra. A célkitűzés ott a pontszerzés, de 
igazi elégedettségre csak az érem adhat okot.

− Azután, hogy tavaly ötödik lettem a világbajnokságon, 
az idei Eb-n szeretnék érmet nyerni. Mindegy a színe, csak 
legyen valamilyen – mondta a szakportálnak Bence.

V. F.

KÉZILABDA

Két győzelem márciusban
Márciusban két győzelemmel meneteltek tovább a  Gödi 
SE felnőtt női kézilabdázói az NB I/B keleti csoportjában.

− Március első vasárnapján a sereghajtó Füzesabony csa-
patát láttuk vendégül. A mérkőzést jól kezdtük, és a foly-
tatásban is mi irányítottuk a meccs alakulását. A jó véde-
kezéseinkből sorra gyors gólokat szereztünk. A mérkőzést 
végig kézben tartva nagy gólkülönbségű győzelemnek 
örülhettünk. Március 20-án a tabella negyedik helyén álló 
Szent István SE csapatát fogadtuk hazai pályán. Az  őszi 
fordulóban 31-18-ra alulmaradtunk a Szent István SE ott-
honában, így mindenki úgy készült a  mérkőzésre, hogy 
visszavágjunk a  korábbi rosszul sikerült meccsért. Mi 
kezdtük a mérkőzést, és az első támadásunkból gólt sze-
reztünk: 1-0 a javunkra. Ezután már nem is engedtük ki 
a kezünkből a vezetést. Koncentrált játékkal támadásban 
és védekezésben is felülkerekedtünk ellenfelünkön. Sorra 
meghiúsítottuk a  támadásaikat és a könnyű, gyors gólo-
kat. A mérkőzés folyamán többször is 6-8 gólos előnyt sze-
reztünk. A végére egy kicsit kiengedtünk, de a lefújás után 
bravúros győzelemmel hagyhattuk el a pályát – számolt be 
a Gödi Körképnek Tősér Tibor edző.

V. F.

Az Aranypertliért a hölgyek és az urak is megküzdöttek – akár 
egymás ellen is...

A Senior Klub tagjai a vízitúrák mellett sokszor gyalogtúráznak is 
(balról Vida-Szabó Emese, Koréh Ferenc és Barazutti László)
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

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

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

A 2016. március havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„A tanárt pedig lefejeztetem, ha sokat 
ugrál.”

A nyertes ezúttal: Nagy Tiborné.

Szerencsés megfejtőnk négy él-
mény utal ványt nyert a Tarzan Parkba 
(1046 Budapest, Tábor utca 26–28.).
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A GDSE és a Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány

JÓTÉKONYSÁGI
SPORTBÁLT

szervez a huzellás gyermekek sporteszközeinek 
támogatásához

vacsora  – műsor – zene – tánc – tombola
Dj: Mark Snowman

Helyszín: Belga Sörház
Időpont: 2016. május 20., péntek 19 óra

Jegyek vásárolhatók: Dézsi Yvettnél, Harkai Anettnél, 
Érdi-Krausz Zsuzsánál, az osztályfőnököknél 

és az iskola titkárságán.

Vacsorajegy: 5 000 Ft | Támogatói jegy: 1 000 Ft

Főbb támogatóink:
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TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

HIRDETÉS
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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 fi atalok 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 fi atalok 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 fi atalok tanulmányaikat OKJ-s kép-
zés keretében a táboroztatónál folytathatják.

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!
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Ha szereti a professzionális 
megoldásokat, ingatlant 
szeretne eladni vagy ven-
ni, több száz irodából álló 
partnerhálózatunk garancia 
a sikerre.  Ha szakmailag 
felkészült ingatlanreferenst 
keres,  hívja

Csókás Andrea 
vezető tanácsadót a (06 70) 454-0431-es 
mobilszámon, vagy írjon 
a csokas.andrea@oc.hu e-mail címre.

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.

Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00 • Szombat 9.00-12.00

Gyerekszemészet 
A Szemcsi optikában

Kilenc hónapos kortól…
Időpont: 

2016. 04. 23., szombat 9–től 14-ig
2016. 05. 21., szombat 9–től 14-ig

Bejelentkezés alapján!
Szakorvos: dr. Véghseő Andrea (a Heim Pál Gyermekkórházból)

A vizsgálat díja: 2.500 Ft/ fő

Dália Coffee
Kávégép szerviz, bérlés, értékesítés
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Keszi patyolat

Ruhatisztítás vegyileg, mosva, 
mindenféle  ruhanemű esetében!

Kabát, zakó, nadrág, tollkabát, ing.
Függöny, szőnyegtisztitás. 

Vállaljuk ágynemű, kanapéhuzat, 
matrachuzat stb. mosását, tisztítását is.

A felsorolás nem teljes körű! 

Telefonos megrendelésre házhoz megyünk 
ingyenesen, rövid határidővel.

KÖZÜLETEKET IS KISZOLGÁLUNK!

Telefonszám: (06 30) 243-7896
Címünk: Dunakeszi, Fő út186. 
(A Tesco szomszédságában, Göd határán)

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

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: 

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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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

MOZDULJ A STÍLUSÉRT!

Ray Ban keret+
Hoya szemüveglencse 
24.990Ft-tólkedvezmény

53%
akár:

Az ajánlatban megjelenő optikai keret csak illusztráció. Az ajánlat érvényes az üzletben megjelölt Ray Ban optikai keret kollekcióra, Hoya Hilux 1.50 SHV MAP szemüveglencsével, 
komplett szemüveg megrendelése esetén. A kollekciók üzletenként eltérőek lehetnek. Az ár nem tartalmazza a szemüvegkészítés díját. Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben és a 

www.opticworld.hu/index.php/akciok oldalon. Akció időtartama: 2016. március 16-május 16.

MOZDULJ A STÍLUSÉRT!

Ray Ban keret+
Hoya szemüveglencse 
24.990Ft-tólkedvezmény

53%
akár:

Az ajánlatban megjelenő optikai keret csak illusztráció. Az ajánlat érvényes az üzletben megjelölt Ray Ban optikai keret kollekcióra, Hoya Hilux 1.50 SHV MAP szemüveglencsével, 
komplett szemüveg megrendelése esetén. A kollekciók üzletenként eltérőek lehetnek. Az ár nem tartalmazza a szemüvegkészítés díját. Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben és a 

www.opticworld.hu/index.php/akciok oldalon. Akció időtartama: 2016. március 16-május 16.

Tel:+36-30/983-8121   •  +36-27/311-210 
2600 Vác Széchenyi u 4-6  • www.opticworld.hu

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

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.
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REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2380 Ft/m2

      10 cm-es 2670 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz, 1,5 mm-es 
vakolat az öszes szín fehér árban + ajándék alapozóval.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

TAVASZI 
AKCIÓ

Terrán cserepek
akciós áron!

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

• 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

Gödi Körkép | 2016. 4. szám HIRDETÉS
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Nyaraljon Bogácson! Az egri 
borvidék egyik leghangulatosabb 
fürdőfalujába várom a pihenni, 
kikapcsolódni, szórakozni vágyó 
vendégeimet két külön bejáratú 
lakrésszel rendelkező 18 fős 
nyaralómba. 
Guliba Vendégház − Bogács. 
Lovasi Péter (06-70) 946-7773.

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

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

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

Konténerrendelés – Gépi 
földmunka. Sitt-, sóder-, 
homok- és termőföldszállítás, 
lomtalanítás 3-4-5-6-7-8 m3-es 
konténerekkel. 
Tel.: 06-20-941-5805

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

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. 

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

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
mázolását, tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását és 
kültéri festését vállalom. 
Telefon: (06-31) 318-2083.

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.koakobonk� .hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 210 000 Ft-tól.

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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

• könnyűszerkezetű faházak
• tetőépítés
• tetők felújítása, átfedése
• szaletli

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

Elérhetőségek: (06 20) 529-5872
2131 Göd, Mayerffy utca 6.

patacskft@gmail.com

HIRDETÉS
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KUPON

2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd, Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.

A kitöltött kupon 1 db Gliss kur hajpakolás és 1 db Garnier arckrém
kedvezményes vásárlására jogosít fel.
Érvényes: 2016. április 1. és  2016. május 10. között

AKCIÓ! KUPON
Nem:

Irányítószám:
Igen:
kedvezmény 

2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd, Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd,2132 Göd, Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.Ady Endre út 15.

1600 Ft/db

1350Ft/db

950 Ft/db

750Ft/db
KUPONÁR KUPONÁR

Gliss kur hajpakolás 
200 ml
több féle hajtípusra 
mvm: 1db

Garnier skin naturals 
arckrém 50 ml 
több féle bőrtípusra 
 mvm: 1db   

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
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