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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. április 27.

Elfogadták a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beszámolóját
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a  tűzoltó-parancs-
nokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
A  tűzoltóság munkájával kapcsolatban kifogás nem merült fel 
a 2015. évben. Juhász Károly tűzoltó százados, parancsnokhelyet-
tes nemrégiben vette át a parancsnokság vezetését. Néhány mon-
datban bemutatkozott a képviselő-testület tagjainak, és biztosítot-
ta az önkormányzatot arról, hogy a továbbiakban is igyekeznek jó 
kapcsolatot ápolni a  várossal, és segítséget nyújtani a  felmerülő 
kérések esetén.

Módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés
Dr. Pintér György alpolgármester ismertette, hogy április elsejé-
től a  jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltozott a  hul-
ladékgazdálkodás rendszere. Az  önkormányzatnak ezért mó-
dosítania kellett a saját tulajdonú hulladékazdálkodási k�.-jével 
korábban megkötött közszolgáltatási szerződést. A  módosítás-
ban az  önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a  továbbiakban 
a  haszonanyag értékesítéséről a  kormány által kijelölt Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. gon-
doskodik, és az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján 
a lakosok felé történő számlázást és a díjbeszedést is ez a holding 
látja el. Markó József polgármester a  jövő illetően elmondta: 
egyelőre nem tudni, hogyan alakul majd a  Gödi Hulladékgaz-
dálkodási K�. sorsa. Az látszik, hogy az állami támogatásból in-
kább a nagyobb cégek tudnak részesedni, ezért felmerült annak 
a  lehetősége, hogy célszerű lenne Dunakeszivel és/vagy Váccal 
összefogva egy nagyobb céget létrehozni, és nagyobb létszámot 
biztosítva a  kedvezőbb �nanszírozást biztosító kategóriába ke-
rülni. Az idei évben még egészen biztos, hogy mi magunk végez-
zük a szemetes edények ürítését, de ha a cég sorsa változik, akkor 
a jövőben lehet, hogy más formában fog működni a hulladék be-
gyűjtése és elszállítása. Elképzelhető, hogy a k�.-nek �zetési ne-
hézségei lesznek év közben. Az önkormányzat azt szeretné, hogy 
ne a városnak kelljen újabb pénzeket betennie a rendszerbe ezek-
nek a  problémáknak a  megoldására, hanem folyószámlahitellel 
hidalja át a  k�. ezeket a  nehézségeket, hogy világosan lássuk, 
mennyi hiánya keletkezik a cégnek az új rendszer bevezetésével 
összefüggésben.

Döntés a Csapatpihenő ingatlanának megigényléséről
A képviselő-testület döntött arról, hogy kérelemmel fordul a Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt.-hez az  alsógödi dunai strand közelében 
található, állami tulajdonban lévő Csapatpihenő önkormányzati 
tulajdonba adása tárgyában. A testület felhatalmazta Markó József 
polgármester arra, hogy az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásá-
val összefüggő eljárás során szükségessé váló jognyilatkozatokat 
megtegye. Az önkormányzat az ingatlant a turizmus és a vízi sport 
helyi fejlesztésére, valamint a dunai természeti értékek ismeretter-
jesztő bemutatására igényli meg, és e célokra hasznosítaná, ameny-
nyiben a területet és a rajta álló ingatlanokat ingyenesen tulajdon-
ba vehetné.
A tulajdonba adás lehetőségére az MNV Zrt. tesz majd javaslatot, 
s a döntést végül Magyarország kormánya fogja meghozni.

Polgármesteri tájékoztató a Samsung-gyárral 
folytatott tárgyalásokról
Az áprilisi képviselő-testületi ülésen Markó József polgár-
mester napirenden kívüli felszólalásában tájékoztatást adott 
a  Samsung-gyár képviselőivel április 27-én folytatott megbeszé-
lésekről. Mint elmondta, a  koreai cég akkumulátorok gyártásá-
hoz keres megfelelő helyszínt, és lehetségesnek tartja, hogy a gödi 
gyártelepét vegye igénybe erre a  célra. A  megbeszélések során 
a cég képviselői külön kitértek a helyi iparűzési adó (IPA) kérdé-
sére, és jelezték, hogy a jelenlegi 2 százalékos adómértéket magas-
nak tartják. A városvezetés előzetesen azt az ajánlatot tette, hogy 
ha a Samsung Gödöt választja, a termelés megkezdésének évében 
1,7 százalékos adókulcsot léptetne életbe, majd az adó mértéke 1,6 
százalékra csökkenne, amint az IPA címen a városnak a gyár ré-
széről �zetendő összeg elérné a 1,5 millió eurót. A cég a dolgozók 
helyi szállításának megoldását is kérte az önkormányzattól. Mar-
kó József a testületi ülésen úgy fogalmazott: jelentős esélyt lát arra, 
hogy a  Samsung Göd mellett dönt, és a  teljes infrastruktúrával 
felszerelt, akár néhány hét alatt újra üzemképessé tehető ingatlan-
ján kezdi meg a gyártást. Ez a döntés hosszú időre fejlődő pályára 
állíthatná Göd városát – fogalmazott a polgármester.

Meghosszabbították a helyi buszközlekedésre 
vonatkozó szerződést
Április végén lejárt a helyi buszközlekedési közszolgáltatásra vo-
natkozó szerződés. A szolgáltatás jövőbeni ellátására kiírt pályáza-
tok beérkezése és elbírálása idejére az önkormányzat 2016. május 
31-ig meghosszabbítja szerződését a helyi buszközlekedést jelenleg 
ellátó Dunamenti 2011 K�.-vel.

A Duna-part Nyaralóházak kis értékű tárgyi 
eszközeinek megigénylése
A korábban állami tulajdonú Duna-part Nyaralóházak kéthektá-
ros ingatlana a 2014. április 9-én létrejött szerződés alapján térítés-
mentes átadás révén került az önkormányzat tulajdonába. Az át-
adás csak a nagy értékű tárgyi eszközökre terjedt ki, ám a kis értékű 
tárgyi eszközök tulajdonba adása csak akkor történhet meg, ha ezt 
a képviselő-testület döntése alapján kérvényezi az önkormányzat. 
A testület által elfogadott határozat értelmében az önkormányzat 
kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a kis 
értékű ingatlanok ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Támogatási kérelmek
A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság (KOSB) javaslata 
alapján a képviselő-testület sportcélú és alapítványi támogatások-
ról döntött a költségvetés, illetve a KOSB saját kerete terhére.

Testvérváros óvodaépítésének támogatása
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2,5 millió forint támoga-
tást nyújt Göd kárpátaljai testvértelepülése, Makkosjánosi óvoda-
építéséhez. A  támogatás egy háromoldalú szerződés keretében 
valósulhat meg. A  szerződő felek Göd Város Önkormányzata, 
az Egressy Miklós, a falu görögkatolikus lelkésze vezetésével műkö-
dő jótékonysági alapítvány, illetve Makkosjánosi település önkor-
mányzata. A  támogatás kedvezőbb feltételekkel juthat el a  Mak-
kosjánosiba, ha az összeget nem közvetlenül az önkormányzatnak 
utalja el Göd városa, hanem az alapítványon keresztül juttatja el 
a testvértelepülésre, ahogyan tette ezt korábban is, amikor pénz-
beli támogatással segítette a településen élő rászorulókat. A beru-
házás megvalósulása után a jótékonysági alapítvány számlákkal és 
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 465 991

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 8 341

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 26 892
A lekötött betétek összesen: 150 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon 
lévő összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött 
összegek):

651 224

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható 
adóbevételek összege: 466 303

A normál � nanszírozási műveleteken kívüli, az előző 
hónapban 10 millió forintot meghaladó tételek listája: 

nem volt 
ilyen 
tétel

A lakossági adótartozások összege 2016. március 31-én: 184 402
A fenti táblázat a 2016. április 27-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester

tételes elszámolással igazolja majd a  gödi adomány támogatási 
célnak megfelelő felhasználását.

Módosult az Alapszolgáltatási Központ alapító 
okirata
A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályi 
rendelkezés alapján történt összevonását követően szükségessé 
vált a  az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módo-
sítása és egységes szerkezetbe foglalása. A testület megszavazta 
a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállni tilos tábla a József utca egy szakaszán
A József utcának a Németh László Általános Iskola melletti, egy-
irányú szakaszán, a Honvéd sor és a Madách utca között megvál-
tozik a forgalmi rend. Az ott lakók kérésére döntött így a testület, 
mivel reggelente a gyerekeket iskolába vivő szülők gépjárműve-
ikkel az utca mindkét oldalát elfoglalják, így a lakosok az ingat-
lanjaikról nem tudnak kihajtani. Az  út bal oldalán a  megállás 
továbbra is lehetséges lesz, de a jobb oldalon, a házak felőli olda-
lon megállni tilos táblát helyez ki az önkormányzat. A korlátozás 
a hét minden napján érvényes, a nap minden órájában.

Szerződések testületi jóváhagyása
A képviselő-testület jóváhagyta a  Göd Városi Kommunikációs 
Nonpro� t K� . és a  Duna-part Nyaralóházak területén kaland-
parkot létrehozó, illetve működtető Funnycar Tréning K� . kö-
zött, valamint a Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t K� . és 
a Duna-part Nyaralóházak területén büfét üzemeltető Hegedűs 
Ágnes között létrejött bérleti szerződéseket. A  Duna-part Nya-
ralóházak önkormányzati tulajdonú ingatlan, ezért a  hosszabb 
távú szerződések esetében szükség van a testület jóváhagyására.

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a  HÉRA Alapítvány 
pályázatán való részvétel kérdését, s  határozatot hozott a  helyi 
telekadó számításának módjával kapcsolatban, valamint  kivá-
lasztotta a  Kincsem Óvoda közbeszerzési eljárásának nyertes 
pályázóját.

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. május 25-én (szerdán) 18 órától

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

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel hív minden gödi lakost

Markó József polgármester
és az önkormányzat képviselő-testülete.

A BÚZASZEM ISKOLA
ÉS GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJA
TISZTELETÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGRE.

IDŐPONT: 2016. JÚNIUS 4.
HELYSZÍN: BÚZASZEM ISKOLA (2131 GÖD, VÉCSEY U. 1.)

15.00 ÓRÁTÓL:
 A TRIANON-KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA AZ ISKOLA AULÁJÁBAN. 

VÁSÁR ÉS A BÚZASZEM „ÖREGDIÁKJAINAK” TALÁLKOZÓJA
16.00 ÓRÁTÓL:

HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN, A BÚZASZEM ISKOLA OSZTÁLYAINAK
NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC BEMUTATÓJA A KÁRPÁT-MEDENCE VALAMENNYI 

MAGYARLAKTA RÉGIÓJÁBÓL.
17.00 ÓRÁTÓL:

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL

HIMNUSZ
KÖSZÖNTŐ: MARKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER

SZÓNOKLAT: SZAKÁCS ÁRPÁD
 SZÓZAT

NÉPZENEI BEMUTATÓK ESTIG, UTÁNA FERGETEGES TÁNCHÁZ!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

A SZERVEZŐK A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

Értékalapú  
személyiségfejlesztés

A piarista rend fenntartásában működő  
Búzaszem Iskola magas színvonalú tudást, 
keresztény erkölcsöt, a keresztény magyar 
hagyományban gyökerező kultúrát, családias 
közösséget kínál a gyerekeknek és szüleik-
nek egyaránt. 
A családi iskola nevelési rendszere a lehető 
legnagyobb mértékben fejleszti a gyermekek 
teljes személyiségét.

Magas színvonalú tudás 
szeretetteljes közösségben

Alacsony létszámú osztályaink lehetőséget 
adnak az egyéni bánásmódra, a tehetség
gondozásra és a felzárkóztatásra. Az alapozó 
tárgyakat (matematika, magyar) elsőtől emelt 
óraszámban tanítjuk. Szakköreinken többlet-
tudást nyújtunk az érdeklődő diákoknak. Gyer-
mekeink megállják a helyüket a tanulmányi 
versenyeken, miközben szeretetteljes, türelmes 
és elfogadó közösségben nevelkednek.

Fejlesztő művészet

Minden gyermekünk zenélni és néptáncolni ta-
nul. A néphagyomány, a zene és a kézművesség 
áthatja az iskola minden napjait. A művészetek 
segítségével a gyermekek szellemi képességeit, 
érzelmi intelligenciáját, ezáltal döntési képes-
ségét, ötletességét, együttműködési készségét 
is hatékonyan fejlesztjük.

Kortársak között

A Búzaszemben töltött évek során a gyerekek 
az iskola alapértékeivel azonosuló közösséggé 
kovácsolódnak. A nálunk megszerzett erős 
érzelmi és szellemi alapokból építkezve a 
Búzaszemből kikerülő diákok új, középiskolás  
csoportjaikban is a közösség kovászai lesznek.

Szülői közösség

Szoros a kapcsolatunk a szülőkkel, hiszen a 
gyermekek nevelése csak a családokkal egyet
értésben és együttműködve lehet sikeres. A 
Búzaszem gondoskodó szülői csapat  karjaiban 
működik.  Az egyes osztályokban kialaku-
ló szülői közösségek mellett tágabb körben is 
baráti kapcsolatok épülnek ki. A szülők nem
csak az iskola életében vesznek részt aktívan, 
de segítik egymást a mindennapokban is.

Elérhetőségek

A Búzaszem Iskola a Dunaparti Szakátskert felső részén helyezkedik el.
Cím: 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. Bejárat a Kusché Ernő utca felől.
jelentkezés az iskolába:
buzaszem@buzaszem.hu 
30/9 219 260
iskolatitkár:
iskolatitkar@buzaszem.hu 
30/6 113 608
világháló:
www.buzaszem.hu 
www.facebook.com/buzaszemiskola
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Tájékoztató neveleki 
lakosoknak
Felhívjuk a  tisztelt lakosság � gyelmét, hogy 
a 15/2013.(VI. 28.) Ök rendelet alapján a köz-
területi kerítés, valamint 1,8 m-nél magasabb, 
tömör kerítés építése településképi bejelentési 
eljárás lefolytatása után létesíthető.

Az eljárás megindítását Göd Város Önkor-
mányzatának főépítészénél kell kérni, a meg-
felelő tervdokumentáció benyújtásával.

A neveleki településrészen lakókat kérjük, 
hogy új utcai kerítés építéséhez ne kezdjenek 
hozzá, mivel tapasztalataink szerint számos 
ingatlan kerítése a közterületen helyezkedik el. 
A közterületi határok megállapítása folyamat-
ba van, a  végleges rendezésig az  utcai kerítés 
építését nem áll módunkban tudomásul venni.

A közterületen történő járda építéséhez, for-
galomba helyezéséhez és megszüntetéséhez 
a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Já-
rási Hivatal engedélye szükséges. Új járda épí-
tésének engedélyezését szaktervező által elké-
szített tervdokumentáció benyújtásával lehet 
kezdeményezni, melyhez a közterület tulajdo-
nosának hozzájárulása is szükséges.

A fentiekben leírt valós és jogi közterületi 
határok egyezőtlensége miatt kérjük Önöket, 
hogy a közterületet érintő építési tevékenység 
megkezdése előtt a Gödi Polgármesteri Hiva-
talban érdeklődjenek.

Településképi bejelentés esetén a  27-530-
064/208 telefonszámon, míg járda építés ese-
tén, a 27-530-047-es telefonszámon, vagy sze-
mélyesen.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző 

Állásajánlat
Felnőtt háziorvosi rendelőbe

asszisztensnőt 
keresek. 

Előny: 
körzeti ápolói végzettség és gyakorlat, 

valamint gödi lakóhely.

Telefon: (06 20) 987- 8422.

Újra itt a strandszezon!

Álláshirdetés kertész munkakör 
betöltésére

A Településellátó Szervezet állást hirdet fűkaszálási és kertészeti 
munkakörre. Kisgépkezelői (fűkasza) képzettség előny.

Az állás részmunkaidőben is betölthető, 
vagy vállalkozói formában is ellátható.

Jelentkezés önéletrajz küldésével 
a bobisne.csilla@telepulesellato.hu email címre.

Érdeklődni lehet telefonon:
(27) 530-610 vagy személyesen:

2132 Göd, Duna út 5., m unkaügy.

KÖZÉLET
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www.telepulesellato.hu

A fürdő nyári nyitva tartása (május 1-jétől szeptember 30-ig): naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Gödieknek kedvezményes jegyárak!

Újra itt a strandszezon!itt
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

M E G H Í V Ó

Hősök Napja
A felsőgödi hősök tiszteletére 

megemlékezést tartunk a Jácint utcai 
temetőben 

2016. május 29-én, 
vasárnap 16 órakor. 

Molnár Csaba római katolikus plébános
Gál József versmondó

Farkas Éva szervező

Mindenkit szeretettel várunk!

2016. május 28.
(szombat) 10 órától

Göd, a Feneketlen-tó melletti sportpálya
•  10 óra: A rendezvényt megnyitja Markó József polgármester
•  A nap folyamán: néptánccsoportok bemutatkozásai, népzenei 

együttesek koncertjei, lovas felvonulás, díjtalan lovaglási lehetőség, 
vásári sokadalom, kézműves kirakodóvásár, népi játszótér, 
kézműves foglalkozások.

•  11.30 óra: a Magyar Népmese Színház előadása
•  14 óra: Dunazug Együttes
•  16 óra: Fodor Band Zenekar
•  18 óra: Fonó Zenekar
Fesztiválzenekarunk a Lelkes Zenekar

Minden program díjtalan!
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Esőhelyszín: Huzella Tornacsarnok
A rendezvényt szervezi:

József Attila Művelődési Ház (2132 Göd, Pesti út 72. )
Telefon: 06/20-254-5124

E-mail: info@godimuvhaz.hu www.godimuvhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

VIII. Gödi Regionális

Néptánctalálkozó
Népzenei fesztivál és Gyereknap

A rendezvényt 
támogatja:

Göd Város 
Önkormányzata

Gödi Körkép | 2016. 5. szám KÖZÉLET



A résztvevőket Jakab Edit tűzoltó százados, 
Simon Tamás Göd alpolgármestere, vala-
mint Gyurkó Ferenc tűzoltó alezredes kö-
szöntötte. Az alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy igen fontos a  versenyen megszerzett 
tudás és tapasztalat továbbadása. A Duna-
kanyarban élők időről időre szembesülnek 
a Duna áradásával. E kritikus helyzetekben 
a lakosság mindenkor példamutatóan dol-
gozott együtt. A verseny hozzájárul a gye-
rekek célirányos felkészítéséhez.

Az idei verseny két részből állt: minden 
csapat kitöltött egy tesztet a katasztrófavé-
delem, a  lakosságvédelem, az egészségügy 
és a  tűzvédelem témakörében, majd kü-
lönböző gyakorlati feladatokat hajtottak 
végre. Az egyik állomáson veszélyhelyzeti 
„túlélő csomagot” kellett összeállítaniuk 
a  versenyzőknek, egy másikon labirintu-
son mentek végig légzésvédelmi álarcban, 
miközben a csapatkapitány kárhely-rádió-
val irányította társait. Volt célba lövés tűz-
oltófecskendővel, ahol a tűzoltó készülékek 
használatát is el kellett magyarázniuk. 
A  diákok „mocsáron” is átkeltek rekeszek 
és palló segítségével, valamint „óriás sí-
talpakkal” gyalogoltak. Az  egészségügyi 
állomáson többek között stabil oldalfek-
vést, törés- és �camellátást, betegszállítást, 
vérzéscsillapítást, valamint újraélesztést 
mutattak be. A  kábítószer-ellenes propa-
ganda keretében a  diákok tudását a  kábí-
tószerek veszélyeiről és fajtáiról tesztelték. 
Akadálypályán kellett sérültet szállítani 

hordágyon, a vízügyi állomáson pedig ho-
mokzsákos nyúlgát építése volt a  feladat. 
Értékes pontokat veszíthettek a  gyerekek, 
ha a  zsákokat nem megfelelőképpen töl-
tötték meg, vagy nem a  megfelelő „kötés-
ben” helyezték el. A  közlekedésbiztonsági 
állomáson akadálypályán mentek végig 
kerékpárral, betartva a közlekedési szabá-
lyokat. A pályákon egyébként 15 perc volt 
a szintidő, melynek leteltét stílusosan kézi 
szirénával jelezték.

A jó hangulatú verseny után a gödi pol-
gárőrök által főzött gulyás várta a  részt-
vevőket, melyhez desszertként rétest kap-
tak a  felsőgödi Rétesház felajánlásából, 
valamint édességet a  budakalászi és fóti 
Auchan áruházak jóvoltából.

Az ebéd után következett az eredmény-
hirdetés, ahol kiderült, hogy melyik álta-
lános és középiskolás csapatok I. helye-

zettjei jutottak tovább a  másnapi megyei 
döntőbe.

A szponzorok felajánlásaiból különdíja-
kat osztottak az egyes feladatok kiemelkedő 
teljesítéséért, továbbá a versenyen részt vevő 
összes diák kapott egy Vác város történeté-
ről szóló kiadványt és egy díszes noteszt.

A verseny lebonyolításában részt vevő 
szervezetek: Pest Megyei Katasztrófavéde-
lemi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége, OMSZ, Dunakeszi Rendőr-
kapitányság, Göd Városi Polgárőrség, Váci 
Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület, Kö-
zép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Na-
szály Járási Mentőcsoport.

A program megvalósulásában támagató-
ként vett részt: Göd, Vác, Verőce, Kisnéme-
di, Szob és Ipolytölgyes önkormányzata, 
a  Göd Városi Polgárőrség, a  Dunakaland 
Kalandpark, az  Országos Mentőszolgálat, 
a  Dunakeszi Rendőrkapitányság, a  felső-
gödi Rétesház, a Veresegyházi Medvefarm, 
a Vasúttörténeti Park, a Tarzan Park, a Vác-
rátóti Nemzeti Botanikus Kert, a Kossuth 
utcai zöldséges (Göd), a  Lipóti Pékség, 
az Aphrodite Hotel (Göd), az Árpád ABC 
(Újpest) és az  Auchan fóti és budakalászi 
áruháza.

Vida-Szabó Emese

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Életet és értéket menteni tanultak  a �atalok
Idén a Duna-part Nyaralóházak adott otthont a felmenő rendszerű katasztrófa-
védelmi i�úsági versenynek április 7-én. A gyönyörű, napsütéses időben nyolc 
település 14 általános iskolás és 6 középiskolás csapata mérte össze tudását.

A megyei döntőbe jutottak
Általános iskolások
•  Püspökhatvani Bene József Általános Iskola (Püspökhatvan)
•  Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (Verőce)
•  Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola (Vác)

Középiskolások
•  Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimná-

ziuma (Vác)
•  Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolája (Vác)
•  Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Vác)

KÖZÉLET
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TERMÉSZET

Videofelvétel egy gödi hódról
A Gödi Körkép lapjain is beszámoltunk már arról, hogy a Duna 
gödi szakaszán számos hód él. Szabó Viktornak nemrégiben 
sikerült videofelvételt készítenie a homokszigeti hódok egyik 
példányáról. A gödiek számára különleges ritkaságnak számí-
tó kis�lmet örömmel ajánljuk minden olvasónk �gyelmébe.

A felvétel megtekinthető a Youtube -on (www.youtube.com/
watch?v=vjfGJKELblI&feature=youtu.be) és a  goditemak.hu 
weboldalon.

A gödi hódokról és a  Homokszigeten végzett vízparti „fa-
kitermelő” tevékenységükről érdekes cikk olvasható lapunk 
2015. februári számának 18–19. oldalán.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Újabb támogatást nyújt a gödi 
önkormányzat Makkosjánosinak
Makkosjánosi görögkatolikus egyháza az idén magyar állami tá-
mogatást kapott egy óvoda felújításához.

A településen sok az olyan többgyermekes, nélkülöző család, 
ahol    az egyébként dolgozó szülők nehéz körülmények között 
nevelik gyermekeiket. Az ő sorsukon igyekszik segíteni egy pro-
jekt, melynek keretében az eddigi 100 férőhelyes állami óvodát 
kibővítik az egyház tulajdonában lévő mintegy 30 férőhelyes régi 
épületszárnnyal.

Ehhez a projekthez járul hozzá − mintegy 2,5 millió forinttal − 
a gödi önkormányzat. A projekt keretében teljesen felújítják a te-
tőzetet, a szigetelést és a fűtésrendszert, valamint új berendezést 
is kap az óvoda. A felújítás várhatóan a nyár végéig fejeződik be.

Gödi delegációnk május elején Makkosjánosiban jelképesen 
átadta az átutalt összeget, és megkötötték a részletes elszámolást 
előíró támogatási szerződést. Jánosi polgármestere, Barta István 
köszönetet mondott az ismételt példamutató támogatásért.

Megjegyzendő, hogy a gödi önkormányzat ezzel egy időben 
nagy összegű épület-felújítási pályázaton indul a felsőgödi Kin-
csem Óvoda teljes felújítása és további bővítése céljából.

Simon  Tamás alpolgármester

TESZEDD!

Idén is volt városi nagytakarítás
A tavaszi nagytakarítás évről évre visszatérő közösségi esemény 
városunkban. Idén ismét a  TeSzedd! elnevezésű országos hulla-
dékgyűjtési akcióhoz csatlakozva tisztították meg a  várost a  lel-
kes önkéntesek. A  mozgalom honlapján meghirdetett találkozási 
pontokon – a Polgármesteri Hivatal udvarán, a Mikszáth Kálmán 
utcában és a Duna-part Nyaralóházak területén – ezúttal is sokan 
jelentkeztek munkára, és szánták rá idejüket a városi közterületek 
megtisztítására. A  mozgalomba bekapcsolódott a  Németh László 
Általános Iskola és a Huzella Tivadar Általános Iskola diáksága is. 
A  környezettudatosságra nevelés mindkét intézmény pedagógia 
programjában fontos szerepet játszik. Az évente megrendezett vá-
rosi nagytakarítás jó alkalom arra, hogy a gyerekekben kialakulhas-
son a tiszta, szépen gondozott lakókörnyezet iránti igény és a helyes 
hulladékkezelés fontosságának tudata. Április 28. és május 1. kö-
zött több helyszínen zajlottak a munkák, amelyeknek köszönhetően 
megtisztult az iskolák és a polgármesteri hivatal környéke, az alsó-
gödi vasútállomás területe, a Duna-part és a gáton futó kerékpárút, 
az Ilka-patak partja, az Oázis lakópark, és városszerte több más te-
rület is, ahová hivatalosan ugyan nem szerveztek találkozási pon-
tot, ám a környéken lakók szívesen áldoztak néhány órát a környező 
utcák rendbetételére. A tavaszi nagytakarításhoz a védőkesztyűket 
és szemeteszsákokat ezúttal is a  TeSzedd! mozgalmat koordináló 
szervezet biztosította az önkéntesnek. Az évek óta jól működő ha-
gyományt érdemes folytatni. A jó példa ragadós – remélhetjük hát, 
hogy egyre többen lesznek, akik számára fontos a város köztereinek 
tisztasága. És nem csupán a tavaszi nagytakarítás idején.

K. B.

A két település vezetőségének tagjai az adományozási oklevél 
átadását követően

A felsőgödi Duna-part és a gát megtisztítását a Retró Ady Klub 
tagjai és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek vállalták

A kép illusztráció
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Gödön elhunytak
Kis Lajos 77 éves
Bódai Ferenc 65 éves
Csomó Gyuláné (sz.: Csomó Margit) 82 éves
Hegedűs Sándorné (sz.: Nagy Mária) 95 éves
Belső László Koppány 18 éves
Ipacs Vivien 16 éves
Szanka Józsefné (sz.: Berki Margit) 66 éves
Csatos Jánosné (sz.: Kovács Anna) 83 éves
Vágvölgyi Józsefné (sz.: Prohászka Matild) 96 éves
Radics Melinda 17 éves

2016. április 1. és április 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Hirth Károly Lajos és Horváth Zsuzsanna
Havas György és Wágner Erika Ilona
Mészáros Krisztián és Bogdányi Katalin Melinda
Bukros Dávid és Tomeg Szonja
Kádár József és Fischer Orsolya Anna
Lénárd Máté és Tomiak Zuzanna
Toronyi Ferenc és Rácz Bettina

PÜNKÖSD

A pünkösd üzenete ma
A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Írásunkban két kérdés-
re keressük a választ: Mi történt az első pünkösdkor? Valamint: mit 
jelent ez ma számunkra Magyarországon, Gödön?

Jézus kereszthalála és feltámadása után negyven nappal a menny-
be ment. A tanítványok úgy érezték, hogy újra egyedül, „árván” ma-
radtak. Együtt voltak, de visszahúzódva, félelemmel. Jézus mennybe-
menetele után tíz nappal viszont, az  ószövetségi hálaadó ünnepen 
az addig félénk, gyámoltalan tanítványok teljes bátorsággal hirdették 
a  város lakóinak és az  ünnepre oda utazóknak Jézus kereszthalálá-
nak és feltámadásának jelentőségét. Mitől lettek teljesen más emberré 
a  tanítványok? Érdemes elolvasni, erről tudósít teljes részletességgel 
a  Szentírásban az  Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 2. fejezete. 
A tanítványokra kitöltötte Isten Szentlelkét, amit Jézus mennybeme-
netele előtt megígért: „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, 
és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8). Így fogalmazta meg valaki: az Atya 
– Isten felettünk, Jézus – Isten velünk, a Szentlélek – Isten bennünk. 
A Szentlélek által Jézus Krisztus „lelki állapotban” jelen van ezen a föl-
dön. Így volt bátorságuk és bölcsességük a  tanítványoknak hirdetni 
a Jézusról szóló bizonyságtételt. A Szentlékek pedig élővé tette az ige-
hirdetést, azaz az igehirdetés hallgatói rádöbbentek, hogy ők küldték 
keresztre Isten � át. Ennek következtében bűnbánatot tartottak, meg-
vallották bűneiket, hitvallást tettek, s  megkapták ők is személyesen 
a Szentlélek ajándékát. 

Ez ugyanígy történhet ma is. Ha hallgatom Isten igéjének hiteles hir-
detését, elhiszem azt, hinni kezdek Jézusban, mint személyes Megvál-
tómban, látni kezdem bűneimet és bűnösségemet, s ugyanakkor azt is, 
hogy Krisztusban kegyelemből teljes bocsánatom van, elfordulok régi 
életemtől s  odafordulok Istenhez. Ez  a Szentlélek munkája bennem, 
akkor adja Isten az ő Lelkét ma nekem is.

A Szentlélek ma is meggyőz, hogy Isten igéje igaz, ő ébreszt hitet, ad 
bátorságot, hogy Isten bocsánata Jézusért ránk is érvényes, átalakítja 
gondolkozásunkat, megtanít imádkozni és örülni Isten ajándékainak, 
megszabadít félelmeinktől (lásd: 2Tim 1,7). Megtanít bocsánatot kérni 
és adni, bátorságot ad, hogy másoknak is beszéljünk Isten megváltó 
szeretetéről, erőt ad egyszerű szavainknak, hogy Jézushoz vezessünk 
másokat. Ezt csak a Szentlélek tudja elvégezni bennünk, s legfőképpen 
a Szentlélekre vonatkozóan mondja Jézus nekünk is: „Kérjetek, és ada-
tik nektek…” (Mt 7,7)

 A Szentlélek által áldott pünkösdöt és hétköznapokat kívánok 
a Gödi Körkép minden kedves olvasójának!

Sipos-Vizaknai Gergely 
református lelkipásztor

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

Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fi atal diáknak, hogy sikeresen 

vegye a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb fel-

nőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu
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− Mit jelent az  igazságszolgáltatás 
legfelső fórumának 2016. május 3-ai 
döntése?
− A  Kúria döntésének köszönhetően 
jogerősen hitelessé vált a kormány ál-
tal kezdeményezett népszavazási kér-
dés: „Akarja-e, hogy az  Európai Unió 
az  Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?” A  kényszerbetelepíté-
sekről dönteni nemzeti szuverenitási 
kérdés, – nem Brüsszel jogosult arra, 
hogy megmondja, kivel kell a magyar 
embereknek együtt élnie, erről ne-
künk, magyaroknak kell döntenünk.

− Arról már korábban is értesülhet-
tünk, hogy az ügy igen nagy támoga-
tottságot élvez, az emberek is maguké-
nak érzik ezt a problémát.
− Ahogy mondja. Az elvégzett közvé-
lemény-kutatások adatai szerint a ma-
gyar polgárok 70 százaléka helyesli 
a népszavazást, és szeretné elmondani 
a  véleményét a  kérdésben. Ez  nem is 
meglepő, hiszen lényegében az életün-
ket érintő egyik legfontosabb kérdésről 
van szó. A  kötelező betelepítési kvóta 
elfogadásával táborokat kellene léte-
síteni az országban, és ezrével kellene 
migránsokat befogadnunk. Egy ilyen 
kérdés mellett nem mehetünk el szót-
lanul!

− A  népszavazás támogatottságával 
szoros összefüggésben arról is szót ejt-
hetnénk, hogy a médiában az ellenzék 
is erőteljesen hallatja a hangját – boj-
kottálásra buzdítanak.
− Igen, a baloldal és a liberálisok min-
den lehetséges eszközzel meg akarják 
akadályozni, hogy a  magyar társada-
lom elmondhassa a  véleményét nap-

jaink egyik legfontosabb kérdésében. 
Számítunk is arra, hogy a  parlamenti 
döntést követően az  Alkotmánybíró-
ság előtt is megtámadják majd a kvó-
tanépszavazás ügyét. Mindez azt bi-
zonyítja, hogy ahogyan korábban, 
a Gyurcsány-rezsim idején is, úgy ma 
is bevándorláspárti álláspontot kép-
viselnek. Ha rajtuk múlna, megadnák 
a  kényszerbetelepítés jogát Brüsszel-
nek. A Kúria azonban nem fogadta el 
az álláspontjukat.

− Hogyan vélekedik az  MSZP nyilat-
kozatáról, miszerint a népszavazással 
csak a  hatalmukat szeretnék bebeto-
nozni?
− A szocialisták ezen megnyilvánulása 
is egyértelművé teszi, hogy számukra 
egyáltalán nem fontos a  magyar em-
berek véleménye. Nem az érdekli őket, 
hogy az emberek biztonságban érezzék 
magukat a saját hazájukban, sokkal in-
kább az, hogy elhibázott politikájukat 
érvényre juttassák. Ez  a döntés nem 
a napi politikáról szól, sokkalta inkább 
arról, hogy mi magunk, a gyermekeink 
és majdani unokáink milyen kulturális 
közegben és kikkel fognak együtt élni. 
A  bevándorlás az  elmúlt időszakban 
hihetetlen méreteket öltött; ellenőri-
zetlenül és korlátok nélkül történik, 
átalakítja a  kultúránkat, megváltoz-
tatja azt az Európát, amelyért felelősek 
vagyunk, és aminek szellemi javait 
őriznünk kell. Ezt kellene mérlegelnie 
a baloldalnak is, de e helyett arra lehet 
következtetni a  megnyilvánulásaiból, 
hogy ők a  kölni erőszak mellett vok-
solnak.

− Mi lesz a következő lépés?
− Az  Országgyűlés akár már a  jövő 
héten dönthet a népszavazás elrendelé-

séről és az ehhez szükséges anyagi for-
rások biztosításáról. Ennek érdekében 
egyeztetést kezdeményezünk a  par-
lamenti frakciók vezetésével. A  mos-
tani számítások szerint legkorábban 
szeptemberben lehet megtartani a  re-
ferendumot, az  időpontot Áder János 
köztársasági elnök tűzi ki. A kormány 
álláspontja az, hogy a  magyarorszá-
gi referendumot mihamarabb meg 
kell tartani. Arra fogjuk kérni az em-
bereket, hogy tegyék világossá: csak 
a  magyarok dönthetnek arról, ki-
ket fogadunk be az  országba és kiket 
nem. A népszavazással megállíthatjuk 
Brüsszelt, – nemet kell mondanunk 
a kényszerbetelepítésre!

− A sikeres népszavazás egyúttal azt is 
jelenti, hogy Brüsszel nem teszi köte-
lezővé Magyarország számára a bete-
lepítést?
− Abban teljes egészében biztosak va-
gyunk, hogy ha a népszavazás sikerrel 
jár, akkor képesek leszünk megállítani 
Brüsszelt. Ezzel egyértelműsítjük azt, 
hogy egy olyan Európát szeretnénk, 
amelyben a  tagállamok dönthetnek 
az  őket érintő alapvető kérdésekben, 
például abban, hogy polgáraik kikkel 
akarnak együtt élni a következő évti-
zedekben, évszázadokban. Elképzelhe-
tetlen, hogy egy ilyen fontos kérdésben 
megtartott népszavazás eredményeit 
�gyelmen kívül hagyja az  Európai 
Unió.

Gödi Körkép

NÉPSZAVAZÁS

Nemet kell mondanunk 
a kényszerbetelepítésre
A Kúria döntése szerint lehet népszavazást tartani a kormány kezdeményezé-
sére a kötelező betelepítési kvóta ügyében. Álláspontunk szerint nem Brüsszel, 
csakis a magyar emberek dönthetnek arról, hogy kivel akarnak egy országban 
élni – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös válasz-
tókerület országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkára
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A település sikeresen pályázó vállal-
kozói jellemzően telephelyfejlesztés-
re és -bővítésre, szervezetfejlesztésre, 
illetve eszközbeszerzésekre irányuló 
beruházásokra nyújtottak be támoga-
tási kérelmet. A mikro-, kis- és köze-
pes vállalkozások beruházásai mellett 
az ivóvízellátás javítását szolgáló, vala-
mint a  középületek energiahatékony-
ságát növelő fejlesztések is támoga-
tásban részesültek. Ugyancsak uniós 
támogatásból száz férőhellyel bővült 
a Kastély Központi Óvoda.

A közel 1,9 milliárd forint ki�-
zetett támogatás 86,6 százaléka ke-
rült a  gödi vállalkozásokhoz, köztük 
a  Piramis Építőház K�. is sikeresen 
pályázott faipari feldolgozóüzem léte-
sítésére, illetve komplex technológiai 
fejlesztésre.

A jelenleg hatvanfős, 1995 óta aktív 
gödi cég az  Új Ház Centrum csoport 
tagjaként immár hetedik éve volt ki-
állítója a  Construmának, a  régió leg-
nagyobb építőipari szakkiállításának, 
melyen idén 15 ország 600 kiállítója 
jelent meg. A  35. alkalommal meg-
rendezett kiállítás egyik hangsúlyos, 

vissza-visszatérő témája volt a magyar 
kormány által nemrégiben útjára indí-
tott otthonteremtési program.

A kormány családpolitikai intézke-
déseivel, az otthonteremtési program-
mal kapcsolatban az Új Ház Centrum 
standjánál Tuzson Bence, a  Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkára, 
a Pest megyei ötös választókerület or-
szággyűlési képviselője tartott sajtótá-
jékoztatót. A  képviselő megtekintette 
a  választókörzetéből kiállító vállalko-
zásokat, köztük a dunakeszi telephelyű 
Wagner Solar Hungária K�.-t, mely 
cég azt a  célt tűzte ki maga elé, hogy 
minél több háztartás és vállalkozás 
számára biztosít energiahatékony fűté-
si, hűtési és áramtermelési megoldást.

Az államtitkár lapunknak elmondta: 
az  otthonteremtési program fő célja, 

hogy olcsóbbá tegye a  lakásvásárlást 
a  magyar családok számára, illetve 
hogy növelje a  gyermekvállalási ked-
vet, de legalább ennyire fontos az  is, 
hogy lendületet adjon a  hazai épí-
tőiparnak, és beinduljon a  gazdasági 
növekedés. 

A leszerződött és ki�zetett 
összegek megoszlása operatív 
programonként

Operatív program
2010-2013

Ki�zetéssel 
rendelkező 
pályázatok

GÖD

ÁROP 36 581 512 Ft

KEOP 858 649 396 Ft

KMOP 925 826 912 Ft

TÁMOP 74 079 002 Ft

Összesen: 1 895 136 822 Ft

Beérkezett és támogatott pályázatok (2010-2013)

A támogatott és leszerződött projektek adatai nem tartalmazzák a támogató döntés és 
a szerződéskötés után visszavont és visszalépett projektek adatait.

GÖD
Országos 
(helységenkénti) 
átlag

Beérkezett pályázatok száma 65 27

Igényelt támogatási összeg 2 509 217 131 Ft 3 201 326 138 Ft

Támogatott pályázatok száma 30 16

Megítélt támogatási összeg 1 602 781 873 Ft 2 373 885 904 Ft

Leszerződött pályázatok száma 32 16,7

Szerződéssel lekötött összeg 1 615 626 752 Ft 2 015 377 157 Ft

Megkezdett ki�zetések száma (pályázat) 41 20,1

Ki�zetett támogatási összeg 1 895 136 822 Ft 2 566 049 347 Ft

Megvalósult projektek száma 36 17

Megvalósult projekteknek ki�zetett 
összeg 1 073 306 637 Ft 1 244 618 006 Ft

GAZDASÁG

Kiemelt cél a térségi 
vállalkozások fejlesztése
2010 és 2013 között a Gödön európai uniós forrásból megvalósított beruhá-
zások több mint 86 százalékát a  helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
fejlesztései tették ki. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a kormány elköte-
lezett a térség intézményeinek fejlesztésében – válaszolta lapunk érdeklődésére 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkára, a  Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képvi-
selője.

Juhász Attila (balra), a gödi Piramis 
Építőház Kft. tulajdonosa és Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kommunikációért felelős 
államtitkára a Construma építőipari 
szakkiállításon
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Bozóky Gyula Alapítvány
Alapítványunk ez úton is köszöni 
a  2015. évi támogatásokat, melyeket 
az  „Összefogás-feszület” felújítására 
fordított. A 2016. évi terv: A templom, 
a templomkert és a Bozóky tér további 
felújítása. Kérjük, támogassák céljain-
kat.
Adószám: 18710034-1-13

A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
Közhasznú társadalmi szervezetünk-
ben az adófelajánlásaik kedvezménye-
zettjei elsősorban a  GDSE szakosztá-
lyaiban sportoló gyermekek. 
Adószám: 18710357-1-13

Dunakanyar Polgárőrség Göd 
Egyesület
Tevékenységünk: Göd közbiztonsági 
szintjének megtartása, javítása, termé-
szetes és épített környezetünk megóvá-
sa. Az illegális szemétlerakás megaka-
dályozása.
Adószám:18718537-1-13

Dunai Vízisport Alapítvány
Célunk, hogy támogassuk a vízi sportot 
űző �atalokat 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 szám-
lál. A Gödi Horgász Egyesület biztosít-
ja a gödi horgászok törvényes keretek 
közötti szervezett horgásztatását a Du-
nán, illetve ellátja az  egyesületi tagok 
érdekképviseletét.
Adószám: 19833602-1-13

Játszoda Egyesület
Gyermekek fejlesztőpedagógiai ellá-
tásával foglalkozunk. Egyénre sza-
bott, komplex módszerekkel segítjük 
a  gyermekek fejlődését. Az  1%-os fel-
ajánlás minden évben nagyban segíti 
a munkánkat.
Adószám: 18703313-1-13

Magyar Mentőmotor 
Alapítvány
A mentőmotoron érkezik a  leggyor-
sabban a segítség a balesetek és a rosz-
szullétek helyszínére. 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 
korszerűsítése, a  tehetséggondozás, 
a  diák sport támogatása, az  idegen 
nyelv oktatásának segítése. Gyermeke-
ink érdekében a jövőben is számítunk 
a felajánlásaikra.
Köszönjük támogatásukat!
Adószám: 18675809-1-13

Violin Kulturális Közhasznú 
Alapítvány
Tisztelettel kérjük önt, hogy támogas-
sa adója 1%-ával a  Violin Kulturális 
Közhasznú Alapítványt, a  Göd Város 
Alkotó- és Előadóművésze Díjjal ki-
tüntetett Gaude Kórus háttérszerveze-
tét. 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!

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!

Ugyanilyen fontos kormányzati 
intézkedés az építőipar felvirágozta-
tása szempontjából az is, hogy az új 
lakásoknál 27 százalékról 5 száza-
lékra csökkent az általános forgalmi 
adó, saját célú lakásépítésnél pedig 
5 millió forintig visszaigényelhető 
az áfa.

Tuzson Bence azt is kiemelte, 
hogy a  program megvalósítását je-
lentő nagy volumenű munkában 
a kormány számít a Pest megyei vál-
lalkozások aktív közreműködésére 
is. Hozzátette: a kormány továbbra 
is elkötelezett a  térségben működő 
vállalatok fejlesztésében, aminek 
jelentős lökést adhat, ha 2020-ban 
Pest megyét sikerül leválasztani 
Budapestről, ma ugyanis az  ország 
egyetlen fejlett régiójaként ki van 
zárva az uniós forrásokból.

Juhász Attila, a Piramis Építőház 
K�. tulajdonosa kérdésünkre, hogy 
miként fogadta a szakma az új ott-
honteremtési programot, elmondta: 
a  program megjelenése óta eltelt 
másfél hónapban érezhetően meg-
nőtt az építtetői érdeklődés, és vár-
hatóan a  környezetükben, Gödön, 
Dunakeszin és Fóton olyan társas-
házi és családi házas beruházások 
indulhatnak meg a  közeljövőben, 
amelyek egyértelműen a CSOK-nak 
köszönhetőek.   

Gödi Körkép

Gödi Körkép | 2016. 5. szám KÖZÉLET

13



− Mióta működik az  alapítvány, és eddig 
mely terveiket sikerült megvalósítaniuk?
− Idén tízéves a Bozóky Gyula Alapítvány, 
amely a  felsőgödi egyházközség mellett 
működő nonpro�t civil szervezet. Sok 
mindenben közreműködtünk: sikerült 
megvalósítanunk a  templom homlokzati 
díszkivilágítását, könyvet jelentettünk meg 
az  egyházközség történetéről, elkészült 
a templom villamosenergia-ellátásának mű-
szaki korszerűsítése és a  Bozóky tér temp-
lomkertjének rekonstrukciója. 2015-ben, 
Felsőgöd centenáriumára pedig megtörtént 
az  „Összefogás feszület” felújítása. A  felso-
rolt vállalásaink Göd város önkormányza-
tának jelentős anyagi támogatásával, a hívek 
és a helyi vállalkozások �nanciális hozzájá-
rulásával valósulhattak meg. Ez úton is kö-
szönetet mondok mindenkinek, aki anyagi 
vagy erkölcsi támogatást nyújtott nekünk. 
Nem feledkezhetünk meg arról a  száz-
nál több felnőttről és kilenc gyermekről 
sem, akik 2014-ben 800 növényt ültettek el 
a templomkertben. Köszönjük!

− Milyen munkákra lenne még szükség 
a Bozóky téren?
− 2014-ben készült el a  Bozóky tér temp-
lomkertjének rekonstrukciója, ám a növé-
nyeket folyamatosan ápolni kell, s ha szük-
ségessé válik, újratelepíteni, újrafüvesíteni 
a kert egy-egy szeletét. A biciklitároló mur-
vája fellazult, porzik, az eső pedig a vízel-
vezető árok felé haladva kimossa a  növé-

nyeket, ezért valami alacsony kerítésfélét 
kellene építeni oda, illetve mulcsot szórni 
a  földre, hogy ne száradjanak ki a  növé-
nyek. Az  akadálymentesített feljáró egyik 
köve mozog, de ezt a hibát szerencsére ga-
ranciálisan kijavítják. Lyukas a  templom-
torony ereszcsatornája, az  esővíz áztatja 
a  torony és a  templom közötti részt. Ezek 
a  javítások egyenként nem nagy összegek, 
de ha összeadjuk, akkor már közelíti a mil-
liós nagyságrendet. Továbbá arról sem fe-
ledkezhetünk meg, hogy a tér rekonstruk-
ciójának csak az első üteme valósult meg.

− Milyen támogatásra számíthat az  ala-
pítvány?
− Fő bevételünk a  személyi jövedelemadó 
1 százalékának felajánlásaiból érkezik, va-
lamint adományokból, de természetesen 
pályázunk is anyagi források elnyerésére. 
Az alapítványhoz befolyt összegeket a már 
említett beruházásokba forgattuk vissza. 
Az  alapítvány hitelt nem vesz fel, inkább 
addig gyűjtögetjük a pénzt, amíg az adott 
célra össze nem jön. Azonban nemcsak 
pénzadományt kapunk, hanem egyéb fel-
ajánlásokat, nemegyszer fontos szakmai 
tanácsokat is. 2008 és 2015 között összesen 
1,6 millió Ft érkezett a számlánkra az szja 
1 százalékából, amit ez úton is köszönünk 
minden adományozónak! A  kuratóriumi 
tagok társadalmi munkában végzik tevé-
kenységüket, így azért semmilyen díjazást 
nem kapnak. A működési költségeket a mi-

nimálisra szorítjuk, hogy minél több pénz 
jusson kitűzött céljaink megvalósítására. 
Munkáinkról, elszámolásinkról, melyek 
teljes mértékben nyilvánosak, az  alapít-
ványunk honlapján rendszeresen beszá-
molunk. Arra törekszünk, hogy az  szja 
1%-ának felajánlásai minél hatékonyabban 
szolgálják céljaink megvalósítását.
(Az alapítvány adószáma: 18710034-1-13)

− Mi foglalkoztatja mostanában?
− Hosszabb-rövidebb video�lmeket készí-
tettem a templomról, a díszburkolat építé-
séről, az „Összefogás feszület” felújításáról. 
Legutóbb pedig egy, a  templom belsejét 
bemutató kis�lmet forgattam. A �am nagy 
szeretettel és műgonddal készít fénykép-
felvételeket az alapítvány munkáiról, min-
dennapjairól.

A templomban egyébként két nagy átala-
kítás volt: az 1960-as és az 1970-es években 
a II. vatikáni zsinat hatására a „háttal misé-
zős” oltár helyett „szembe misézős” épült, 
és egységesebbé, ha úgy tetszik, puritánab-
bá tették a  templombelső terét. 2005-ben 
elkészült a  Mária-kápolna. Mostanában 
azt kutatom, hogyan nézett ki a  templom 
az  1960-as évek előtt, s  erről szeretnék 
majd egy újabb kis video�lmet összeállíta-
ni. Alapítványunk nevében ez úton is meg-
kérem a  Gödi Körkép olvasóit arra, hogy 
ha valaki rendelkezik a  templombelsőről 
1924 és 1970 között készült fényképpel 
(például esküvők, keresztelők, elsőáldozás, 
bérmálkozás stb.), ossza meg velünk, hogy 
másolatot készíthessünk róla.

Annak idején gyönyörűen festették ki 
a  templomot, a hozzávetőlegesen 10 négy-
zetméternyi szekkónak az  Utolsó ítélet 
volt a  címe. Sajnos csak egy része maradt 
fenn a korabeli fotókon. A Mária-oltárból 
csupán a szobor került át az új kápolnába, 
pedig márvánnyal volt körbevéve. A mos-
tani keresztút helyett korábban kerámia 
keresztút volt látható, amelyet évtizedek-
kel ezelőtt leszedtek. A felsőgödi templom 
történetét bemutató könyvhöz végzett ku-
tatómunkánk során a Historia Domusban, 
a plébániatemplom történetét dokumentá-
ló könyvben megtaláltuk a keresztút erede-
ti számláját. Ez alapján világossá vált, hogy 
az  a pécsi Zsolnay-gyárban készült, még-
hozzá Bozóky Gyula megrendelésére. Egy 
alkalommal ellátogattam Pécsre. Kiderült, 
még a  Zsolnay-gyár művészettörténésze 
sem tudott a  gödi keresztútról. Tudomá-
sunk szerint ma Máriagyűdön látható még 
olyan keresztút, amelynek stációi a Zsolnay 
porcelánból készültek.

Vida-Szabó Emese

BOZÓKY ALAPÍTVÁNY

Akik követik a templomépítő elődöket
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának elnökével, Veres Mihállyal a fel-
sőgödi katolikus templom plébániáján beszélgettünk. Elkötelezett felsőgödi, 
jelenleg is azon az ingatlanon él, ahol született. Több évtizede szolgálja a temp-
lomot, és kutatja annak múltját.

Bozóky Gyula vendégeivel az épülő templom falán elhelyezett keresztúti stációkat szemléli, 
amelyek a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. (A fénykép forrása a templom historia domusa.)
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2016. május 27.
PROGRAMOK
8:15 − 8:40: Olimpiai ismertető, majd reggeli

8:45: Ünnepélyes megnyitó az alsós udvaron

9:00 − 10:30: Olimpiai karikák gyűjtése (zsetonszerző akció)

A gyerekek különféle helyszíneken gyűjthetnek olimpiai karikákat.

Helyszínek: asztalitenisz, zsákban ugrás, kapura rúgás, kötélmászás, 
ergométer, szkander, távolugrás, futóverseny, labdavezetés, kosárra 
dobás, kötélhúzás, gólyalábazás, olimpiai totó, kvíz a sportágak 
szabályairól, találós kérdések olimpikonjainkról, célba dobás, óriás 
társas, vízilovas golyókapkodó, ejtőernyős játék, vizes társas, sportos 
puzzle, csörgőlabda, futás, aszfaltrajz, tollaslabda stb. Az összegyűjtött 
karikákkal „vásárolhatnak” az Olimpikonok boltjában, az Erőnyerő 
cukrászdában, vagy beválthatják zsetonjaikat lovaglásra is, a Szálender 
lovastanya jóvoltából. (A beváltóhelyek 10:45-kor zárnak.)

11:00 − 11:45: Sportágak bemutatói

Ülőröplabda (parasportolókkal) – kis tornaterem: Dance aerobic 
– déli udvar kungfu – a csarnok előtti pályán amerikai foci – 
a tornacsarnokban akrobatikus rock and roll – az alsós udvaron 
a bemutatók után minden sportágat ki is lehet próbálni.

11:45 − 13:30: Ebéd (külön ebédelési rend alapján)

13:45 − 14:15: Olimpiai kerekasztal-beszélgetés a tornacsarnokban. 
Moderátor Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, 
kommunikációs szakember. Vendégeink Kovács „Koko” István, olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok ökölvívó; Benedek Tibor háromszoros olimpiai 
bajnok, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar válogatott 
szövetségi kapitánya; Kovács Zoltán 20-szoros magyar válogatott 
labdarúgó, az UTE egykori játékosa és csapatkapitánya, a Videoton 
sportigazgatója; Mányák Attila paralimpikon (ülőröplabda), magyar 
bajnok, Sydney-ben a paralimpia legjobb ütőjátékosa; Kertész Róbert 
paralimpikon (ülőröplabda), magyar bajnok.

14:30 − 15:30: Váltóverseny négy  diákcsapattal, egy tanári csapattal, 
kiegészülve pro�  sportolókkal, olimpikonokkal.

Huzellás tanulmányi és 
sporteredmények 
Szabó Szilveszter 5.a osztályos tanulónk a  Jedlik 
Ányos Országos Általános Iskolai Matematika és 
Fizikaverseny országos döntőjén 97,6 százalékos tel-
jesítményt produkálva abszolút első helyezést ért el.

A versenyen a hazai iskolásokon kívül a határon 
túli magyarság diákjai is szép számmal részt vettek. 
Az  országos döntőben a  gyerekek három részből 
álló komplex matematika és � zika feladatsort oldot-
tak meg.

Szilveszter felkészítője Horváth Sándor matema-
tika-� zika szakos tanár volt, alsó tagozaton pedig 
Badinszkiné Lénárd Viki néni, Kiss Bálintné Ági 
néni és Polyák Zsuzsa néni segítettek tanulónk ké-
pességeinek fejlesztésében.

***

Márkus Dávid 3.d osztályos tanuló a Curie Matema-
tika Emlékverseny országos döntőjében 2. helyezést 
ért el. Matematikatanára Deák Gyöngyike tanítónő.

A váci Géza Király Közgazdasági Szakközépis-
kola 8. osztályosoknak szervezett angol versenyén 
Strausz Blanka, Burján Dóra és Mészáros Anna 
az első helyen végzett.

***

A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett 
Diákolimpia területi kosárlabda-döntőjében a  III. 
korcsportban csapatunk második helyezést ért el. 
Az  ezüstérmesek: Kovács Ákos, Alakszai András, 
Nemes Zsombor, Tárkányi András, Csoknyai Soma, 
Dér-Szabó Dániel, Szabó Gergő, Szabó Szilveszter, 
Margit Ádám, Bérces Dániel, Elek István, Nemes 
Botond, Csoknyai Vince, Forró Gergely és Wass 
Andor.

H. A.

HUZELLA TIVADAR ISKOLA

Virágültetés az iskolában
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diáksága, 
kollektívája és szülői közössége ezúton is köszönetet mond a felsőgö-
di Virágzó Dunakanyar Kertészet vezetőinek az  iskolának nyújtott 
támogatásért. A Virágzó Dunakanyar Kertészet immár második éve 
biztosított palántákat az udvari virágtartókba. A gyerekek boldogan 
ültették el a szebbnél szebb színű árvácskatöveket, s locsolták azokat, 
hogy a perzselő áprilisi napsütést és szárító szelet átvészeljék.

H. A.

Olimpiás és parali  mpiás
gyereknap a Huzellában

Köszönjük a Magyar Paralimpiai Bizottság,  a FODISZ 
és a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatását!
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• A London Bridge angol nyelvi tesztversenyen országos 5. helye-
zést ért el Bódi Anna (7.c ), míg Holló Brunó (7.a) a hetedik helyen 
végzett. (Felkészítő tanáraik Seefried Henrietta és Némethné Máté 
Gabriella voltak.)
• A megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyen 1. helye-
zést ért el Szíj Dávid (4.b), Horák Csaba (6.b) és Gergely Linett (4.c), 
3. helyezést pedig Tolnai Laura (7.d) osztályos tanuló. (Felkészítő 
tanáraik: Lőrinc Anikó és Boldizsárné Pencz Zsuzsanna.)
• A Bolyai Természettudományos Csapatverseny megyei forduló-
jában három évfolyamon is szép helyezést értek el négyfős csapa-
taink: 2. helyet szerzett a 7.a csapata, 3. helyet a 3.b egyik, 5. helyet 
pedig a 3.b másik csapata.
• A területi elsősegélynyújtó versenyen második helyen végeztek: 
Rák Lili, Boda Csenge, Benedek Luca, Kárpáti Lilla és Vad Regina 7. 
osztályos tanulók. Felkészítette őket Bereginé Antal Csilla tanárnő 
és Barcs Balázs mentős.
• A Megyei Diákolimpián a 4-6. osztályos kézilabdásaink a 3. he-
lyen végeztek. Felkészítő tanáruk Dankóné Juhász Zsuzsanna volt.
• A Zrínyi Ilona matematikaversenyen a  11. helyet szerezte meg 
Szmejkál Boróka 3.b osztályos tanuló, akinek felkészítő tanára 
Vojtkó Katalin volt.
• A Kenguru Megyei Matematikaversenyen 8. helyen végzett 
Szatmári Sára 2.d osztályos tanuló, felkészítő tanára: Szőkéné 
Cseri Melinda.
• Április elején rendezték meg az Magyar Látványtánc és Sport-
szövetség Területi Bajnokságát a pestszentimrei Sportkastélyban. 
Iskolánk négy formációt és egy csoportot nevezett, összesen 70 fő-
vel. Előképző 2. csoportunk első helyezést ért el. A zsűri a magas 
szakmai kivitelezést magas pontszámmal jutalmazta, így átkerül-
tek az „A” kategóriába.
Az alapfok 4. osztályos formációnk „arany” minősítést szerzett, 
az  alapfok 3-4. osztályos formáció az  első helyen végzett, míg 
az  alapfok 5-6. osztályos formáció harmadik helyezést ért el. 
A zsűri a magas szakmai kivitelezést magas pontszámmal jutal-
mazta, így átkerültek az „A” kategóriába. Az alapfok 6-os tovább-
képző formáció „arany” minősítést szerzett.
• Ugyancsak április elején megtörtént a VIII. Országos Lovas Rajz-

pályázatra beküldött alkotások zsűrizése, kiértékelése. Díjazott lett 
Bicsak Noémi, Kovács-Csatlós Zsuzsanna és Keszthelyi Zsombor 
munkája, Kovács-Csatlós Domonkos és Rendeki Zita alkotásait 
pedig – társaiké mellett – beválogatták a kiállított anyagok közé.
• Április 15-én került sor a tankerületi Zeng-bong a pagony, táncra 
perdülnek az erdő lakói című rajzpályázatunk kiállításának meg-
nyitójára, illetve a díjak átadására. A pályázatra közel 250 alkotást 
küldtek be a tankerület iskoláiból.
Iskolánk tanulói közül különdíjban részesült Onozó Csenge, ki-
emelt aranyérmet kapott Pongrácz Janka, aranyat Nagy Kincső, 
Karaszek Samu, Radnay Kata, Takács Virág, Tomon András, Fodor 
Anna és Benedek Luca, ezüstöt Boda Csenge, Gyarmathy Kristóf, 
Garai Zsó�a, Balogh Márta és Vígh Gergő, bronzot pedig Fejes 
Eszter, Badics Enikő és Lenkei Mandula.
• Április 22. és 24. között rendezték meg az  I. „Nyitni-kék” Or-
szágos Fuvolaversenyt Szentendrén, amelyen Holló Eszter a  II. 
korcsoportban harmadik helyezést ért el, Bazsó Réka pedig az  I. 
korcsoportban különdíjat kapott.
• Április 26-án került sor a III. Pest Megyei Dallam- és Ütőhang-
szeres Szólóversenyre és Találkozóra. Idén első alkalommal a Pest 
megyeieken kívül a budapesti alapfokú művészeti iskolák is képvi-
seltették magukat. Így összesen 11 település 14 iskolájából 29 ver-
senyző mérte össze tudását három korcsoportban.
• A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola színeiben négy növendék indult. Közülük Finta Balassa 
az I. korcsoportban megosztott első helyezést, míg Pethő Márton 
megosztott második helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Stefán 
Tivadar, zongorakísérőjük pedig Nyikesné Boross Anett volt. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a „Kiváló Ütőtanár” címet Stefán Tiva-
darnak, a „Kiváló Zongorakísérő” címet Nyikesné Boross Anett-
nek ítélte a zsűri.

Sz. A. és B. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Hírek és tavaszi versenyeredmények

 

A „Zeng-bong a pagony...” című rajzpályázatra 250 pályamű 
érkezett a tankerületből. A Németh László Iskola tanulói kimagasló 
eredményt nyújtottak

KÖZÉLET
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JUBILEUM

Ünnepelt a gödi művészetoktatás
Immár kereken húsz esztendeje annak, hogy a Németh László Általános Isko-
la alapfokú művészetoktatási intézményként is várja mindazokat a tanulókat, 
akik nem csupán a kötelező tantárgyakat szeretnék elsajátítani, hanem szíve-
sen megismerkednének a művészetek világával.

A 20. születésnap apropóján a Gödi Körkép áprilisi számában hosszabb inter-
jút olvashattak Kovács Gabriella korábbi, és Szavári Anita jelenlegi művészeti 
igazgatóhelyettessel, s képet kaphattunk az eltelt két évtized művészetoktatási 
munkájáról, de megtudhattuk azt is, hogy a művészetoktatás nagymértékben 
segíti a mindennapi tanulást, és hozzájárul a gyerekek személyiségfejlődéséhez.

Az iskola igen gazdag kulturális programokkal és művészeti versenyekkel 
emlékezett meg a  művészetoktatás húszéves fennállásáról, illetve Németh 
László születésének 115. évfordulójáról. Volt jubileumi est és a tanítványok 
munkáiból rendezett kiállítás, koncertet adtak a végzett és a  jelenlegi zene-
tagozatos növendékek. A művészeti iskola 20 éves születésnapja alkalmából 
zongoraversenyt, a  jubileumi hét záróeseményeként pedig tanári hangver-
senyt rendeztek. Az emlékműsoron pedig az iskola tanárai és diákjai léptek 
fel, s a díszvendégek között köszönthették Németh László leányait és a gödi 
önkormányzat képviselőit. Kiállítás nyílt a „Zeng-bong a pagony, táncra per-
dülnek az erdő lakói” című tankerületi rajzpályázat legjobb munkáiból, és sor 
került a jubileumi hét versenyeinek díjátadására is. És nem maradt el a hagyo-
mányos tujafa-ültetés sem a búcsúzó nyolcadikosok részvételével.

(A művészeti versenyekről és a díjazottakról lapunk 14. oldalán számolunk be.)
Hadd idézzünk néhány gondolatot Kovács Gabriellának a jubileumi művé-

szeti hetet megnyitó ünnepi beszédéből:
(…) Engedjék meg, engedjétek meg, hogy néhány szóval felidézzem a kezde-

teket. Húsz év egy ember életében sok. Az  első 20 év jelentős, hiszen lépése-
it próbálgató kisgyermekből i� ú felnőtté válik. Azt mondják, 20 év egy iskola 
életében apróság, épp csak szárnyait próbálgatja, épp csak elindul az  úton… 
Ez valószínűleg így is van – ötven, száz, százötven éves oktatási intézmények 
közelségében. Úgy gondolom, számunkra ez jelentős 20 év volt. Túl vagyunk 
gyermekbetegségeinken, megtanultunk megfelelni külső és belső elvárásoknak, 
ötletek, tervek, projektek sokaságát valósítottuk meg. „Kiskamaszként” 11-12 
évesen 2007-ben komoly szakmai elvárásoknak megfelelve kiválóra minősített 
művészeti iskola lettünk. (…)

Munkáitokra tekintve látom és érzem, hogy hatott rátok az itt eltöltött idő. 
Életetek fontos része, örömet adó kikapcsolódás, vagy éppen hivatásotok lett 
a kisgyermekként nálunk bontakozó tehetségetek. Büszkék vagyunk rátok, kö-
szönjük, hogy örömmel jöttetek. Jómagam boldog vagyok, hogy ennek az első 
20 évnek a  részese lehettem tanárként, vezetőként. Egy kedvenc idézetemmel 
zárom gondolataimat, amellyel nagyon egyetértek. Picasso szerint a művészet 
lemossa a lélekről a mindennapok porát…

W. B.

Az iskola gazdag programsorozattal emlékezett meg a művészetoktatás 
jubileumáról és Németh László születésének 115. évfordulójáról

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. május 23., 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!

Családi játszónap
a Szivárvány Bölcsődében

Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)
Június 25-én, szombaton 9 órától 14 óráig

családi játszónapra hívjuk 
a kisgyermekes családokat.

Programelőzetes:
vetélkedők, ügyességi játékok, főzőbemutató, 
zenés-táncos program gyerekeknek, ugrálóvár, 

tombola, ajándékok.
Részletes program a Gödi Körkép júniusi 

számában.
Szeretettel várunk minden családot,
elballagott és leendő bölcsiseinket!

A bölcsőde dolgozói
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Vásár és hagyományőrző nap 
a Búzaszemben
Vásári forgatag várja majd a  látogatókat az  első júniusi szom-
baton a Búzaszem Iskolában. Délután háromtól az iskola „öreg-
diák” találkozójára hívják az összes egykor ide járt gyermeket, 
a szüleiket és az itt tanító pedagógusokat, négytől pedig a mos-
tani diákok néptánc- és népzene-bemutatói következnek, s az is-
kola vendégei is bemutatják tudásukat. A nap – amelyre minden 
érdeklődőt várnak − táncházzal zárul. Az első júniusi hétvégén 
rendezett hagyományőrző nappal a Fétis K�. által megalapozott 
hagyományt viszi tovább az iskola. Idén azonban az első júniusi 
szombat 4-ére esik, így a városi Trianon-megemlékezés is az is-
kolában lesz a rendezvény idején. Az iskola aulájában a várpalo-
tai Trianon Múzeum kiállítása látható majd, s persze ezt a kiállí-
tást később az oktatásba is beépítik.

H. Sz.

Ballagás a piaristáknál
Április végén két évfolyam leendő szakemberei és az érettsé-
gire készülő, már szakmával rendelkezők ballagtak el az is-
kolából. Radnics Zoltán atya, az iskola lelki vezetője az 1914-
es antarktiszi felfedezés túrájához hasonlította a rájuk váró 
megpróbáltatásokat, Dekiszkyné Fejér Rita pedig többek kö-
zött ezt mondta a ballagókat búcsúztató beszédében: „Igye-
keztünk titeket olyan fér�vá nevelni, akit nem az indulatok 
hajtanak, hanem tud józanul tervezni és dönteni. Aki távla-
tokban képes gondolkodni. Aki elfogadó és nyitott, de van 
saját útja. Aki felelősséget vállal a  körülötte lévőkért. Aki 
ismeri a kimondott szó erejét és értékét. Arra is tanítottunk 
titeket, hogy akkor lehettek biztos pont mások számára, ha 
ismeritek és elfogadjátok saját magatokat értékeitekkel és 
gyengeségeitekkel együtt, mert akkor megérthetitek, hogy 
nemcsak nektek vannak értékeitek és gyengeségeitek, ha-
nem a többi embernek is. És akkor már csak egy lépésre van 
az elfogadás és a megbocsátás. (…) Azt kellene kívánnom, 
hogy legyen az életetek akadályoktól és nehézségektől men-
tes, de elárulok egy titkot: ez nem lehetséges. Így inkább azt 
kívánom, hogy legyenek olyan célok az életetekben, amelye-
kért érdemes erőfeszítéseket tennetek, és a célok elérésekor 
semmivel fel nem érő örömöt átélnetek.”

B. E.

PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szenzációs szakmai sikerek
A gödi piaristáknál két nagyon jó eredményt sikerült 
szakmai szinten elérni a Szakma Kiváló Tanulója Verse-
nyen. Farkas Máté Márton az épület- és szerkezetlakato-
sok között első, Burger Domonkos az  asztalosok között 
harmadik helyezést ért el. A nagyszerű eredményt segítet-
ték felkészítő tanáraik és mestereik: Kemény Gábor, Heisz 
Gyula, Bagó Péter és Ádám Tamás.

Mindkét diákunk mentesült a  szakmai vizsga letétele 
alól, és amit még nekik köszönhetünk: általuk fel�gyelt 
a szakma az iskolára, s hírét vitték Göd városának.

B. E.

BÚZASZEM ISKOLA

Hangos Búzaszem
Mindenki hozta azt, amit legszívesebben mutatott meg a közös-
ségnek: az  esőcseppek táncát, zongoradarabot, furulyaszólót. 
Egy csapat hegedűs, fuvolás és énekes Gryllus Vilmos-dalokkal 
örvendeztette meg a nagyérdeműt, mások mezőségi, somogyi és 
moldvai népdalokat énekeltek, a  Szegedi család közösen mon-
dott verset, Ittzés apuka pedig saját szerzeményével kápráztatott 
és nevettetett meg bennünket, ami, zongoradarab lévén, iga-
zán szép teljesítmény. A  végén még a  negyedikesek közös szü-
lői-gyermek kórusa is megdobogtatta a szívünket.

Így telt a tízedik Hangos Búzaszem, ahol szülők és gyermekek 
újra együtt ajándékozták meg egymást a  legtöbbel, amit adhat-
nak: dalokba, dallamokba és mozdulatokba öltöztetett szívükkel, 
szeretetükkel, �gyelmükkel. Ilyenkor mindig rácsodálkozunk, 
hogy milyen jó együtt lenni, s  a gyerekek egy év alatt megint 
milyen sokat tanultak, s milyen örömmel fordulnak egymás és 
a családjuk felé.

És milyen jólesett a végén a Paksi család buktája, amellyel a fel-
lépőket lepték meg!

B. A.

Balról jobbra Heisz Gyula mester, Farkas Máté Márton, Burger 
Domonkos és Ádám Tamás mester

Az immár tizedik alkalommal megtartott rendezvényen zenével, 
verssel, tánccal ajándékozták meg egymást a búzaszemes 
gyerekek és szüleik

KÖZÉLET
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2016. május 20. péntek 19 óra
Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila: Csoportterápia
Musicalkomédia két részben | A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 1900 Ft

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

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:
Júniusi könyvajánlatunk:
•  Grecsó Krisztián: Jelmezbál
•  Rupert Isaacson: Lóháton. Egy gyógyulás igaz története
•  Priya Parmar: Vanessa és Virginia
•  Lars Kepler: A tűz tanúja
•  Váradi Júlia: Saul útja − A gondolattól a világhírig

Gödi Körkép | 2016. 5. szám KULTÚRA
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− Ha jól tudom, nem először szerepeltek 
a Bárdos Lajos Zenei Heteken.
− Kempelen Tünde, aki évtizedek óta 
főszervezője a  Bárdos-heteknek, hívta 
meg karnagyunk révén a  Gaude kórust 
a  jeles zenei alkalomra még tavaly, ahol 
Varga László atya − aki a  Cecília kórus 
karnagya és a  hasonló nevű egyesület 
igazgatója, s nem mellesleg felsőgödi szár-
mazású − a  zugligeti Bárdos Lajos Zenei 
Hetek Musica Sacra hangversenyének 
házigazdájaként üdvözölt bennünket. 
A közönség nagy tetszéssel fogadta a mű-
sorunkat, így lehetőséget kaptunk az idei 
40. jubileumi koncertsorozaton való 
fellépésre. A  Bárdos Lajos Zenei Hetek 
az  egyik legjelentősebb hazai kórustalál-
kozó, s hogy a nyitókoncerten mi, vidéki 
amatőr kórusként részt vehetünk, komoly 
megtiszteltetésként ért bennünket. Olyan 
neves énekkarok mellett léphettünk fel, 
mint az  Országos Széchényi Könyvtár 
kórusa vagy a Sapszon Ferenc vezette Ko-
dály Zoltán Magyar Kórusiskola Cantate 
vegyes kara.

− Önök milyen műsorral szerepeltek?
− Johann Sebastian Bach Jesu meine Freu-
de motettájának első három tételét éne-
keltük, majd az általunk nagyon szeretett 
és fontosnak tartott Kodály-kórusművet, 
az  Öregeket, a  Gaude egyik mérvadó re-
pertoárdarabját, s  két izlandi népdalfel-

dolgozás után koncertünket Bárdos Lajos 
Régi táncdalával zártuk.

− Hogyan fogadta a  zeneértő közönség 
a Gaude kórust?
− Mivel ez az esemény a szó nemes jelenté-
sében hangverseny, a vastaps sokat elárult 
számunkra, s büszkék voltunk arra, hogy 
egy ilyen rangos zenei eseményen méltó-
képpen képviselhettük a városunkat.

− Áprilisban volt még egy különleges fellé-
pésük egy különleges helyszínen, s termé-
szetesen egy különleges alkalomból…
− Gondolom, a Gödi Körkép olvasói közül 
sokan tudják, hogy karnagyunk, Utassy 
Ferenc az Izlandi Köztársaság tiszteletbe-
li főkonzulja, így ha Magyarországon Iz-
landdal kapcsolatos kulturális eseményre 
kerül sor, akkor arra őt meghívják. Ennek 
köszönhetően még az  itthoni bemutató 
előtt megtekinthette Rúnar Rúnarsson 
Madárkák című nagyjáték� lmjét. Ekkor 
fogalmazódott meg benne az  a gondo-
lat, hogy Hjálmar H. Ragnarsson izlandi 
népdalfeldolgozásának második tétele 
nagyszerűen illeszkedne ehhez a � lmhez. 
Hogy, hogy nem, de még a magyarországi 
premier előtt az  Uránia Filmszínházban, 
egy izlandi kulturális rendezvény zárása-
ként levetítették a Madárkákat, s a � lmet 
követően pedig a  Gaude kórus előadta 
az említett csodaszép népdalfeldolgozást. 

Feledhetetlen élmény volt számunkra, 
hogy egy ilyen tartalmas � lm után, amely 
valójában egy tinédzser � ú keserű beava-
tástörténete arról, mennyire kiszolgálta-
tott helyzetbe kerülhet egy � atal a felnőt-
tek társadalmában, izlandi kórusművet 
énekelhettünk. Méltó lezárása volt a rend-
kívül megindító és mélyen elgondolkodta-
tó történetnek.

− Ez a különleges este azonban nem a kó-
rusművel ért véget.
− Valóban, még sor került egy színpa-
di beszélgetésre, amelyen a  moderátori 
és a nézői kérdésekre Utassy Ferenc igen 
alapos társadalmi, szociológiai, gazdasági 
és kulturális összegző válaszokat adott. 
A közönséget rendkívüli módon érdekel-
te a  távoli szigetország, és a  búcsúzáskor 
többen megkérdezték, hogy mikor szerve-
zünk egy újabb izlandi estet.

− Kedves Ágnes, végtelenül megkönnyíti 
a dolgomat… Mikor is?
− Javában készülünk a május 28-ai izlan-
di kulturális estre, amely a  Göd Városi 
Könyvtár ötlete alapján, s  vezetőjének, 
Hegyi Valinak és munkatársainak közre-
működésével valósul meg. Ez az est azért 
ígérkezik nagyon izgalmasnak, mert ré-
sze lesz egy izlandi fotókból összeállított 
tárlat, illetve a  Kecskeméten élő izlandi 
keramikusművész, Jóna Gudvardardóttir 
munkáit is megtekinthetik az érdeklődők. 
Sőt, egy könyvbemutatót is tervezünk: 
Utassy Ferenc lefordított egy nagyon iz-
galmas izlandi thrillert, Steinar Bragi 
Felföld című művét, amely a  közelmúlt 
gazdasági válságának éveiről, illetve a mai 
izlandi � atalok helyzetéről szól. De izlan-
di úti � lmeket is vetítünk. A Gaude pedig 
természetesen izlandi kórusműveket fog 
énekelni. Tehát egy igazi összművésze-
ti programra várunk mindenkit sok-sok 
szeretettel. Igyekszünk a  gödi közönség-
nek megmutatni a  világ egy különleges 
szegletét…

Walter Béla

KÓRUSÉNEKLÉS

Zenei hírvivőnk a Gaude kórus
Egyéb fellépései mellett áprilisban a gödi Gaude kórus egy igen rangos orszá-
gos zenei fesztiválon és egy különleges helyszínen is koncertet adott, sőt má-
jus végén az Olajfa Művészház rendhagyó izlandi kulturális estjén is látható-
ak-hallhatóak lesznek. Mindezekről a kórus egyik alapító tagját, Tóthné Barcs 
Ágnest kérdeztük.

A Violin Kulturális Közhasznú Alapít-
vány elsősorban a Gaude kórust, illetve 
a  kistérség kulturális programjainak 
megvalósítását segítendő jött létre. 
Kérjük, adója 1 százalékával ön is tá-
mogassa az alapítványunkat.
Violin Kulturális Közhasznú Alapít-
vány
 2131 Göd, Pető�  Sándor u. 36.
Adószám: 18710429-1-13

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében tartott koncert végén több kórussal 
közösen is énekelt a Gaude
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit, barátait

2016. május 20-án, pénteken 18 órakor

Kassai Farkas András
festőművész

HITTEL – LAPÁTTAL − ECSETTEL
című kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Bertalan Tivadar festőművész, életműdíjas,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja

és Henczel Lajos tanár

A kiállítás június 10-éig tekinthető meg, a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
www.godimuvhaz.hu, telefon: (27) 532-160 és (06 20) 254-5 124

A Retró Ady Klub programja
2016. május 21-én, szombaton 17 órakor

13 év a Sirocco-vitorlás szolgálatában
(Málnási András fotói és filmvetítése)

Utána: Ötletek az 5. Retró Családi Találkozóhoz
(Beszélgetésre várjuk az 50 és 60 éve végzett 
osztályok tagjait is.)

Infó: (06 30) 370- 2491

FELHÍVÁS
A 60 és 50 éve végzett évfolyamok 2016. július 24-én, vasárnap délután az 5. Retró 
Családi Találkozóhoz kapcsolódva a Duna-part Nyaralóházakban tartják jubileumi 
osztálytalálkozójukat (emlékezve az elhunyt tanárokra és társakra).
A vetítéshez kérjük a régi osztályképeket előszedni, bemásolni.
(Képmásolás helyben, a Róner-házban, a Lenkey u. 25-ben, a Bozóky térnél, vagy 
a Retró Ady Klub májusi és júniusi rendezvényein is lehetséges.)
Várjuk a mielőbbi kapcsolatfelvételt: malnasibandi60@gmail.com 
vagy retroadyklub@gmail.com e-mail címeken, 
továbbá a (06 30) 960-0467 vagy a (06 1)291-1102 telefonszámokon.

Gödi Körkép | 2016. 5. szám KULTÚRA
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

MÁJUS 14. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében.
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és 
vérnyomásmérés, véranalízis, testszellem-gyógyító, 
energetizáló, szellemsebész, látnok, sorselemzés, 
jósnő, spiritiszta, ásványékszerész, rezgésterápia, 
számmisztika, nyirokmasszázs, Prána gyógyító
Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400 és Urbán 
Istvánné (06 20) 397-9724.

MÁJUS 17. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: a gödi tűzoltószertár meglátogatása

MÁJUS 20. PÉNTEK | 18.00
Karsai Farkas András festőművész kiállításának 
megnyitója

MÁJUS 21. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus
A Selyemvarázs kreatív műhely most lehetővé teszi 
mindenki számára, hogy álmait végre valóra váltsa!
A 3 órás tanfolyam ára: 4500 Ft + anyagköltség
A foglalkozást vezeti: Fodor Erika selyemfestő
Jelentkezni lehet a selyemvarazs2014@gmail.com 
e-mail címen.
Bővebb információ: (06 30) 559-2846
www.selyemvarazs.hu

18.00
Operabarátok órája
Részletek ritkán hallott operákból – 3. rész
Fellépnek az Animato Operatrásulat művészei

MÁJUS 25. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

MÁJUS 28. SZOMBAT | 10.00
Regionális Néptánctalálkozó Népzenei Fesztivál 
és Gyereknap
Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla u. 6.)

JÚNIUS 2. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub klubdélutánja

JÚNIUS 3. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub összejövetele

JÚNIUS 4. SZOMBAT | 10.00
Selyemfestő kiskurzus
Bővebb információ: (06 30) 559-2846
www.selyemvarazs.hu

JÚNIUS 4. SZOMBAT 
Magyar Gödi Fonó Táncház
Helyszín: Búzaszem Iskola (2131 Göd, Vécsei u. 1.)
A belépés díjtalan.
A rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

JÚNIUS 6. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

JÚNIUS 10. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

JÚNIUS 14. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

MÁJUS 21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady Klub

JÚNIUS 4. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület találkozója

JÚNIUS 14. KEDD | 13.00
Véradás

JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele 

Az Ady Klub
aktuális programjai

Bütyköldék
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. május 27-én (pénteken) 13 órától 17 óráig tün-
dérházat készítünk papírmaséból.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon.: (06 -27) 345-101
2016. június 3-án (pénteken) 13 órától 17 óráig pa-
pírvárat készítünk, jó idő esetén kint a kertben.

A foglalkozásainkra a kézműveskedést kedvelő csa-
ládokat 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!

A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a Magyar 
Fotográ� a Napja és a Gödi Kulturális Napok 
alkalmából fotópályázatot hirdet két kategóriában 
Göd Fotópályázat − 2016 címmel. 

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

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy kézimunkáikat kiállíthassák. 
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet alapanyagaiból 
készült, legfeljebb 5 db kézimunkával lehet nevezni több kategóriában.
A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.

A részletekről tájékozódni az alábbi elérhetőségeken lehet:
• Telefon: (06 27) 334-729
• E-mail: evelin.heni@hotmail.com
• Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

FŐTÁMOGATÓINK: JAMH, COATS CRAFTS HUNGARY KFT. , ART 66 KÉPKERET, HAJDÚ-RÖVIKÖT BT., 
KÉZIMUNKA ÉS FONALBOLT PIXELPONT, LENKEY UTCAI PAPÍRBOLT

AJÁNLÓ
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A Duna-part Nyaralóházak 
programjai

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

Előzetes jegyvétel: hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között a Duna-part Nyaralóházak recepcióján
2132 Göd, Jósika u. 14. | 06-30 182-4927

2016. 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

Horváth István
basszusgitár, ének

Gier Gabriel
gitár, ének

Előzetes jegyvétel: hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között a
Duna-part Nyaralóházak A belépojegy ára: 700 Ft££

Jegyek elővételben 600 forintos áron kaphatók a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján, hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
2132 Göd, Jósika u. 14. | telefon: (06 30) 182-4927

A 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 Portéka Színpad előadása 3-10 éves gyerekeknek

Fekete cilinder mesemusical
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme (2132 Göd, Jósika u. 14.)

Időpont: 2016. május 22-én, vasárnap 10 órakor

2016. május 27. 19 óra

Rabie Lili „Lilienn” – ének | Kónyai Tibor – zongora

Belépőjegy: 1000 Ft

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. | 06/30 182-4927

Rabie Lili „Lilienn” – ének | Kónyai Tibor – zongora

Gödön először énekel Rabie Lili!

2016. május 27. 19 óra

Rabie Lili „Lilienn” – ének | Kónyai Tibor – zongora

Rabie Lili „Lilienn” – ének | Kónyai Tibor – zongora

Rabie Lili „Lilienn” – ének | Kónyai Tibor – zongora

Lilienn és Kónyai Tibor

Jazz Duó

Büfé

JazzJazzGÖDIJazz
NAPOK

BELGA SÖRHÁZ
2016

BELGA SÖRHÁZ
Június 3., péntek
18.30:  Syrius Legacy − a legendás Syrius együttes zenéje hallható 

az öt fős zenekartól.
20.15:  Mini együttes – Török Ádáméknak köszönhetően 2016-ban 

is nosztalgiázhatunk

Június 10., péntek
18.00:  Karosi Júlia Quartet − Juli immár kisgyermekes 

édesanyaként énekel nekünk.
19.30:  Váczi Eszter Quintet − az egyedi hangú énekesnőt megint 

hallhatjuk Gödön.

Július 9., szombat
18.30:  Gáspár Károly Trió − a nagyszerű billentyűs először játszik 

Gödön együttesével.
20.15:  Dresch Quartet − föllépésüket minden évben nagy 

várakozás előzi meg a fantasztikus zenészeknek 
köszönhetően: Dresch Mihály, Lukács Miklós, Baló István 
újból élőben lesz hallható városunkban.

Részletes információk: becsal.org

Lilienn és Kónyai Tibor – 
Egy különleges formáció
A Gödön élő és dolgozó Rabie Lilit a  világzene és 
a dzsessz rajongói Lilienn művésznéven ismerik. Alkotói 
pályafutása azonban nem a  zenével, hanem a  vizuális 
művészetekkel kezdődött: a  Képző- is Iparművészeti 
Szakközépiskola elvégzése után a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Alkalmazott Művészeti Karán szerzett dip-
lomát építőművész szakon. Egyetemi évei alatt egyre 
nagyobb szerepet kapott életében a zene és az éneklés, 
s ez megváltoztatta művészi pályája ívét.
Néhány évvel ezelőtt Sopronban ismerkedett meg a ki-
vételes tehetségű zongoristával, Kónyai Tiborral, akinek 
játékát az egyedi stílus, a szárnyaló dallamvilág, a szen-
vedély és a virtuozitás jellemzi, s koncertjein a klasszikus 
zene és a dzsessz különleges ötvözetét képviseli.
A kivételes tehetségű énekesnő és a virtuóz zongorista 
találkozásának eredménye: sikeres fellépések sora ide-
haza és külföldön, dzsesszklubokban, koncerttermek-
ben és fesztiválokon. Első közös lemezüket Jazz For Two 
címmel tavaly készítették. Az  énekes-zongorista duó 
koncertjein a francia, spanyol, portugál, héber és olasz 
dalok mellett saját kompozíciók is hallhatóak, továbbá 
olyan dzsessz örökzöldek, amelyeket e különleges for-
máció új köntösbe öltöztet.

Gödi Körkép | 2016. 5. szám AJÁNLÓ

23



KÉZILABDA

Kilencedik helyen zár a felnőtt 
csapat
Tisztességgel meneteltek a GSE női kézilabdázói az NB I/B 
keleti csoportjában. A  lányok teljesítményét Tősér Tibor 
edző értékelte.

− A  bajnoki szezon vége előtt három fordulóval már 
eldőlt, hogy csapatunkkal sem feljebb, sem lejjebb nem 
tudunk kerülni a tabellán. A bajnokság kezdete előtt a ki-
tűzött céljaink a 7-8. hely valamelyikének a megszerzése 
volt. Nem várt vereségekbe szaladtunk bele, amivel nem 
számoltunk. Így az idei szezont a kilencedik helyen fejez-
zük be – mondta a szakember. 

EREDMÉNYEK
Eszterházy KFSC – Gödi SE: 38-30
Gödi SE – HUFBAU-AKKER KNKSE: 24-32
OXXO Energy Orosházi NKC – Gödi SE: 31-24
Nyíradony VVTK – Gödi SE: 36-30

SAKK

Véget ért a tavaszi idény
A 2015−2016-os Pest megyei I. osztályú csapatbajnokság tavaszi 
szakasza véget ért. A Gödi SE sakkozói összesen hat csapatpont-
tal (két győzelemmel és két döntetlennel), 37 táblaponttal a hete-
dik helyen végeztek. Az eredményeket Dávid Béla szakosztályve-
zető foglalta össze.

− Az 5. fordulóban Szigetszentmiklós – Göd 6:4. Az első táb-
lákon négy döntetlent értünk el, az utolsó táblákon viszont vesz-
tettünk. A 6. fordulóban Göd – Szob 5:5. Változatos és izgalmas 
döntetlent értünk el, miután 4,5:2,5-re még az ellenfél vezetett. 
Négy döntetlen született. A 7. fordulóban Vác – Göd 4:6. Szoros 
versenyben, de végül sikerült nyernünk. Öt partiban nyertünk és 
kettő döntetlennel végződött. A 8. fordulóban Göd – Szigetbe-
cse 5:5. Nem sikerült nyernünk, így csak egy csapatpontot gyűj-
töttünk. A 9. fordulóban Dunaharaszti – Göd 7:3. Változatos és 
izgalmas mérkőzéseket vívtunk a Pest megyei három csapatbaj-
nokságból kettőt megnyert, egyben pedig a 2. helyet elérő csapat 
ellen. Talán az eredményből nem is gondolná senki, hogy kilenc 
táblán erősebb ellenfeleinkkel szemben négy döntetlen értünk el, 
és az első táblán sikerült nyernünk.

A felnőtt edzésekre a  József Attila Művelődési Házban ked-
denként 18 és 21 óra között kerül sor. Felsőgödön a Németh Lász-
ló Általános Iskola 11-es termében csütörtökönként 16 és 18 óra 
között folynak a foglalkozások. Alsógödön Antal György Bálint 
egyeztetett időpontokban tartja a  gyerekedzéseket. Az  évzáró 
sakkversenyt május 29-én az Ady Klubban rendezik.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Különleges élmény a bringatúrán
Az áprilisi kerékpártúrán a „BeCsal” biciklisei különleges él-
ményben részesültek.
− A váci püspöki palota előtt személyesen fogadott minket Beer 
Miklós püspök, aki végigkísért bennünket a  palotakerten, ahol 
egy szamár, aztán birkák, bárányok, nyulak, galambok is talál-
hatók, szinte egy kis állatkertben érezhettük magunkat – mesélte 
Wagner László, majd hozzátette: − Hétvégenként a püspök atya 
eteti állatait, s  ez is jól jellemzi az  ő különleges, vonzó, igazán 
egyedi személyiségét.

Egyórás palotalátogatás követte a szabadtéri sétát: Cservenák 
Péter fotóművész, helytörténész élvezetes előadást tartott Vác 
egyházi épületeinek múltjáról, jelenéről. Vezetésével körbejártuk 
a fantasztikus műtárgyakkal, festményekkel teli termeket.

− E  kulturális csemegét követően csoportunk egyik fele ha-
zaindult Gödre, de szép számmal mentünk tovább két keréken 
Nagymarosig, majd vissza. Örömmel tapasztaltam, hogy sok új 
emberrel, többgyermekes családdal ismerkedhettünk meg, ami 
bizonyítja, hogy van igény a  sportos, kulturális közösségépítő 
szabadidős programokra – vélekedett a főszervező.

Elhunyt Ordina Tibor
Hosszantartó betegség után, 
április 12-én, 45 esztendős 
korában elhunyt Ordina 
Tibor egykori távol- és hár-
masugró olimpikon. Tibi 
hosszú ideje élt családjával 
Gödön. Városunkban és Du-
nakeszin is a sport szeretetére 
nevelte a �atalokat, megany-

nyi kisgyermekkel ismertette meg többek közt a tenisz alap-
jait, s mellette több, eredményes játékosnak volt az edzője.

Tibor 2004 óta agydaganattal küzdött, 2011-ben műtötték 
először, tavaly romlott az állapota és májusban újra sebészi 
beavatkozást kellett végrehajtani rajta. Az  atlantai olimpi-
kon gyógyulásáért sportolók, szervezetek, médiumok fogtak 
össze, de betegségén nem tudtak segíteni.

Sportolóként részt vett 1996-ban az  atlantai olimpián, 
a 97-es párizsi világbajnokságon 8. lett, magyar bajnokként 
pedig 29 alkalommal állhatott a dobogó tetejére.

Családtagjai, barátai, tisztelői április 26-án, a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkert szóróparcellájában vettek tőle végső búcsút. 
Közösségi oldalán többen derűs, vidám, optimista ember-
ként, csodás apaként és sportolóként emlékeznek rá. „Tibcsi 
közkincs volt, jobbá tette az emberek életet, és ez az, amitől 
ő igazi, valós értéket képviselt közöttünk! Mint egy igazi ta-
nító, aki életével, de még halálában is utat mutat és összehoz-
za embertársait” – hangzott el a búcsúbeszédben.

V. F.

A becsalos bringásoknak új élményt jelentett a váci püspöki 
palota megtekintése
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16 éves a Gödi Fétis Crossfutás, 
délután újra hagyományőrző 
programok
Június 4-én, szombaton rendezi a Fétis K�. az alsógödi 
sportpályán és annak környékén a XVI. Gödi Fétis Cross-
futást, majd a  Búzaszem Iskolában a  Hagyományőrző 
Délutánt.

− A szervezés és a  lebonyolítás amolyan csapatépítés cé-
günk munkatársai számára. A  délutáni hagyományőrző 
programokat ismét az  idén 11 éves Búzaszem Iskolával 
közösen rendezzük meg. Az eseményen a sportos, egészsé-
ges életmód iránt elkötelezett és a népi hagyományápolást 
fontosnak tartó családok, versenyzők vesznek részt, akik 
az  ország több pontjáról érkeznek. Tavaly a  kísérőkkel 
együtt közel 3000 fő fordult meg rendezvényünkön, ennyi 
résztvevőre idén is számítunk. A sportprogramok között 
a  futás mellett népszerű a  kispályás labdarúgótorna és 
a Családi Csavargás is, ebben a Belépés Családostul csapa-
ta működik közre. A Fétis Crossfutás és a Hagyományőr-
ző Délután Göd kulturális életének szerves részévé vált 
az  elmúlt esztendőkben – nyilatkozta Süle József, a  Fétis 
K�. ügyvezető igazgatója.

Sportprogramok délelőtt:
08.00 − 09.40:  nevezés
09.00 − 13.00:  Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgó Kupa 
09.30 − 09.35:  megnyitó
10.00:  óvodás rajt
10.30:  2 km-es rajt
10.40 − 10.55:  a GDSE Táncszakosztályának bemutatója
11.00:  14 km-es rajt
11.15:  5 km-es rajt
11.20 − 13.30:  Belépés Családostul ügyességi verseny
14.00 − 18.00:  Fétis Kispályás Labdarúgó Mini Eb

Fellépők: Halmi Viktória Tánccsoportja, GDSE Tánc-
szakosztály, DRUMS Ütőhangszeres Együttes, Grease 
TSE, A�er School
Egyéb programok: kézműves foglakozások, játékos gyer-
mekprogramok, kirakodóvásár, egészségsarok, Body Art, 
vitaminszint-mérés
Búzaszem Hagyományőrző Délután:
15.00:  Népművészeti és őstermelői vásár, valamint a Búza-

szem „öregdiákjainak” találkozója 
16.00:  Cinege zenekar
Közben: Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés, 
a  Gödi Táncegyüttes és a  Búzaszem osztályainak nép-
táncbemutatója, Dóra Áron és furulyásai, Bese Botond és 
dudásai: az Aprája és az Apája dudazenekar, Takács Rita 
és hegedűsei, Németh András és tekerősei, Annus Réka és 
énekesei, Navratil Andrea és a Gödi Dúdolók.
20.30-tól táncház.

Bővebb információk, nevezés, részletes program:
http://crossfutas.fetis.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/fetisk�/events

LABDARÚGÁS

A női csapat ezüstérmes lett Fóton
A női labdarúgócsapat április 16-án Fótra látogatott, ahol a he-
lyiek meghívására egy kispályás női tornán vett részt. − A 11 gödi 
játékos sok szép akciót mutatott. A lányok nagy küzdelemben vé-
gül a második helyet szerezték meg. Külön öröm, hogy a torna 
legjobb kapusa a gödi Vida-Szabó Emese lett – számolt be a tor-
náról Sáreczné Deák Andrea.

LABDARÚGÁS
A GSE LABDARÚGÓINAK EREDMÉNYEI

Felnőtt megye II. bajnoki mérkőzések
Bag – Gödi SE 2-0
Püspökszilágy – Gödi SE 2-2 (öngól, Csesznák)
Gödi SE – Valkó 2-2 (Ribényi, Oláh)
Gödi SE – Dunakeszi 1-0 (Kránitz)
Verőce – Gödi SE 2-2 (Sápi, Kolumbán)

Májusi hazai felnőtt bajnoki mérkőzések
május 14. 16.30: Gödi SE – Aszód és május 28. 17 óra: Gödi SE – 
Hévízgyörk 

U19-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Erdőkertes 14-1 (Honti B. 3, Gergely M. 4, Burger B., Biczó 
Á., Sebő A. 2, Frech A. 2, Balázs M.)
Mogyoród – Gödi SE 1-2 (László M., Ribényi Cs.)
Gödi SE – Sződ 10-0 (Honti, Junghaus, Ribényi 2, Frech 2, Cseri 2, 
László, Burger)
Csomád – Gödi SE 6-0

U14-es bajnoki mérkőzések
Verőce SE – Gödi SE 1-2 (Ráth K., Vasvári M.)
Foci Suli Alapítvány-Vác – Gödi SE 0-2 (Vasvári M. 2)

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 0-1
Gödi SE – Rubeola 1-0 (Ráth K.)
Gödi SE – Sze� 4-1 (Horváth Á., Helmes V., Faludi B., Fellner B.)
Gödi SE – UTE 1-0 (Scheibert M.)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 0-1
Gödi SE – Rubeola 1-0 (Erdélyi Cs.)
Gödi SE – Sze� 1-0 (Erdélyi Cs.)
Gödi SE – UTE 1-0 (Horváth M.)

U11-es Kiemelt Tehetségek Tornája
GMFS 2005 – Fót 0-0
GMFS 2005 – Mogyoród 2-0 (Grünzweig E., Kovács M.)
GMFS 2005 – Rád 0-2
GMFS 2005 – Csomád 3-0 (Kovács M., Helmes V., Sólyom M.)
GMFS 2005 – Dunakeszi Vasutas II. 1-0 (Sólyom M.)
GMFS 2005 – Dunakeszi Vasutas III. 1-1 (Kovács M.)
Gödi MFS – Mogyoród KSK 2-4 (Helmes V., Rezes Z.)
Gödi MFS – SZE-FI 0-2
Gödi MFS – Tökmag 1-1 (Rezes Z.)
Gödi MFS – Dunakeszi Vasutas 0-4
Gödi MFS – Rubeola 2-1 (Helmes V. 2)

Májusi hazai utánpótlás-mérkőzések:
U19: május 12. 17.30.: Gödi SE – Kisnémedi és május 21. 13 óra: Gödi 
SE − Kismaros
U14: május 21. 10 óra: Gödi SE – Vác

TÁNC

Látványos ünnepség a Tánc 
világnapján
A GDSE Táncszakosztálya 60 növendékével látványos  ko-
reográ�ákkal a gödi Kossuth téren ünnepelte a Tánc világnapját, 
április 29-én. 

− A szakosztály az egyórás műsorába a nézőközönséget is be-
vonta, így kicsik  és nagyok együtt táncoltak ezen a napon – tájé-
koztatott bennünket Dézsi Yvett szakosztályvezető.  

A Tánc világnapját az  UNESCO egyik szervezetének kezde-
ményezésére 1982 óta ünneplik meg.
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

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

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

A 2016. április havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Akár fej, akár írás, bedobunk egy sört.”

A nyertes ezúttal: dr. Rácz Réka.

Szerencsés megfejtőnk négy él-
mény utalványt nyert a Tarzan Parkba 
(1046 Budapest, Tábor utca 26 –28).

KAJAK-KENU

Gödi sikerek Bécsben
Sikeresen szerepeltek a  Gödi SE  kajakosai a  bécsi mara-
tonon, ahol öt kategóriában összesen nyolc versenyzőnk 
végzett az első hat között. 

EREDMÉNYEK:
1. hely: Váczai Enikő (K1, 21 km, felnőtt)
2. hely: Sinkó András (MK1, 4,2 km, gyermek), Nagy Árpád (K1, 12,6 
km, szenior), Lukács István (K1, 25,2 km, i�úsági)
3. hely: Sinkó Panna (K1, 16,8 km, serdülő), Horváth Csenge (K1, 21 
km, i�úsági), Matyus János (K1, 16,8 km, serdülő)
6. hely: Bíró Zsombor (K1, 16,8 km, serdülő) 

KARATE

16 érem Kazincbarcikáról
A tavaszi, nemzetközi kazincbarcikai karateversenyen 
a gödi Életforrás Do karatékái 11 arany-, két ezüst- és há-
rom bronzérmet nyertek.
− Jól szerepelt a JKA-válogatott Vass Réka Virág, aki nyert 
kadetban, majd a felnőttek közt, és katában egy bronzot is 
begyűjtött. A huzellás Kovács Viktor a 6-7 éves korosztály-
ban két aranyat és egy bronzot nyert, Karakó Roland egy 
arany- és két ezüstéremmel tért haza, továbbá a  szintén 
huzellás Stum Dominik is két elsőséget szerzett. Kumité-
ben a  14-15 éves �úk között a  Viola Kristóf, Berki Bence 
és Dudás Richárd összeállítású csapat szintén első lett – 
sorolta az eredményeket Karakó Sándor, a csapat edzője.

SÁRKÁNYHAJÓ

Hatalmas csaták a gödi medencében
A Gödi Termálfürdőben a Gödi SE Sárkányhajó Szakosztá-
lya és a Dunai Sárkányok Vác másodszor rendezett medencés 
sárkányhajó-versenyt április 23-án. A  nap egy bemutatóval 
indult, melyet gyermekfutamok, majd a felnőttek viadala kö-
vetett. 

A  �atalok négy csapatban ádáz küzdelmeket folytattak 
egymással. A  „pro�” kategóriákban a  gödi lányok nyertek, 
míg a vegyes hajónk harmadik lett. A szabadidős vegyes kate-
gória szintén egy harmadik helyet hozott a gödieknek. A nap 
látványossága a végére maradt, ugyanis két tízszemélyes hajó 
feszült egymásnak, de egy kis csavarral, mert a  hajókban 
a  versenyzők háttal ültek egymásnak, és így kellett elhúz-
niuk az  ellenfelet. Ez  a  versenyszám nemcsak azoknak volt 
látványos, akik még nem találkoztak ilyesmivel, hanem min-
denkinek, hiszen a fér� tízes hajóknál mindkét hajó akkora 
elánnal indult a győzelemért, hogy mindketten felborultak.

A résztvevők ezúton is köszönetüket fejezik ki a házigaz-
dáknak és a szervezőknek.
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Az akció március 1-től április 30-ig tart.
A részletekről érdeklődjön az üzleteinkben.

Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

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

Optimális egyensúly
a beltéri átlátszóság és
a kültéri sötétség között

- Ugyanolyan átlátszóak 
beltérben mint a hagyományos 
lencsék.

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

- Erős napsütésben 
napszemüveg sötétségűek.

- Gyorsan visszavilágosodnak.

Extra védelem
az erős napfénytől

- Extra sötétek erős napfényben,
ezért kényelmesek meleg 
időben.

- Kellemesen besötétednek az 
autóban, így vezetéshez 
biztonságos árnyalatúak.

- Beltérben kellemes 
komfort-árnyalatot vesznek fel.

Signature

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

BIFOCALIS LENCSÉK

Az akció 
meghosszabbítva

május 31-ig!
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Dália Coffee
Kávégép szerviz

Szerviz: Gödön és 30 km-es körzetében ingyenes kiszállással vállaljuk a javítást!

Bérlés: hosszú távra vagy rendezvényre már 50 Ft/adag vagy 3000 Ft/nap ártól 
kínálunk készülékeket!

Értékesítés: használt és felújított gépeink közül már bruttó 25 000 Ft-tól válogathat!

Hiányos vagy gazdaságtalan javíthatóságú készülékeket ingyenesen átveszünk 
és elszállítjuk!

E-mail: daliakavegepszerviz@gmail.com • Telefon: (06 70) 279-2281 és (06 70) 664-9372

Keszi patyolat
RUHATISZTÍTÁS  A-tól Z-ig,

rövid határidővel
felső ruhanemű, lakástextil, szőnyeg,

kanapéhuzat, matrachuzat, függöny stb.
Telefonos és online megrendelésre térítésmentesen házhoz megyünk.

Dunakeszi, Fő út 186. 
(A Tesco szomszédságában, Göd határán)

Telefon: (06-30) 243-7896
E-mail: bodimargit@gmail.com

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.

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

Gödi Körkép | 2016. 5. szám HIRDETÉS
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Profivet
Állatorvosi Sebészeti Központ és Rendelőintézet

Szeretettel várjuk önöket és kedvenceiket,
teljes körű állategészségügyi ellátással.

Göd, Berzsenyi Dániel u. 2.
(A 2. sz. főút mellett, Dunekaszi felől a 2. utca balra.)

Telefon: (06-27) 330-195 | (06 20) 317-0988. 
Honlapunk: www.profivet.hu | www.facebook.com/Profivet

Nyitva tartás: H-P.: 8-tól 19-ig | Sz-V.: 9-től 11-ig

A szúnyogok által terjesztett parazi-
tás fertőzés hazánkban sajnos már 
rendszeressé vált, és egyre inkább 
terjedőben van.
Egyes vizsgálatok szerint Magyar-
országon a bőrférgesség minden 5. 
kutyát érinti, és bár, szemben a szív-
férgességgel, nem halálos fertőzés, 
azonban embereket is képes meg-
fertőzni.
A szívférgesség néhány éve még 
ritkaságszámba ment idehaza, azon-
ban mára sajnos állatorvosi körök-
ben már gyakori diagnózis.
Ez utóbbi fertőzés többnyire halálos, 
és a megfelelő védekezés, valamint 
a sikeres és meglehetősen drága 
kezelés egyetlen lehetősége, ha a fer-
tőzést még korai, tüneteket nem vagy 

alig okozó stádiumában diagnosztizálják, − vagyis a szűrővizsgálatok alkalmával!
Rendelőnkben május és június hónapokban az oltások mellé ingyenes mikroszkopi-
kus szűrővizsgálatot (Knott-tesztet) végzünk minden 6. hónapját betöltött kutyánál.
A szívférgesség diagnosztikájával és a védekezés módjával kapcsolatban, kérjük, 
keresse fel rendelőnket, ahol minden kérdésére részletes szakmai választ kaphat!

Védjük meg a kedvenceinket!
Terjedőben a bőr- és a szívférgesség!

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

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

5000Ft állat-
kórház
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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

SPORTTÁBOR 
A SPORTTERASZON!

6-14 éves gyerekek 
részére, július 11-től 15-ig 
izgalmas kikapcsolódás, 

8-tól 16 óráig tartó 
foglalkozások, teljes 
ellátással, változatos 

programokkal 
(úszás, kajakozás, lovaglás, 

kerékpártúra, tánc, bowling, 
ügyességi versenyek).

VÍZITORNA A GÖDI 
STRANDON!

Május 3-tól keddenként 
és csütörtökönként 

20-tól 21 óráig 
szeretettel várok 

minden mozogni vágyót!
(Ízületi problémája van, 

fáj valamije? 
Próbáljon mozogni a vízben! 

Kímélje izmait 
és az ízületeit!)

Érdeklődni lehet a (06 70)335-6688-as telefonszámon.

Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók 

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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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.

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

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

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

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

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

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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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Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték cserélése, 
kertépítés, öntözőrendszerek 
telepítése, füvesítés, tető- és 
polikarbonát előtetők építése, 
régi kémények 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

Agilis munkatársat keresünk 
dunakeszi munkahelyre általános 
segédmunkára, autótakarító, 
illetve autószereléshez értő 
szakmunkás-bizonyítvánnyal vagy 
anélkül is!
Személyes megbeszélés 
egyeztetése a (06 30) 934-5198-as 
telefonszámon.

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) 391-3591Kulcsmásolás, speciális kulcsok 

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

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00
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Hattyú liget
Az új otthonod

+36 70/932-5885 • WWW.GODIEPITO.HU

MINDEN
LAKÁSHOZ AJÁNDÉK

KANDALLÓ

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
GÖD–SZŐDLIGET HATÁRÁBAN

VÁRHATÓ ÁTADÁS: 2016. ÉV VÉGE

SORHÁZI LAKÁSOK
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