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Két, városi tulajdonban lévő kft. 2015. évi 
beszámolójának elfogadása
Az első napirendi pontban Markó József polgármester ja-
vaslatot tett a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
és a  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolójának elfogadására. Szász-Vadász Endre, a Pénz-
ügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke je-
lezte, hogy a bizottság a beszámolókat ellenőrizte, és azokat 
rendben lévőnek találta. Sipos Richárd képviselő arra kérte 
a hulladékgazdálkodási kft. ügyvezetőjét, hogy röviden is-
mertesse a beszámolóban szereplő tavaly őszi hackertáma-
dás részleteit. Dr. Hetényi Tamás elmondta, hogy november 
elsején a  kft. számítógépes rendszere működésképtelenné 
vált. E-mailben értesítést kaptak arról, hogy bizonyos ösz-
szegért a hacker feloldaná a zárlatot. Ezt nem fogadták el, 
hanem elindítottak egy helyreállítási folyamatot, amely – 
egy új és a korábbinál erősebb biztossági rendszer kiépítésé-
vel együtt – hozzávetőlegesen másfél millió forintba került. 
A képviselők az eset tanulságainak levonását kérték, majd 
elfogadták a két kft. 20105. évi beszámolóját.

Városi tulajdonban lévő gödi ingatlanok 
értékesítése
Dr. Szinay József címzetes főjegyző ismertette, hogy az elő-
terjesztésben összesen nyolc ingatlan értékesítése szerepel. 
Ennek elfogadásához két szavazásra van szükség: egy név 
szerinti minősített szavazásra az értékesítés elrendeléséről, 
illetve annak időpontjának kitűzéséről, valamint az  ár-
verési hirdetmény közzétételéről. Dr. Pintér György alpol-
gármester elmondta, hogy az idei költségvetésbe 50 millió 
forint, ingatlanértékesítésből származó bevételt terveztek, 
s ez – további két ingatlan későbbi értékesítésével együtt – 
teljesíthető. A  képviselő-testület az  előterjesztést mindkét 
szavazási formában egyhangúlag elfogadta. (Az árverési 
hirdetmény lapunk 8. oldalán megtekinthető.) A képviselők 
külön napirendi pontokban szavaztak az épülő teniszpálya 
területének értékesítéséről, valamint a  Göd belterületén 
a 206/B hrsz.-ú ingatlanon lévő ügyvédi iroda bérleti szer-
ződésének az év végéig történő meghosszabbításáról.

A közbeszerzési terv módosítása
Popele Julianna beruházási osztályvezető elmondta, hogy 
a  közbeszerzési terv módosítását a  Németh László Általá-
nos Iskola és AMI energetikai korszerűsítése, illetve ezen 
belül külön eljárásban a napelemes rendszer kialakítása te-
szi szükségessé, mely utóbbi európai uniós értékhatár alatti 
nyílt pályázati eljárásként kerülne be a közbeszerzési terv-
be. Az energetikai pályázat egyébként százszázalékos támo-
gatottságú. A  pályázat elnyerését követően az  energetikai 
korszerűsítés ügye ismét visszakerül majd a képviselő-tes-
tület elé. A két tétel közbeszerzési tervbe emelését a képvi-
selő-testület elfogadta.

Egyéb napirendi pontok
Az egyéb napirendi pontok között szóba került, hogy az al-
sógödi partszakaszon lévő használaton kívüli vizesblokkot 

a GSE részlegesen felújítaná, s ehhez kér az önkormányzat-
tól tulajdonosi hozzájárulást. Az  építkezéshez az  önkor-
mányzat a polgármesteri keretből 500 ezer forinttal hozzájá-
rul. A képviselő-testület döntött két pályázat benyújtásáról: 
az egyik a Szivárvány Bölcsőde Rákóczi úti épületének fű-
téskorszerűsítésére és kazáncseréjére, a másik pedig a Kini-
zsi utca Ady Endre utca és Kádár utca közötti szakaszának 
felújítására, illetve szélesítésére vonatkozik. Ugyancsak sza-
vaztak egy százszázalékos támogatottságú pályázat benyúj-
tásáról, amely az  alsógödi vasútállomás mellett tervezett 
P+R parkoló megvalósítását tenné lehetővé. A Csapatpihe-
nő (a volt HM-üdülő) épületének ügyében elindult egy civil 
lobbitevékenység. Az önkormányzat korábban már minden 
lehetséges hivatalos fórumon benyújtotta az épület átvételé-
re vonatkozó kérelmét. Simon Tamás alpolgármester meg-
jegyezte, hogy az épület az árvizek és a magas talajvízszint 
okán jelentős felújításra szorul. Egy sor vízügyi kérdésről is 
tárgyaltak, egyebek mellett a Feneketlen-tó rekultivációjá-
ról, a dunai partszakasz rendezéséről, nevezetesen a kiság 
rehabilitációjáról, illetve átfolyásának megnyitásáról, vala-
mint a felsőgödi földgát szakasz megerősítéséről. Végezetül 
Almási Gábor beruházási ügyintéző ismertette a  neveleki 
szennyvízelvezetési rendszer kiépítésével kapcsolatos nyílt 
pályázati lehetőségeket.

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a  temetési támo-
gatás iránti kérelmekről, a településképi kötelezések tárgyá-
ban hozott döntések elleni fellebbezésekről, a Göd területén 
végzett autóbusz közlekedési közszolgáltatás ellátására be-
érkezett pályázatok elbírálásáról, valamint a Gödi Gyerme-
kekért-, illetve a Gödi Polgárok Egészségért-díj adományo-
zásáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. május 25.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 401 023

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 13 802

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 32 279

A lekötött betétek összesen: 150 000

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

597 104

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható 
adóbevételek összege: 485 023

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

nem volt 
ilyen tétel

Lakossági adótartozások összege 2016. április 30-án: 149 738

A fenti táblázat a 2016. május 24-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

KÖZÉLET
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FELHÍVÁS

Építkezők, figyelem!
Az utcai kerítés, a tömör oldalkerítés, a kerti tető, a szerszámos 
kamra, a reklámtáblák és a kocsibeálló építése a 15/2013. (VI. 28.) 
Önk. rendelet alapján bejelentés-köteles.

Az oldalkerítés akkor bejelentés-köteles, ha 1,8 méternél ma-
gasabb vagy 50%-nál tömörebb.

A bejelentési eljárás gyors és ingyenes.
Kérjük, hogy a bírság, illetve a bontásra kötelezés elkerülése 

érdekében előzetes bejelentés nélkül ne kezdjenek kerítés vagy 
melléképület építésébe. Bejelentésüket megtehetik ügyfélfogadá-
si időben a Polgármesteri Hivatal 201-es szobájában.

Tarjányi Judit főépítész
foepitesz@god.hu, (06 27) 530-064/208

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás igényelhető!
A Szociális Bizottság 2016-ban is biztosítja a beiskolázási támo-
gatás igénylésének lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel ren-
delkező szülők részére, akiknek gyermeke alap- vagy középfokú 
oktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A kérelmek leadási határideje: 2016. július 31.
A kérelmező adatlapok megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal-
ban, illetve a gödi oktatási intézményekben. 

***
A támogatás igényléséhez szükséges igazolások az alábbi időpon-
tokban szerezhetők be a gödi iskolákban: 

•  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Június 30-ig munkanapokon 8 és 16 óra között. 
Ezt követően minden második szerdán 8 és 13 óra között. 

•  Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 
Június 30-ig munkanapokon 8 és 16 óra között a titkárságon. 
Júliusban munkanapokon 9 és 13 óra között.

•  Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
Június 23-án, június 30-án, július 6-án és július 13-án 9 és 15 
óra között.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS

Telefonon is elérhető a gödi 
hibabejelentő rendszer!
A közterületeken tapasztalt problémák lakossági bejelentésére 
szolgáló Gödi Hibabejelentő Rendszer (GHR) interneten és mo-
biltelefonon keresztül a ghr.god.hu címen érhető el.
A hibabejelentő rendszer elérhető a (06 27) 530-064-es ügyfél-
szolgálati telefonszámon, illetve a (06 80) 890-089-es ingye-
nesen hívható zöld számon is!

Simon Tamás alpolgármester

KOMPOK-RÉVEK

Szilárd burkolatú út és veszélyes 
partszakasz a felsőgödi 
kompkikötőnél
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) engedélyé-
vel és szakmai felügyeletével a felsőgödi gáton, a komphoz veze-
tő lépcsőig tartó szakaszon elkészült az aszfaltozás, így a kikötő 
már szilárd burkolatú úton közelíthető meg. A beruházásra a vá-
ros pályázat keretében nyert pénzt. A kivitelezés a Kövizig által 
előírt minőségben és szélességben valósult meg.

Az ősz folyamán a Surányba közlekedő felsőgödi komp kikö-
tőjénél mederkotrást végeztek a hajó zavartalan közlekedésének 
biztosítása érdekében. Ezen a  partszakaszon a  fürdőzés egyéb-
ként is tilos, de a mederben a mélyítés során keletkezett gödör 
miatt most különösen veszélyes lehet! A vízügyi hatóság a hely-
szín közeljövőbeli kitáblázását ígérte.

A jelenleg még elbírálás alatt álló „Kompok-révek felújítása, 
fejlesztése” pályázat keretében az  önkormányzat Felsőgödön 
a  Jósika és a Sellő utca közötti szakaszon járdafelújítást tervez, 
Alsógödön pedig a  Jávorka Sándor utcától északra, a  Feneket-
len-tóig folytatni szeretné a megkezdett járdaépítést a révátkelő-
höz vezető útszakaszon.

A komp Alsógödön egész évben, Felsőgödön pedig várhatóan 
június második felétől közlekedik. A  menetrend megtalálható 
a városi honlapon: www.god.hu/hirek/menetrend

K. B.

FÉRŐHELYBŐVÍTÉS

Újabb pályázat a Kincsem Óvoda 
bővítésére
Tavaly az önkormányzat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó be-
ruházások támogatása” elnevezésű pályázaton 110 millió forint 
összegű támogatást nyert a Kincsem Óvoda 50 férőhelyes bőví-
tésére. Ez a beruházás egy, az Ady Endre útról nyíló, az óvodával 
telekhatáros ingatlan megvásárlásával és átalakításával valósul 
meg.

Az önkormányzat a  VEKOP - 6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyer-
meket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése – Fé-
rőhelybővítés és felújítás a gödi Kincsem Óvodában” – pályázat 
keretében most az óvoda 3. számú, nagy épületének teljes körű 
felújítására és 50 férőhellyel történő bővítésére pályázott. A meg-
pályázott összeg 395 millió forint. A pályázat 100 százalékos tá-
mogatottságú, önrészt a városnak nem kell vállalnia. Eredmény-
hirdetés később várható.

K. B.

A felsőgödi kompkikötőnél az ősszel elvégzett medermélyítés 
miatt veszélyessé vált a Duna. A fürdőzés itt szigorúan tilos!
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Konferenciát szervezett a  Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) 
az  árvízvédelmi kockázatkezelési kon-
cepciós terv bemutatására május végén. 
A  tanácskozáson a  gödi önkormányzat 
képviseletében Simon Tamás alpolgár-
mester is jelen volt, aki kérésünkre össze-
foglalta, hol tartanak jelenleg a  vízügyi 
hatósággal folytatott egyeztetések a  gödi 
Duna-szakaszt illetően.

Az önkormányzat már évekkel ezelőtt 
is tárgyalt a Köviziggel a gödi Duna-sza-
kaszon szükséges intézkedésekről, beru-
házásokról. Az  akkor megfogalmazott 
észrevételeket beépítették a  most bemu-
tatott koncepciós tervbe, de nem mara-
déktalanul. Tarjányi Judit főépítész asz-
szonnyal további tárgyalásokra kaptunk 
meghívást, amelyekre éppen azért van 
szükség, hogy a  majdani kiviteli tervek 
alapját képező koncepciótervbe bekerül-

jön minden, ami a gödiek számára fontos 
– mondta el Simon Tamás alpolgármester.

A tapasztalatok szerint a  nagy árvi-
zek – amilyen a  legutóbbi, a  2013-as is 
volt – három-négyévenként ismétlődnek 
– hangsúlyozták a  Kövizig szakemberei. 
Ezért a közeli évek egyikében ismét bekö-
vetkezhet egy nagyobb áradás, amit felké-
szülten kell várnunk.

A vízügyi hatóság rendben lévőnek 
tartja a  gátak állapotát, de az  alpolgár-
mester úgy ítéli meg, hogy a  sződligeti 
szakaszra fokozott figyelmet kell fordí-
tani, mert árvíz esetén a  gát által védett 
oldalon számos buzgár ellen kellett ko-
rábban védekezni.

A Vizügyi Tudományos Kutató Intézet 
(VITUKI) szimulációs számításai sze-
rint a vízszint csökkentésének leghatéko-
nyabb megoldásai közé tartozik a gázlók 
kotrása. Gödön is van egy ilyen gázló, 

a  horányi sziget magasságában, Alsógöd 
alatt. Ha ezt megkotorják, azzal legalább 
10 centiméterrel lejjebb tudják vinni 
a vízszintet nagy árvizek esetén.

Vizsgálták azt is, hogy a  sarkantyúk 
részleges visszabontása hogyan hatna 
a vízszint alakulására: közvetlenül csupán 
néhány centiméternyi csökkenést várhat-
nánk ettől, közvetve viszont a partszaka-
szainkat kedvezőtlenül befolyásoló isza-
poló hatás mérséklődését eredményezné.

A Kövizig szakemberei elvileg egyet-
értettek azzal, hogy a  Gödi-szigetnél 
medermélyítés szükséges. A  tárgyalások 
során az önkormányzat kérni fogja ennek 
rögzítését a tervben.

A szakemberek nem zárkóztak el 
az elől sem, hogy megnyissanak egy csa-
tornát a  Homoksziget északi végén, ott, 
ahol a holtág lezárult a lerakódott horda-
lék miatt. A csatorna megnyitásával újra 
lenne természetes átfolyás a kiságban.

A gátak magasítását a vízügy nem tartja 
indokoltnak. Az önkormányzat azonban 
úgy véli, az  egyre emelkedő árvízi víz-
szintek miatt fontos lehet a  gátak, külö-
nösen a földgátak erősítése és kisebb mér-
tékű magasítása.

Simon Tamás külön kitért arra, hogy 
a  Duna menti településeken, mint ami-
lyen Göd is, az  embereknek tudatában 
kell lenniük annak, hogy nagy árvíz ese-
tén szükség van a  lakossági összefogásra 
is. Az  önkéntesek megszervezéséről és 
megfelelő elosztásáról pedig a Kövizig ka-
tasztrófavédelmi tervének kell iránymu-
tatást adnia. Ennek áttekintése is részét 
képezi majd a következő tárgyalásoknak.

Koditek Bernadett

www.telepulesellato.hu

Minden pénteken éjszakai fürdőzés a gödi termálstrandon!

legközelebb július 8-án,
20.30-tól 24 óráig.

Retro Party
DJ-vel

ÁRVÍZVÉDELEM

Új árvízkezelési koncepcióterv készül

Az önkormányzat a vízügyi hatósággal egyeztet a dunai védművek állapotával 
kapcsolatban

KÖZÉLET
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Lépések a vasútállomások 
korszerűsítéséért
Az önkormányzat az  elmúlt évek során több 
alkalommal is tárgyalásokat kezdeményezett 
a  MÁV illetékeseivel a  három gödi vasút-
állomás állapotának javítása érdekében, de 
jelentősebb változás lényegében nem történt. 
Az elmúlt években a MÁV nem mutatott haj-
landóságot a  tulajdonát képező elhanyagolt 
épületek felújítására, sem az  állomások kör-
nyékének rendben tartására. A  város ezért 
saját költségén – közfoglalkoztatottak bevoná-
sával – igyekszik gondoskodni az  állomások 
területén a szemét összegyűjtéséről és a fű le-
kaszálásáról. Az  önkormányzat a  MÁV meg-
felelő pénzügyi hozzájárulása esetén átvenné 
az  állomások karbantartását és takarítását 
annak érdekében, hogy megszűnjön a  város 
e területeinek elhanyagoltsága. „A tárgyalások 
most újabb szakaszukba érkeztek, és nagyon 
reméljük, hogy ezúttal sikerül megállapod-
nunk a feladatok elfogadható feltételekkel tör-
ténő átvállalásáról” – nyilatkozta lapunknak 
Simon Tamás alpolgármester.

A lakosságszám és a városi forgalom növeke-
désével az önkormányzat igyekszik forrásokat 
biztosítani az állomások parkolóhelyeinek bő-
vítésére. 2013-ban a gödi állomásnál alakítot-
tak ki új parkolót, legutóbb pedig Felsőgödön 
vehettek használatba a lakosok egy 34 férőhe-
lyes, zúzott köves P+R parkolót, amely a  ké-
sőbbiekben akár szilárd burkolatot is kaphat.

A képviselő-testület májusban döntött arról, 
hogy indul a „Fenntartható közlekedésfejlesz-
tés Pest megyében” pályázaton, amelynek ke-
retében az  alsógödi vasútállomáson. A  Mik-
száth Kálmán utcában alakítanának ki egy 81 
férőhelyes P+R parkolót, valamint egy 60 állá-
sos kerékpártárolót. A projekt keretében a par-
kolókkal szemközti járdaszakaszok felújítása is 
megtörténne.

K. B.

FEJLESZTÉSEK

Életnagyságú bronzszobrot kapott 
Kincsem, a világhírű gödi versenyló
A Kincsem-istálló előtti téren május végén felállították Tóth Béla szob-
rászművész alkotását, a  pályafutása során mindvégig veretlen gödi „cso-
dakanca” szobrát. Az  életnagyságú köztéri bronzszobor méltó emléket 
állít a  világhírű versenylónak. A  közeljövőben megújuló istállója pedig 
a Kincsem-kultuszt bemutató kiállítóhelyként és közösségi térként szolgál 
majd.

A szobor megérkezése után nem sokkal megkezdődik tehát a  18. szá-
zadban épült, egykor fogadóként (Kódi csárda), majd lóváltó állomás-
ként, az 1870-es évek közepétől pedig Kincsem-istállójaként használt 

U alakú épület rekonstrukciója. A gyönyörű lószobor és a  lepusztult istálló 
közötti kontraszt bántja az ember szemét, érthető hát, ha egyesek úgy gondol-
ják, jó lett volna várni a szoborállítással addig, amíg elkészül az épület felújí-
tása. Erre azonban sajnos nem volt lehetőség, mert a Kulturális Alap pályázati 
támogatásával megvalósult Kincsem-szobrot a pályázati előírásoknak megfe-
lelően 2016 májusában fel kellett állítani a szobrász által kijelölt helyen. Az al-
kotáshoz méltó környezet létrejöttére szerencsére nem kell sokáig várnunk. 
Simon Tamás alpolgármester tájékoztatása szerint 2017. április 30-ig megújul, 
megszépül az épület és annak környéke is. Mint azt dr. Pintér György alpolgár-
mestertől megtudtuk, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Norvég Civil 
Támogatási Alaphoz az istálló felújítására, kiállító- és közösségi térként törté-
nő újjáépítésére. A pályázaton, amelynek elbírálása jó ideje húzódott már, 141 
700 000 forint támogatást nyert az önkormányzat. Ebből, illetve a 11 millió 
forintnyi önrészből finanszírozható majd az épület helyreállítása.

Az északi szárnyban található Kincsem-bokszot a  versenyló pályafutását 
bemutató helytörténeti kiállítóhelyiséggé alakítják, és ugyanebben az épület-
részben időszaki kiállítások számára alkalmas termet is nyitnak. A nyugati 
szárnyban rendezvények számára alkalmas bemutatóteret és szabadtéri szín-
padot hoznak létre, a déli szárnyban pedig a kiszolgálóhelyiségek (vizesblokk, 
büfé, raktár) kapnak helyet.

„Az épület mögött halad el a Budapest–Szob kerékpárútvonal, ezért a kerék-
párosoknak bringapontot alakítunk ki kerékpártárolóval és javító szervizzel. 
Az itt megálló turisták megtekinthetik a gyűjteményt, valamint fel is frissül-
hetnek, hiszen az épületben helyet kapna egy kávézó, fagylaltozó is.

A látogatók számára egy többcélú terem kialakítását tervezzük, ahol előa-
dások, vetítések, kézműves, zenei és táncfoglalkozások megtartására nyílna 
lehetőség” – áll a pályázati tájékoztatóban.

A felújítási munkálatok idejére a Kincsem-szobrot kamerás védelemmel és 
védőkerítéssel látják el.

Iván Kovács László szobra pedig a 2-es főút mellől véglegesen átkerül majd 
a Petőfi térre, az 56-os hőshöz méltó környezetbe.

Koditek Bernadett

Felsőgödön örömmel vették használatba a lakosok 
a nemrég megépült 34 férőhelyes P+R parkolót

A valóban szemet gyönyörködtető alkotás a Kincsem-istálló felújítása után 
méltó környezetben áll majd 
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Árverező szerv megnevezése, székhelye:
Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)

Árverés helye:
Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti 
nagyterme

Árverés időpontja:
1) Göd 1829/5 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 10.00 óra
2) Göd 1829/6 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 10.15 óra
3) Göd 1829/7 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 10.30 óra
4) Göd 1829/8 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 10.45 óra
5) Göd 1829/9 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 11.00 óra
6) Göd 6801/54 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 11.15 óra
7) Göd 6801/69 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 11.30 óra
8) Göd 5759 hrsz. 2016. július hó 11. nap, de. 11.45 óra

Árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe:
1) Göd 1829/5 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
2) Göd 1829/6 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
3) Göd 1829/7 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
4) Göd 1829/8 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
5) Göd 1829/9 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
6) Göd 6801/54 hrsz. 2131 Göd, Huzella Tivadar u. 5.
7) Göd 6801/69 hrsz. 2131 Göd, Huzella Tivadar u. 13.
8) Göd 5759 hrsz. 2131 Göd, Kacsóh Pongrác u. 61. 

Kikiáltási ár:
Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke:
1829/5 hrsz. bruttó 8 700 000 Ft
1829/6 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft
1829/7 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft
1829/8 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft
1829/9 hrsz. bruttó 8 100 000 Ft
6801/65 hrsz. bruttó 3 900 000 Ft
6801/69 hrsz. bruttó 8 300 000 Ft
5759 hrsz. bruttó 13 000 000 Ft

Vevő által megszerzett jog:
Vevő tulajdonjogot szerez.

Licitlépcső mértéke:
A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik.

Árverésre kerülő ingatlan megtekintésének ideje, árverésre kerülő va-
gyonról az információ adás helye, ideje:
Göd Város Önkormányzat Vezetői Kabinetjének munkatársával, Juhász 
Anitával történő időpont egyeztetés alapján (Telefon: 06-27/530-064)

Árverési előleg összege, letétbe helyezés módja, ideje:
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre képvise-
leti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg letétbe helye-
zésre került.
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és idő-
ben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, továb-
bá az árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot megisme-
rés és tartalmának elfogadása után aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az  árverés megkezdése előtt három nappal 
az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg meg-
érkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés megkezdése 
előtt igazolást állít ki.

Az árverési előleg mértéke:
1)  1829/5 hrsz. bruttó 8 700 000 Ft 

1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (192 500 Ft),  
összesen: 292 500 Ft

2)  1829/6 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft 
1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000. 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (195 000 Ft), 
összesen: 295 000Ft

3)  1829/7 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft 
1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (195 000 Ft), 
összesen: 295 000 Ft

4)  1829/8 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft 
1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (195 000 Ft), 
összesen: 295 000 Ft

5)  1829/9 hrsz. bruttó 8 100 000 Ft 
1 000 000 és 5 000000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (177 500 Ft), 
összesen: 277 500 Ft

6)  6801/65 hrsz. bruttó 3 900 000 Ft 
1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (72 500 Ft), 
összesen: 172 500 Ft

7)  6801/69 hrsz. bruttó 8 300 000 Ft 
1 000 000 és 5 000 000 Ft kikiáltási ár között 
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a (182 500 Ft), 
összesen: 282 500 Ft

8)  5759 hrsz. bruttó 13 000 000 Ft 
10 000 000 és 20 000 000 Ft kikiáltási ár között 300 000 Ft és 
a 10 000 000 Ft-on felüli rész 1%-a (30 000 Ft), 
összesen: 330 000 Ft

A licitálási eljárás lefolytatására felkérve:
dr. Szinay József címzetes főjegyző

Göd, 2016. május 18.

Árverési hirdetmény
Göd Város Önkormányzata árverésre bocsátja a tulajdonát képező és az alábbiakban közzétett hirdetményben szereplő ingatlanokat.

Göd Az Én Városom
 www.facebook.com/godvarosom

KÖZÉLET
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Markó József polgármester köszöntöt-
te a  megjelent gödi polgárokat, majd 
megkérdezte tőlük, hogy valameny-
nyien megkapják-e havonta a  Gödi 
Körképet. Ketten jelezték, hogy ki-ki-
maradnak egyes lapszámok.  A  vá-
rosi újság terjesztésével kapcsolat-
ban a polgármester úgy fogalmazott, 
hogy a  hatékonyságán javítani kell. 
Az  egyik jelen levő lakos szóvá tet-
te, hogy a  lap bővebb terjedelemben 
foglalkozik Alsógöddel, mint Felső-
göddel, míg mások ezt éppen fordítva 
érzékelik. A Gödi Körkép főszerkesz-
tője, bár az arányokat kiegyenlítettnek 
tartja, ígéretet tett arra, hogy a  szer-
kesztőség e  tekintetben statisztikai 
elemzést készít az  utóbbi lapszámok 
cikktémáiról.

Ezt követően a polgármester röviden 
vázolta Göd város aktuális pénzügyi 
helyzetét, és külön szólt az  aktuális 
adóbevételek fajtáiról és mértékéről. 
Megemlítette azt is, hogy minden le-
hetséges pályázati forrást igyekeznek 
elnyerni, ám köztudott, hogy a  Kö-
zép-Magyarország Régióban – mi-
vel az  európai uniós támogatások 
GDP-arányosak – más, elmaradottabb 
régiókhoz képest szűkösebbek a  pá-
lyázati lehetőségek. A város büdzséjét 
gyarapító iparűzési adóval kapcsolat-
ban tájékozatta a  jelenlévőket arról, 
hogy a  városvezetés tárgyalásokat 
folytat a Samsung-gyárral. A jelenlegi 
egyeztetési szakban komoly esély mu-
tatkozik arra, hogy a dél-koreai nagy-
vállalat − más termékkörrel − ismét 
beindítja gödi üzemét. 

A városi közszolgáltatások helyzeté-
re, az  idei városfejlesztési tervekre és 
néhány távlati elképzelés ismertetésére 
is kiterjedő polgármesteri tájékozatót 
követően az  első felszólaló, a  Méne-
si úton lakó Makka Ferencné a  lápré-
ti terület elhanyagoltságát, a  Patak és 
az  István utca minőségét kifogásol-
ta, illetve megkérdezte, hogy mi lesz 
a  Duna úton lévő volt anyaház sorsa. 
Markó József válaszában elmondta, 
hogy korábban a  lápréten nem veze-
tett át semmiféle út, ám a  közelmúlt-
ban egy vízvezeték-fektetési munká-
hoz kapcsolva megépült egy, a  réten 
átvezető szórt köves útszakasz. Maga 
a  láprét egyébként magánterület, ter-
mészetileg védett, ám ennek dacára 
az  önkormányzat az  említett útsza-
kasz felületjavítását és az  ott lévő híd 
bővítését elvégzi. A Patak utca szerepel 
az  idei útépítési tervek között, s  asz-
faltburkolatot kap. Az István utca kö-
zel húsz éve készült martaszfalt felüle-
te pedig az  előforduló kisebb úthibák 
ellenére időtállóbbnak bizonyul sok 
közelmúltban készült aszfaltburkolat-
nál. A ma már nem működő anyaház 
épülete a  Pest megyei önkormányzat 
tulajdona, s  a tervek szerint oda főis-
kolán, egyetemen tanuló egykori álla-
mi gondozottakat költöztetne. 

Bodai Ferencné a  Mihácsi György 
utca lakóközössége képviseletében arra 
kérte a  városvezetést, hogy kiemelten 
foglalkozzanak velük, mert a  járdák 
hiánya, száraz időben a szálló por, eső 
idején a  sár, a  jelentős autóforgalom 
mind-mind megkeseríti az  életüket. 

Válaszában Markó József visszautalt 
arra, hogy az  útfelújítások ütemezése 
az  erre rendelkezésre álló pénzforrá-
sok függvénye, mindenesetre az  ön-
kormányzat igyekszik az  útépítéseket 
körzetarányosan tervezni, illetve vég-
rehajtani. Csányi József, a  körzet ön-
kormányzati képviselője mindehhez 
hozzátette, hogy a  környék utcafelújí-
tásainak kivitelezési tervei elkészültek, 
s a felszólaló, illetve a lakóközösség ké-
rését jogosnak tartja.

A Nevelekről érkező Bánfalvi-Radó 
Boglárka három dolog felől érdeklődött: 
az esetleg újra idetelepülő Samsungnak 
lesznek-e további területi igényei, s  az 
újraindított gyártás jelenthet-e bármi-
féle veszélyesanyag-kibocsátást; elkép-
zelhető-e Nevelek lakó-pihenő övezet-
té nyilvánítása; és végül, mi a  helyzet 
Nevelek csatornázásával kapcsolatban. 
A  kérdésekre válaszolva Markó József 
megjegyezte, hogy legfontosabb a  ne-
veleki településrész csatornázásának 
a  megoldása, ugyanis az  úthálózat 
korszerűsítése csak ezt követően lehet-
séges. Mindehhez szükség van a  telek-
határok pontos felmérésére, ami egyéb-
ként hamarosan elkészül. A  Neveleki 
Szomszédok Egyesület képviselőjének 
azt javasolta, hogy pályázati ügyekben 
vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesteri 
Hivatal beruházási osztályvezetőjével, 
Popele Juliannával. Ami pedig a  la-
kó-pihenő övezetté nyilvánítást illeti, 
az  csupán elhatározás kérdése, viszont 
annak megtörténte után Nevelek egész 
területén érvénybe lépne a  20 kilomé-
teres sebességkorlátozás. Kérdés, en-
nek a  lakóközösség valamennyi tagja 
alávetné-e magát. A Samsung-gyárral 
kapcsolatban elmondta, hogy a  tulaj-
donos a saját meglévő, mintegy tíz hek-
táros területén tervezi új üzemcsarnok 
építését. Magát a gyártási folyamatokat 
pedig az  illetékes szakhatóságok folya-
matosan ellenőrzik, veszélyesanyag-ki-
bocsátásra tehát nem kerülhet sor.

G. K.

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
1. rész

A nyilvános képviselő-testületi ülésnek számító közmeghallgatást idén a Du-
na-part Nyaralóházak színháztermében rendezték meg május 25-én este. 
A tanácskozásra Alsó- és Felsőgödről is szép számmal érkeztek lakosok. Az el-
hangzott kérdésekről és az  azokra adott képviselői válaszokról – terjedelmi 
okokból – két részletben, lapunk júniusi és júliusi számában számolunk be.
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Az iskola aulájában berendezett 
nézőtér teljesen megtelt, sokan 
a nyitott üvegfalon kívülről, az ud-

varról szemlélték az  előadásokat. Szinte 
valamennyi növendék fellépett: az  osz-
tályok, akiknek az  órarendjében szere-
pel a  néptáncoktatás, „körbetáncolták” 
a  Kárpát-medencét, különféle tájegységek 
lépéseit bemutatva. Többen hangszeres 
tudásukat is megcsillogtatták, így furu-
lya, tekerőlant és dudaszó is gazdagította 
az előadást. Az  iskolában működő dúdoló 
csoportok pedig énekeikkel örvendeztették 
meg a jelenlévőket.

A búzaszemeseknek vendégeik is voltak: 
a  Gödi Néptáncegyüttes különféle korcso-
portú táncosai is felléptek a jeles nap alkal-
mából. Így – a résztvevő gyerekektől kezdve 
a közönségig − mindenki láthatta, hogy a 6-7 
évesen megkezdett tevékenységgel meddig 
lehet fejlődni, például középiskolás korra. És 
azt is megtapasztalhatták, hogy a  néptánc 
olyan műfaj, amit felnőtt fejjel is meg lehet 
tanulni, és a  közös tevékenység sok öröm 
forrása lehet. Ezt bizonyította a  szülői kor-
osztályt képviselő fellépő csoport.

Az idei hagyományőrző délután június 
4-ére, azaz a Nemzeti Összetartozás Nap-
jára esett. A Búzaszem Iskola meghívására 
így ezúttal a városi megemlékezést is ebbe 
a műsorba ágyazva tartották meg – ezúttal 
több száz fős tömeg előtt.

Markó József polgármester köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy Trianon galád módon, 
igazságtalanul szakította szét Magyaror-
szágot, és a  ma emberének az  a feladata, 
hogy rájöjjön, egyénenként mit lehet tenni, 
hogy ez megváltozhasson, de legalábbis ne 
felejtődjön el. Beszélt arról is, hogy ő  sok 
más emberrel együtt bízott abban, hogy 
az Európai Unióba lépéssel közelebb kerül-
nek egymáshoz a nemzetek, és a magyarok 
ügye közös megértést talál, – ebből azon-
ban máig nem sok minden valósult meg.

Szakács Árpád történész ünnepi szónok-
latában arra buzdította a  hallgatóságot, 
hogy ne fogadják el az úgynevezett realitá-

sokat. A  tömegtársadalom kialakítói arra 
törekedtek, hogy tagjai világkép és öntudat 
nélküli emberek legyenek, akiknek nincs 
nemzet iránti felelősségük, s ha kell, meg is 
tagadják azokat. A köröstárkányi fiatalem-
ber szólt arról is, hogyan igyekeztek az er-
délyi településeket elrománosítani, nem 
visszariadva a véráldozatoktól sem. A ma-
gyar megmaradás csak azért lehetséges, 
mert az ott élők nem hajlandóak elfogadni 
a  realitásokat, nem törődtek bele az  elfo-
gadhatatlanba. A magyar öntudat ápolását 
a sportolók évtizedes, a sikerig vezető felké-
szüléséhez hasonlította. A fiatalokat pedig 
arra szólította fel, hogy a  magyar ügyek-
ben öntudatosabbak, tanulmányaikban és 
munkájukban szorgalmasabbak és jobbak 
legyenek bárki másnál, mert ők azok, akik 
meg fogják állítani az idő kerekét. Beszédét 
Reményik Sándor soraival zárta:
„Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet 
Versailles-ig lobogjon az üzenet 
Hogy megroppant bár karunk ereje 
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk 
bele!”

A megemlékezés apropóján a  Búza-
szembe érkezett a Trianon-vándorkiállítás 
is. A  várpalotai Trianon Múzeum szerző-
párosa, Raffay Ernő és Szabó Pál Csaba 
tényszerűen mutatja be az  országvesztést, 
a revíziós sikereket, az újabb országvesztést 
és az  utódállamokban a  97 évvel ezelőtt 
kezdődött és máig tartó magyartalanítást.

A városi megemlékezést követően folyta-
tódtak a színpadi programok, majd a Sár-
arany zenekar húzta a  talpalávalót a  késő 
estig tartó táncházban. Mindeközben az is-
kola udvarán kézművesek és helyi termelők 
kirakodóvására zajlott, illetve szomjukat, 
éhüket is csillapítva baráti beszélgetésekbe 
feledkezhettek a vendégek.

V. Pálfai Kinga

TRIANON-NAP

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 
a Búzaszem Iskola hagyományőrző délutánján
Sokéves hagyomány már június első szombat délutánján a Búzaszem Iskolá-
ban a hagyományőrző délután. A kezdeményezés a Fétis Crossfutás és a Ha-
gyományőrző Nap rendezvényekből ered, a keresztény iskola pedig évek óta ad 
otthont a zenés-táncos programoknak.

Imre Béla és apró néptáncos növendékei a Búzaszem Hagyományőrző Délutánon

Idén a nemzeti összetartozás-napi városi megemlékezést a Búzaszem Iskolában tartották
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Az egész napos programot szervező Du-
na-part Nyaralóházak most is ideális 
helyszíne volt a  rendezvénynek, amely 
hagyományosan a  természet, az  állatok 
és a  környezet szeretetére és védelmére, 
az  egészséges, aktív életmód fontosságára 
igyekszik ráirányítani különösen a  gyere-
kek figyelmét. E találkozó a városi civil szer-
veződések tavaszi seregszemléje is: a  nap 
folyamán egymást váltják a  zenés-táncos 
produkciók, a sportági bemutatók, a külön-
böző kulturális és szabadidős programok.

Ahogyan eddig minden évben, idén is 
a  gyerekek egyik kedvencének számított 
a  látványos madarászbemutató. Az  érdek-
lődők ezúttal sólymokat, baglyokat és sast 
figyelhettek meg vadászat közben, és bátran 
kézbe vehették, simogathatták a még pely-
hes tollú bagolyfiókákat.

A környezettudatosságra nevelő alko-
tói pályázatok eredményhirdetésére is 
ezen a  napon került sor. Az  önkormány-
zat Találd ki újra! elnevezésű pályázatára 

újrahasznosítható hulladékokból készült 
kreatív tárgyakkal lehetett nevezni. Negy-
venhárom egyéni induló volt, és a Németh 
László Általános Iskolából négy iskolai 
osztály is jelentkezett a versenyre. Az alko-
tásáért cserébe mindenki ajándékot kapott, 
a nyertesek között pedig 50 ezer forint ösz-
szértékű nyereményt osztottak ki.

A városi könyvtár által meghirdetett 
rajzpályázatra ezúttal minden eddiginél 
több, 247 alkotás érkezett nemcsak Gödről, 
de a  környező városokból és Budapestről 
is. Ötven egyéni és három csoportdíj talált 
gazdára.

A Boldogságcseppek karitatív kezdemé-
nyezés öko-akadályversenyén nyolcvannál 
is több család és baráti közösség tette pró-
bára az állatokkal, a növényekkel és a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos tudását.

A rendezvény kiemelt eseményeként 
Markó József polgármester ezen a  napon 
adta át a Dunakaland Kalandparkot, amely 
a  helybeliek és a  turisták számára is kü-

lönleges élményeket kínál. A  4-10 méteres 
magasságban kiépített, 20 pályaszakaszból 
álló, 60 méteres lecsúszópályával felszerelt 
impozáns és minden biztonsági előírásnak 
megfelelő létesítmény csodálatos vízi pa-
norámával várja a  látogatókat a  gödi Du-
na-parton.

Az egész napos rendezvény ezúttal is 
az  önkormányzat támogatásával valósult 
meg.

Koditek Bernadett

Megnyílt
a Dunakaland Kalandpark!

Nyitvatartás:
Pénteken: 15.00–19.00

Szombaton és vasárnap: 10.00–19.00

További információ, időpont-egyeztetés és árak: 
www.dunakaland.hu
info@dunakaland.hu

06 20 625 9419

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

A madárbemutatón kicsik és nagyok élvezettel ismerkedtek a baglyokkal és sólymokkal 

A kalandpark a helybeliek és a turisták 
számára is különleges élményeket kínál

Markó József polgármester és Viola Albert, 
a kalandparkot üzemeltető cég ügyvezetője 
az ünnepélyes átadáson KÖZÖSSÉGI ÉLET

Kalandparkot avattak a madarak és fák napján
Évről évre egyre többen látogatnak el a tavaszi időszak egyik első nagy szabadtéri kö-
zösségi rendezvényére, a madarak és fák napjára.
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Gödön született
Szabó Ferenc Bátor

Gödön elhunytak
Sóbujtó Zsigmond 73 éves
Aponyi Andrásné (sz.: Brulich Erzsébet) 89 éves
Tóth Tibor Ferenc 81 éves
Kertész József András 65 éves
Sebestyén Norbert 37 éves
Tőrők-Kondri Ioan 85 éves
Rainiss Éva 39 éves
Marjai Béláné 79 éves
Juhász Ferencné (sz.: Varga Zsófia) 78 éves

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
Veres-Kiss Zsolt temetésén osztoztak fájdalmunkban, és 
sírjára virágot helyeztek el.

Gyászoló felesége, gyermekei, szülei és testvérei

2016. május 1. és május 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Batta Gábor és Nagy Mónika
Takserer Sándor és Urbányi Etelka
Kertész Tamás és Székely Viktória Éva
Bódis László és Herczeg Borbála
Csák Balázs és Szakács Édua
Kruzslicz Gábor és Gadányi Judit Natasa
Szabó Gábor és Szakáli Szandra
Miltényi Zoltán és Trien Alexandra Noémi
Sibisanu Emil és Tölgyesi Viktória

Közösségi szolgálat 
A 2011-ben elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény keretében 
az  érettségi bizonyítvány kiállításának előfeltételeként bevezetett 50 
órás iskolai közösségi szolgálat legfontosabb célja, hogy a diákokból 
önmagukért és a  közösségükért is felelősséget vállaló felnőttek vál-
hassanak. A  gödi Alapszolgáltatási Központ 2013 júniusától fogadja 
a fiatalokat és az önkéntes munkát vállaló felnőtteket.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat napközis táborába közösségi 
szolgálatra jelentkező fiatalok tűz- és munkavédelmi oktatását 2016. 
június 20-án, hétfőn 15 órai kezdettel tartja a  szolgálat épületében 
(2132 Göd, Ady Endre u. 6.). További információk a (06 20) 563-8955-
ös telefonszámon.

Nyári napközis tábor
Göd Város Önkormányzatának támogatásával és az  Alapszolgál-
tatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezé-
sében 2016-ban is   megrendezik Gödön a  nyári napközis tábort.   
Július 4-től július 29-ig várjuk a gyermekeket a megszokott, színes 
programokkal. Akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülnek, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást, a határo-
zattal nem rendelkezőknek továbbra is napi ezer forint a térítési díj.

A jelentkezési lap letölthető a www.god.hu oldalról, vagy átve-
hető az iskolai titkárságokon és az Alapszolgáltatási Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (2132 Göd, Ady Endre u. 6.). 
Mindenkit sok-sok szeretettel várunk!

Alapszolgáltatási Központ

Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január 1-jétől a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése a) pontja 
értelmében Göd Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő vagy a  törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, hátrányos helyzetű gyermekek részére a  tavaszi, 
nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon. 

A nyári időszakban, június 27. és augusztus 31. között Göd Város 
Önkormányzata 48 munkanapon keresztül biztosítja az ellátást a rá-
szoruló gödi gyermekeknek. Érdeklődni a (06 20) 511-3339-es telefon-
számon lehet az Alapszolgáltatási Központ munkatársánál. 

Átadták az idei Gödi Ifjúságért 
Díjat
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermek-
jóléti Szolgálata 2012-ben alapította meg 
saját díját. Az elismerést azok a gödi ma-
gánszemélyek, szervezetek, illetve cégek 
kaphatják meg, akik, illetve amelyek 
az adott év során a leginkább segítették 
a szolgálat munkáját. A gödi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai-
nak szavazatai alapján 2016-ban a Gödi 
Ifjúságért Díjat Seltenreich Mária c. 
rend őr őrnagy vehette át Markó József 
polgármestertől.

Adj vért, és ments meg 
három életet!

A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete véradást szervez 
a következő helyszíneken és időpontokban:
•  Ady Klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.)  

június 14., kedd, 13 és 17 óra között
•  József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)  

június 21., kedd, 14 és 18 óra között
A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket várják.  
Személyi okmányok szükségesek.

Az Alapszolgáltatási Központ hírei
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A 2017-es költségvetés megtervezé-
sekor a legfőbb szempont a polgári 
berendezkedés alapgondolata, – 

a kormányzat célja az volt, hogy az  intéz-
kedéseknek köszönhetően minden magyar 
ember tehessen egy lépést előre a saját életé-
ben. Ennek megfelelően a továbbiakban is 
kiemelt hangsúlyt élvez az otthonteremtési 
program megvalósítása, melynek legfon-
tosabb elemei a  Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (CSOK), az  államilag támo-
gatott kedvezményes hitel, illetve az  áfa-
csökkentés. Jövőre e  célok megvalósításá-
hoz 211 milliárd forint költségvetési forrás 
áll rendelkezésre, azaz 100 milliárddal több 
az idei előirányzatnál. Mindezzel azt segí-
tik elő, hogy jövőre több tízezer család be 
tudjon költözni az új, régóta megálmodott 
otthonába.

A családi adórendszer megmarad és bő-
vül. 2014-től már az egyéni járulékok, vagy-
is a  7%-os egészségbiztosítási és a  10%-os 
nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehető 
a  családi adókedvezmény. A  kiskeresetű 
családok adókedvezménye mintegy 260 
ezer családot érint, míg a  legalacsonyabb 
jövedelmű 120 ezer családnak gyakorlati-
lag a  zsebében marad a bruttó jövedelme. 
A  családokat érintő adókedvezményekkel 

kapcsolatban meg kell említeni, hogy havi 
30 ezer forintra nő a kétgyermekes családok 
adókedvezménye, így a családi adókedvez-
mények összege jövőre eléri a 277 milliárd 
forintot. A családi pótlékokon és a családi 
adókedvezményeken keresztül a  kormány 
600 milliárd forint költségvetési forrást 
biztosít jövőre a gyermekek nevelésének tá-
mogatására. A  rendszerváltást követő leg-
nagyobb ingyenes gyermekétkeztetési és 
tankönyvellátási program indul. 2017-ben 
74 milliárdot fordít a  költségvetés a  gyer-
mekétkeztetésre, − ekkora összeg még soha 
nem állt rendelkezésre erre a célra.

2017-ben a  munkavállalók továbbra is 
15%-os személyi jövedelemadó-kulccsal 
számolhatnak, ami Európában az  egyik 
legalacsonyabb. Mindenellett számos új, 
a munkavállalás mobilitását segítő adóked-
vezmény lép életbe.

A magyar emberek mindennapi megél-
hetését nagymértékben segíti, hogy a  ser-
téstőkehús általános forgalmi adójának 
2016. január 1-jei csökkentése után 2017. 
január 1-jével ugyancsak 5%-ra mérséklő-
dik a friss tej, a baromfihús és a tojás áfája 
is. Egy kétgyermekes családnak ez 35-40 
ezer forint megtakarítást jelent, a nyugdí-
jasok pedig több tízezer forintot is meg-
spórolhatnak. A legfontosabb élelmiszerek 
áfájának csökkentése tehát épp a legeleset-
tebbeket és a családokat segíti.

A kormány továbbra is a munkahelyte-
remtést, a  foglalkoztatást tartja egyik leg-
fontosabb céljának. Azt szeretnék, hogy 
minél többen munkából tudják eltartani 
családjukat. A hazai vállalkozások fejlesz-
tésére, gazdaságfejlesztésre minden eddigi-
nél több pénz lesz: uniós és hazai forrásból 
3840 milliárd forintot fordítanak a gazda-
ságfejlesztésre. Folytatódnak és bővülnek 
a  foglalkoztatást ösztönző programok, sőt 
számos kedvezménnyel segítik az országon 
belüli mobilitást.

Az adót, adókedvezményeket érintő vál-
tozások mellett a  jövő évi költségvetésben 

komoly hangsúlyt kap a  magyar családok 
biztonságának fenntartása, az  ország vé-
delme és a terrorizmus elleni hatékony fel-
lépés. A  migránsválság és a  terrorveszély 
miatt növelni kell az  ország védelmi ké-
pességét. A 2017-es költségvetésben szinte 
minden, az  ország védelmében szerepet 
játszó szervezet büdzséje nőni fog.

A rendőrség számára rendelkezésre álló 
éves keret 2017-ben több mint 53 milliárd 
forinttal emelkedik, melynek köszönhe-
tően a  szervezet továbbra is maradéktala-
nul el tudja látni a  migránsválság okozta 
határvédelmi feladatokat, és fenntarthatja 
a  közrendet, közbiztonságot Magyaror-
szágon. A Terrorelhárítási Központ (TEK) 
költségvetése 7,4 milliárddal lesz több. 
E  többletforrás a  hírszerző, felderítő és 
terrorelhárítási-megelőzési tevékenységet 
segítheti. A határvédelmi feladatok ellátá-
sában ugyancsak jelentős szerepet tölt be 
a hazai büntetés-végrehajtás, ezért ők jövő-
re mintegy 34,5 milliárd forinttal kaphat-
nak többet. 2017-ben a Szervezett Bűnözés 
Elleni Koordinációs Központ (SZBKK) 
1,4 milliárddal, az  Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság 22,5 milliárddal, 
a  Bevándorlási és Állampolgársági Hiva-
tal (BÁH) pedig 211 millió forinttal több 
pénzből gazdálkodhat. Ezáltal a  kormány 
biztosítja azokat a  feltételeket, amelyek 
a  migrációs helyzet eredményes kezelésé-
hez szükségesek.

A 2017-es költségvetés jelentős forrá-
sokat nyújt a  megkezdett életpálya-prog-
ramok folytatásához. Jövőre tovább nő 
a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban 
dolgozók és a pedagógusok fizetése, illetve 
egy többéves program keretében folyta-
tódhat az  egészségügyi dolgozók bérren-
dezése. Említést érdemel továbbá, hogy 
a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket 
az  iskolában dolgozó, de nem pedagógus-
végzettségű munkatársak, illetve a szociá-
lis és gyermekvédelmi dolgozók bérrende-
zésével kapcsolatban is. Júliustól átlagosan 
30%-kal nő a  járási hivatalokban, majd 
jövő januártól a kormányhivatalokban dol-
gozók bére.

Összességében tehát elmondható, hogy 
a jövő évi költségvetés minden szakterület 
számára juttat többletforrásokat. Ennek 
megfelelően az  oktatás számára 270 mil-
liárd forint, az  egészségügy számára 167 
milliárd, a  társadalmi és jóléti szféra szá-
mára 155 milliárd, kulturális tevékenysé-
gekre 66 milliárd, míg a sport- és szabad-
idős ágazatok számára 22 milliárd forint 
többletforrás biztosított.

Gödi Körkép

KÖLTSÉGVETÉS

Egy újabb lépés előre
Erről szól a 2017-es költségvetés
A következő évi költségvetés mindenki számára fontos változásokat hoz, me-
lyek egyértelműsítik a kormány elkötelezettségét abban, hogy a magyar embe-
rek hétköznapjait jobbá, biztonságosabbá, kiszámíthatóvá tegye – válaszolta 
lapunk megkeresésére Tuzson Bence, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös választó-
kerület országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő
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Tavaly decemberben találkoztak első 
alkalommal az  Erdélyből származó, 
illetve Erdélyhez rokoni, baráti szá-
lakkal kötődő gödiek, és elhatározták, 
hogy összejöveteleiket rendszeressé 
teszik. Februárban farsangi bált szer-
veztek, május 7-én pedig újabb találko-
zóra gyűltek össze a József Attila Mű-
velődési Házban.

A baráti összejövetel ismét alkal-
mat adott a  kötetlen beszélgetésekre, 
a  kapcsolatok elmélyítésére. A  felhőt-
len szórakozásról Horti Zoltán mesélő, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Históriás 
Történeti Játszóházának tagja és társai 
– mások mellett Czinóber Klára, a gödi 

Röcögő Néptáncegyüttes vezetője – 
gondoskodtak: magyar népmesékre 
épülő táncos meséikkel feledhetetlen-
né tették az estét a felnőttek és a gyere-
kek számára egyaránt.

A találkozón jelen volt dr. Pintér 
György alpolgármester és Simon 
Tamás alpolgármester. A  közösség 
tagjai ismét megerősítették: szeretné-
nek rendszeresen részt venni közös 
programokban. A következő alkalmat 
őszre tervezik – mondta el lapunknak 
a  szintén erdélyi származású városi 
képviselő, Szász-Vadász Endre.

G. K.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Ismét találkoztak az erdélyi kötődésű gödiek

A májusi találkozót Horti Zoltán mesélő és nép-
művész barátai tették feledhetetlenné a résztve-
vők számára Fotó | Szász-Vadász Endre

Hagyomány immár, hogy évente két al-
kalommal, gyereknapon, illetve Szent 
Mihály napján összegyűlnek a mintegy 
500 lakost számláló bócsai településrész 
lakói, és együtt töltenek egy vidám na-
pot. A gyerekek ünnepét ezúttal június 
5-én tartották a  2008-ban közösségi 
munkával megépült óriási játszótéren, 
amely nemcsak a  kicsik, de a  felnőt-
tek programjainak is ideális helyszíne. 
A  verőfényes nyári időben ezúttal is 
sok család látogatott kis a  szabadté-
ri rendezvényre, ahol ebéddel várták 
a  bócsaiakat. Idén Barabás Lajos, a  fi-
nom ételeiről városszerte híres szakács-
mester és vendéglátóipari szakoktató 
készítette az  ünnepi menüt, mégpedig 
100 főre: közel 20 kiló marhahúsból fő-
zött pörköltet, amelyet orsótésztával és 
csemege uborkával kínált a  vendégek-

nek. Desszertről a  Napos Oldal Nyug-
díjas Klub tagjai gondoskodtak, akik 
szinte egyetlen rendezvényre sem men-
nek üres kézzel: finomabbnál finomabb 
házi süteményeiket most is jó szívvel 
kínálták kicsiknek és nagyoknak. Kiss 
Mária jóvoltából bárki ingyen kapha-
tott helyben készült vattacukrot, Csikós 
Péter pedig a Csikós fagylaltozóban be-
váltható ajándék fagylaltutalványokkal 
lepte meg a családokat. A bócsai gyerek-
nap valóban közösségi ünnep, amelyhez 
mindenki azzal járul hozzá, amivel tud. 
A  programot minden évben számos 
egyéni felajánlás színesíti. Gál Zsófia 
például a  legkisebbek örömére szám-
talan lufival díszítette fel a  játszóteret. 
Csányi József képviselő és Huszár Ildikó 
felajánlásának köszönhetően minden 
gyereket ajándékkal vártak: hazavihe-

tő pöttyös labdával, játék ékszerekkel 
és más apróságokkal. Kovács Réka és 
Benner János pedig gyönyörű és barát-
ságos lovaikat hozták el a  játszótérre, 
s  minden vállalkozó szellemű gyereket 
örömmel meglovagoltattak. Bócsa már 
csak ilyen hely: nincs rendezvény, ame-
lyen ne kapnának főszerepet a lovak. 

A délután – ahogyan az  egy gyerek-
naphoz illik – játékkal telt: labdázással, 
mászókázással, lovaglással, vidám sza-
ladgálással a  játszótérhez tartozó nagy 
réten. A  felnőttek pedig az  asztalokat 
körbeülve beszélgettek, történeteket 
meséltek, jóízűeket nevettek. Délutánra 
beborult az ég, de az eső végül elmaradt: 
nem mosta el a bócsaiak ünnepét.

A rendezvény főszervezője ezúttal is 
Lenkei György, az  önkormányzat szo-
ciális bizottságának elnöke volt. A gye-
reknapon részt vett Markó József polgár-
mester és a  város két alpolgármestere: 
dr. Pintér György és Simon Tamás. 

Koditek Bernadett

A bócsai közösségi rendezvényeken a gyerekeknek mindig lehetőséget teremtenek arra, 
hogy megbarátkozhassanak a lovakkal. (Balról Lenkei György, a gyereknap főszervezője, 
jobbról Benner János, a ló gazdája)

A kicsik ezúttal is élvezettel bontogatták 
a gyereknapi ajándékokat

GYERMEKNAP

Kicsik és nagyon ünnepe Bócsán
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Amint azt Szabó Zsuzsa, a  József 
Attila Művelődési Ház igazga-
tója, az  esemény főszervezője 

elmondta, a  nap folyamán 20 település 
közel 900 néptáncosa lépett fel a tó mel-
letti színpadon. Az idei találkozóra annyi 
néptánccsoport jelentkezett, hogy reggel-
től estig folyamatosan váltották egymást 
a  színpadon a  táncosok és a  zenészek. 
Nyolc év alatt akkora rendezvénnyé nőtte 
ki magát a néptánctalálkozó, hogy a cso-
portok akár csak egy ötperces fellépésért 
is szívesen eljönnek. Ennek köszönhetően 
a szervezők évről évre látványos táncmű-
sort és színvonalas kísérőprogramokat 
tudnak nyújtani az  érdeklődőknek. To-
vábbi hozadéka a  regionális találkozó-
nak, hogy a  gödieket is meghívják más 

településekre, például a  Németh László 
Általános Iskola néptánccsoportja volt 
a svájci testvérvárosban is fellépni, a gödi 
Dunavirág együttest pedig meghívták 
a  Szederinda Nemzetközi Néptáncfesz-
tiválra. A  néptánc sok mindenkit érint, 
hiszen Gödön 236 regisztrált néptáncos 
van, a  legkisebbektől az  idősebbekig.
Idén is Horti Zoltán ceremóniamester és 
mesemondó mutatta be a  fellépőket, ki 
honnan érkezett és milyen táncot ad elő. 
Tőle tudtuk meg, hogy Gödön sok olyan 
gyermek és felnőtt él, akik a  néptáncot, 
a népzenét nemcsak kedvelik és szeretik, 
hanem művelik is. A  gödi művelődési 
ház falai között hosszú évek óta működik 
a Dunavirág, három csoporttal, a Süvöl-
tővel, a  Röcögővel és az  Ilkával. Veze-

tőjük Czinóber Klára és Karánsebessy 
Balázs. E  tánccsoportokban számos 
olyan gyermek is felcseperedett már, aki 
aztán felnőtt életében is folytatta a táncos 
munkát, sőt maga is táncpedagógus lett, 
és immár ő neveli az újabb generációkat. 

A néptánccsoportok előadásai között 
zenélt a  Dunazug együttes, a  Fondor 
Band zenekar, valamint a Fonó zenekar. 
A fesztivál vendége volt a Lelkes zenekar 
is, tagjai szolgáltatták a néptáncosoknak 
a talpalávalót. Napközben Vitéz Palkó és 
Tündér Ilona történetét adta elő a  Ma-
gyar Népmese Színház, melyet gyerekek 
és felnőttek egyaránt nagyon élveztek.

Minden fellépő néptánccsoport em-
léklapot, minden táncos pedig egy nyak-
ba akasztható emlékplakettet kapott, 
amelyet a  művelődési ház dolgozói saját 
maguk készítettek.

A néptánc mellett volt lovaglás, vásári 
sokadalom, kirakodóvásár, népi játszó-
tér, kézműves foglalkozások, valamint 
lufihajtogatás is. 

Este a  gödi Scarabeus zenekar lépett 
színpadra a  könnyűzenei műfajt képvi-
selve. Őket az Ismerős Arcok követte Tóth 
Lilla (Törköly zenekar) és Agócs Gergely 
(Fonó zenekar) népzenészek közremű-
ködésével. Az Ismerős Arcokban is akad 
gödi, hiszen évek óta ifj. Kovacsik Tamás 
dobol a zenekarban. Megható volt, ahogy 
a  közönség zongorakísérettel énekelte el 
az utolsó számot.

A rendezvény megvalósulását Göd Vá-
ros Önkormányzata és a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.

Vida-Szabó Emese

HAGYOMÁNYŐRZÉS

Népzenei fesztivál a Feneketlen-tónál
Szép, napsütéses időben rendezték meg május 28-án a VIII. Gödi Regionális 
Néptánctalálkozót a Feneketlen-tó melletti sportpályán.

A Gödi Dunavirág Együttes Ilka csoportja hajdúsági táncokat adott elő

A Németh László Iskolából különböző 
csoportokban 96 gyerek lépett színpadra 

Az Ismerős Arcok zenekar népzenészekkel kiegészülve lépett fel a találkozón

Gödi Körkép | 2016. 6. szám KÖZÉLET
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Kiszáradt fenyőket vágat ki 
az önkormányzat
A volt Pólus Szálloda területén lévő, önkor-
mányzati tulajdonú lovardaépület környezeté-
ben található magas fenyők egy része kiszáradt, 
és ezért veszélyessé vált. Nemrég az egyik fa ki 
is dőlt, és akár személyi sérülést is okozhatott 
volna. Az  önkormányzat a  veszély elhárítása 
érdekében a  tűleveleiket elvesztett, kiszáradt 
fákat kivágatja a  területről – tájékoztatta la-
punkat Jakab Júlia környezetvédelmi referens. 

K. B. 

Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfűmentesítést június 30-ig kell elvégeznie minden kert- és földtulaj-
donosnak, azt követően pedig egészen őszig fenn kell tartania az elért állapo-
tot.
A parlagfű a műveletlen területeken hamar felüti a fejét. Legjobb gyomirtóval 
elpusztítani, és haszon- vagy kultúrnövényekkel beültetni a területet, ugyanis 
kaszálás vagy nyírás után nagyon hamar újranő, és akár már öt centiméteres 
száron is képes virágot hozni. A kívánt cél az, hogy a virágzó állapot kialaku-
lását megelőzzük, mert az a parlagfű további terjedéséhez vezet.

A nyár folyamán a körzeti földhivatal és a kormányhivatal légi felvételek 
készítésével is ellenőrzi a kül- és belterületek parlagfű-szennyezettségét.

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött kertek, 
földek tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövénnyel való szeny-
nyezettség mértékének arányában megállapított bírságra számíthatnak.

***
Aki az ingatlanját elhanyagolja, nem gondoskodik a kertjében – vagy akár be-
építetlen telkén – a fű nyírásáról és a gyomtalanításról, illetve aki a ház előtti 
utcaszakaszon nem vágja vissza a növényzetet, rendezetlen állapot kialakulá-
sát idézi elő és akadályozza a zavartalan közlekedést, az a közösségi együtt-
élés szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében helyszíni bírsággal 
vagy közigazgatási bírsággal sújtható.

Legyenek jól láthatóak 
az utcanevek!
Kérjük azokat a  lakosokat, akiknek ingatlanán ut-
canévtábla van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be 
a táblát a növényzet, jól látható-e az azon szereplő 
felirat. A tábla láthatóságáról az ingatlan tulajdono-
sának kell gondoskodnia.

Önkormányzati rendelet írja elő, hogy az  utca-
névtáblát csak az ingatlanon végzett felújítási, kar-
bantartási munkálatok idejére szabad eltávolítani 
a  helyéről, és a  lehető legrövidebb időn belül gon-
doskodni kell a visszahelyezéséről.

Ha az  utcanévtábla eltűnik, megsemmisül vagy 
megrongálódik, az ingatlantulajdonosnak a Polgár-
mesteri Hivatalban kell bejelentést tennie az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: (06 27) 530-064 vagy 
varoshaza@god.hu.

Mikor tilos a zajkeltés?

A lakosok nyugalmának, pihenésének biztosítása érdekében Gödön helyi 
rendelet szabályozza, hogy mikor nem végezhető zajjal járó tevékenység. 
A  rendelet betartását fokozottan ellenőrzi a  Közterület-felügyelet. Aki 
a  rendeletben tiltott időben zajkeltő tevékenységet végez, az a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendelet értelmében helyszíni vagy közigaz-
gatási bírsággal sújtható.

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevékenység 
végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos és motoros gépek hasz-
nálata (különösen gépi földmunkavégzés, betonkeverés, anyagvágás, kö-
szörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, gépi fűrészelés stb.)

TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznap és szombaton: 7 óráig és 19 óra után,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különösen: kapálógép, 
fűnyíró gép, láncfűrész, kerti traktor stb.) használata

TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznapokon 8 óráig és 19 óra után,
•  szombaton 8 óráig és 19 óra után, valamint 12 és 15 óra között,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

Közterület-felügyelet
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Göd Város Önkormányzata harmadik alkalommal csatlakozik az Eu-
rópai Mobilitási Hét elnevezésű kezdeményezéshez, amelyre az elő-
ző évekkel megegyezően idén is szeptember 16. és 22. között kerül 
sor. A tavalyi programsorozatban részt vevő 185 város közül Göd 
a legjobb öt közé került. Ez azt bizonyítja, hogy városunk lakossága 
nyitott Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi program-

sorozata által népszerűsíteni kívánt kérdéskörre: támogatja a városi 
közlekedés ésszerűsítését és a környezetkímélő közlekedési alterna-
tívák térnyerését, a fenntartható fejlődést. 
A 2015-ben elnyert országos díj részeként a város képviselői egy 
kerékpárt is átvehettek, amelyet az idei programsorozat keretében 
meghirdetett városvédő versenyen − más értékes nyeremény mel-
lett – kisorsolnak a résztvevők között. 
Az idei versenyhez várjuk olyan kereskedelmi egységek és szolgál-
tatók jelentkezését, melyek munkatársai vállalják, hogy matricákat 
osztanak a hozzájuk környezetkímélő módon érkező vásárlóknak. 
Várunk továbbá szponzori felajánlásokat a hét során megrende-
zendő versenyekhez és vetélkedőkhöz. A nyereménytárgyakat 
felajánlók számára megjelenési lehetőségeket biztosítunk a városi 
rendezvényeken, illetve a médiafelületeken. Jelentkezni lehet Jakab 
Júlia környezetvédelmi előadónál (jakabjulia@god.hu).

A 2015. évi hulladékgazdálkodásról a számok 
tükrében
2015-ben is a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. látta el Göd város terüle-
tén a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tói feladatokat. Közel 8000 ügyféltől, a 10 
körzetre felosztott területről egy nap két 
hulladékszállító tehergépjárművel szállí-
tottuk el a kommunális hulladékot a Sau-
bermacher Kft. által fenntartott galgamá-
csai lerakóba és a budapesti FKF Zrt. által 
működtetett hulladékhasznosító műbe. 
Tavaly 4237 tonna vegyes hulladékot 
gyűjtöttünk be ügyfeleinktől, míg 2014-
ben a  begyűjtött kommunális hulladék 
mennyisége 3996,64 tonna volt. Ez a hat-
százalékos növekedés Nevelek városrész 
Gödhöz csatlakozásával magyarázható.

A hulladékgazdálkodási törvény éves 
szinten egy alkalommal írja elő kötelező 
jelleggel a  lomtalanítást, melynek során 
134,66 tonna lomot szállítottunk el a gal-
gamácsai lerakóba. Ez jelentős, több mint 
50 százalékos növekedést jelent, mivel 
2014-ben ez a  hulladékmennyiség 88,22 
tonna volt.

A szelektív hulladékot minden párat-
lan héten egy gépjárművel a külső telep-
helyünkre szállítottuk, és innen került 
− a Duparec Kft. által − elszállításra a cse-
peli válogatóműbe. A  válogatást követő-
en került a  hulladék a  hasznosítókhoz. 
2015-ben éves szinten 292,68 tonna cso-

magolási papírt és műanyag hulladékot 
gyűjtöttünk be ügyfeleinktől. Ez mintegy 
10 százalékos csökkenést jelent, mivel 
a  2014-ben begyűjtött mennyiség 327,73 
tonna volt ezen anyagok tekintetében.

A csomagolási üveghulladék gyűjtésére 
a város több pontján konténereket helyez-
tünk el. Ezen anyagáramot a Maltha Kft. 
csörögi újrahasznosító művébe szállítot-
tuk. 2015-ben éves szinten 73,51 tonna 
üveget sikerült begyűjtenünk, ez gyakor-
latilag azonos a  2014. évben begyűjtött 
72,21 tonna mennyiséggel.

Az önkormányzat által finanszírozott 
veszélyes hulladékgyűjtés a  Sauberma-
cher Kft. közreműködésével ősszel lezaj-
lott.

2015-ben 708,94 tonna zöldhulladékot 
gyűjtöttünk be, melyből az  önkormány-
zati ingyenes gyűjtés 383,36 tonnát tett 
ki. Ezzel az ingyenes gyűjtéssel a begyűj-
tött zöldhulladék mennyisége éves szin-
ten 85 százalékkal nőtt az előző évi 381,79 
tonnához képest.

A köztéri hulladékgyűjtő edények 
ürítése az  önkormányzattal megkötött 
szerződésben foglaltaknak megfelelően 
folyamatos.

Dr. Pintér György
alpolgármester

FELHÍVÁS

Kutyabarátok 
figyelmébe!
Giorgio névre hallgató törzskönyvezett, 
szobalakó törpe uszkár kiskutya alkal-
mankénti felügyeletére keresünk segítsé-
get, családi okból. 

Ha a  kutyus körülményei megfelelőek, 
és kölcsönös az elfogadás, szeretet alakul ki 
Giorgio és új barátja között, akár az örök-
beadás lehetősége is szóba jöhet.

Érdeklődést a  (06 30)  204-4398-as tele-
fonszámon várunk.
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− Az országos szakmai versenyen az asztalosok között Burger Do-
monkos a harmadik helyen végzett. Milyen volt maga a verseny, 
s milyenek a feladatok?
− A Szakma Kiváló Tanulója Verseny háromfordulós, a saját szak-
mámban több mint kétszázan indultunk. Az  első forduló egy 
írásbeli vizsga volt, amelyet szóbeli követett, s végül a harmadik, 
gyakorlati fordulóban egy kétfiókos fűszeres szekrénykét kellett 
készítenünk. Erre két napunk volt, és összesen körülbelül tíz órát 
fordíthattunk erre a munkára. Itt már csupán hatan maradtunk 
versenyben, amelyre egyébként sokat készültünk a mesteremmel. 
Az  elért harmadik hely arra ösztönzött, hogy megmérettessem 
magam az idei EuroSkillsen, amely a szakma Európa-bajnoksága. 
Ez a svédországi Göteborgban lesz, ám (beszélgetésünk idején – W. 
B.) még előttem van a hazai válogatóverseny.

− A mestertől, Ádám Tamástól, az asztalosok egyik szakoktatójá-
tól arra kértünk választ, hogy mennyiben volt különleges az idei 
országos szakmai verseny.
− Annyiban, hogy Domonkos nálunk még bútorasztalosként ta-
nult, ám az új, duális képzési rendszerben viszont már általános 
asztalosképzés szerepel, amely a  bútorasztalosság mellett magá-
ban foglalja az épületasztalosságot is. Domonkos még modulrend-
szerben tanult, a  versenyt viszont már a  komplex vizsgakövetel-
mények szerint építették fel. De ez az  elméleti fordulókban nem 
okozott gondot Domonkosnak. Ami pedig az esztendők óta elért 
versenysikereket illeti, a miénk létszámában kis iskola, viszonylag 
kevés oktatóval és kevés diákkal. Előnye ennek a személyes köve-
tés, kisérés lehetősége, azaz jobban tudunk figyelni a tanulóinkra. 
Domonkos már érettségi után került az  iskolánkba, így számára 
könnyebb volt az elméleti felkészülés. Mindig tudta, hogy mi mi-
ért kérek tőle. Persze a versenyre igen sokat kellett „túlórákban” 

is gyakorolnia. Az elméleti és a gyakorlati képzés megoszlása év-
folyamonként változik, de összességében azt mondhatjuk, hogy 
körülbelül 70-30 százalék az arány a gyakorlat javára.

− Bagó Péter faipari szakelméletet tanít az  iskolában. Mi lehet 
a piaros szakmai versenysikerek titka?
− Én minden évben félreteszem a  versenyfeladatokat, s  azokat 
aztán alaposan végigböngésszük a  legtehetségesebbnek tűnő ta-
nulókkal. Azokkal, akiket valóban érdekel a  szakma minden 
csínja-bínja, és hajlandóak tenni is azért, hogy folyamatosan fej-
lődjenek. Ugyanis az iskolai vizsgáknak, de a szakmai versenyek-
nek az eredményét is nagymértékben befolyásolja a szorgalom és 
az odafigyelés. Elsősorban nem az oktatókon és a tanárokon múlik 
a siker, hanem a diákok hozzáállásán. És ami nálunk a legfonto-
sabb: az elméleti oktató és a mester napi szinten tartják a kapcso-
latot, együtt figyelik a gyerekeket. Az elkészített rajzok vagy éppen 
a témazáró dolgozatok minősége alapján teszünk javaslatot a ver-
senyeken való indulásra. Még egyszer aláhúzom tehát, „forró drót” 
működik a mesterek és a tanárok között, szinte naponta értékeljük 
a diákokat. S ezt én inkább következetességnek, mintsem titoknak 
nevezném.

− Az  épület- és szerkezetlakatosok szakmai versenyéről Farkas 
Máté Márton aranyéremmel tér haza…
− A verseny nálunk is három fordulóból állt, a két elméletit egy 
versenymunka elkészítése követte. Mivel nekem, Domonkossal el-
lentétben még nincs érettségim, az elméleti tárgyakból körülbelül 
egy hónapon át külön is készültem, Kemény Gábor tanár úr segít-
ségével. Az országos döntőn egyébként előbb egy fémdobogót kel-
lett készítenünk, hajlított csőlábakkal, ami számomra nem volt túl 
nehéz. Az utolsó fordulóban, ahol már csak nyolcan maradtunk, 
egy kőműves bak volt a feladat, amelyre mi is két napot kaptunk. 
Az első helyezés nagy meglepetésként ért, és külön megtisztelte-
tésnek tartom, hogy az iparkamara lapja nyilatkozatot kért tőlem.

− A szerkezetlakatosok szakoktatóját, Heisz Gyulát arra kértük, 
meséljen olvasóinknak – a  szó valódi és átvitt értelmében is − 
a szakképzőben folyó műhelymunkáról.
− Úgy gondolom, hogy a felkészülésre nem kellett különösebben 
óriási erőket fordítanunk. Azok a fiúk, akik ügyesebbek, a műhe-
lyekben eleve nehezebb feladatokat kapnak a tanévek során. Még-
hozzá „életszerű” feladatokat, nem kalapácsfejet kell reszelgetniük. 
Olyan dolgokat készítenek, amelyek felhasználhatóak. A műhely-
munkák nagy része ilyen. Marci, mivel ügyesebb volt a  többiek-
nél, szintén kapott olyan feladatokat, amelyeket mások talán nem. 
Az első helyezés Marcin múlott. A versenyeredményeket évek óta 
a gyerekek hozzák, ez az ő érdemük, az ő sikerük. A műhelyeink 
felszereltsége nagyon jó, így ha a gyerekek hajlandóak rá, magas 
színvonalon sajátíthatják el a választott szakmát. Ráadásul a duális 
képzés keretében is a  saját műhelyeinkben tudjuk tartani a  gye-
rekeket, nálunk végezhetik a gyakorlataikat is. Mi valóban szak-
mát szeretnénk adni a kezükbe, s ehhez garantáljuk a minőséget. 
A műhelyeinkkel kevés környékbeli vállalkozó vetélkedhet, s mi 
tartunk délutáni szakköröket is. Tehát a  Piarista Szakképzőben 
a szó átvitt értelmében is valódi műhelymunka folyik.

− Mindehhez Kemény Gábor, a fémipari szakma elméleti tanára 
a következőket tette hozzá.
− A  szakképzőnek a  kezdetektől fogva igen korszerű a  műhely-
parkja, s  a duális képzés okán az  iskolán belül létrehozott kft. 

PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szakképzés felsőfokon
Májusi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a Piarista Szak-
képző Iskola két tanulója első, illetve harmadik helyezést ért el 
a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén. Ezúttal – 
egy hatszereplős interjú keretében – egyebek mellett arra keres-
tük a választ, mi lehet a titka annak, hogy piaros diákok évek óta 
igen jól szerepelnek a szakmai versenyeken.

A kép előterében Burger Domonkos – munka közben
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külső munkákat is végez, például a mi tanulóink készítették el a gödi busz-
megállókat, de szerkezetlakatosok dolgoztak a Mátyás-templom újjáépítésén 
is. Minden iskolai vizsgának, szakmai versenynek alapja az elméleti tárgyak 
magas szintű elsajátítása, csak így lehet eljutni egy országos verseny döntőjé-
be. A gyakorlati képzésből pedig nem maradhat ki az egyes munkafolyama-
tok komplex elsajátítása. A mesterek nagyon odafigyelnek arra, hogy a leendő 
szakmunkások a szakmájuk valamennyi területét megtanulják. Annak idején 
az inasok sorra járták céhük európai műhelyeit. A Piarista Szakképző iskolá-
ban a mi ambíciónk az, hogy diákjaink választott szakmájuk minden szeg-
mentumában otthonosan mozogjanak.

Walter Béla

Családi játszónap 
a Szivárvány bölcsődében
Június 25-én, szombaton délelőtt 9 órától 14 óráig

Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)

9 órától a játszókertben:
Vetélkedők és ügyességi játékok. Minden 

résztvevő ajándékot kap! Kreatív kézműves 
foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, 

lufiállat-készítés. Fülbelövés Blomdahl 
orvosi ékszerekkel – dr. Domán Csilla 

gyermekorvossal.

10 órától a teraszon:
Hangszeres zene, közös éneklés, tánc 

Korhecz Imola előadóművész vezetésével.

10.30 órától a Mocorgó szobában:
Az örökmozgóknak fejlesztő és 

nagymozgásos játékok, trambulinok, 
a kertben légvárak.

12 órakor a teraszon:
Tombola értékes játék- és családi 

nyereményekkel.

Támogató jegyek 250, 500 és 1000 forintos 
áron a helyszínen válthatók.

A büfében szendvics, gofri, palacsinta, 
málnaszörp, fagyi és egyéb finomságok 

kaphatók.

Együttműködő partnerünk 
a Mosolybirodalom Alapítvány.

A rendezvényen a gyermekekről élményfotók 
készülnek, melyekből a szülők igény szerint 

vásárolhatnak.

Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat, 
elballagott és leendő bölcsiseinket!

A bölcsőde dolgozói

Középen, a dobogó tetején Farkas Máté Márton

Az elismerést ünnepélyes keretek között Markó József polgármester (jobbra) és 
Lenkei György bizottsági elnök adta át Rudolf Tibornénak

KITÜNTETÉS

Szakmai elismerést adtak át a Fácán 
Óvodában
A gödi önkormányzat a kisgyermekellátás területén dolgozó szakemberek el-
ismerésére hozta létre a „Gödi Gyermekekért Díjat”. A kitüntetést évente egy 
alkalommal forgó rendszerben ítélik oda egy bölcsődei gyermekgondozónak, 
egy óvodai dajkának, illetve egy védőnőnek. Kimagasló szakmai munkája el-
ismeréseként idén a Fácán Óvoda dajkája, Rudolf Tiborné vehette át a díjat, 
amelyet Markó József polgármester és Lenkei György, a szociális bizottság el-
nöke június 2-án ünnepélyes keretek között adott át a kitüntetettnek. A díjhoz 
őszinte elismeréssel gratulált Karaszek Ernőné óvodavezető és az  ünnepelt 
valamennyi munkatársa.

K. B.
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− Aki aznap az iskola környékén járt, nagy 
sürgés-forgást tapasztalhatott. Hogyan ér-
tékeli, sikerült elvégezni a kitűzött felada-
tokat?
− Azt gondolom, hogy nagyon sikeres nap 
volt. A kitűzött célok, amelyeket megfogal-
maztunk, összegyűjtöttünk, amelyek egy 
hónapja, amikor veled is körbejártuk az is-
kolát, még csak tervek voltak, sikeresen 
megvalósultak. Mindezt valóban az  ösz-
szefogásnak köszönhetjük, hiszen amellett, 
hogy igen sokat eljöttek és segítettek, szük-
ség volt a  felajánlásokra is. Ez  utóbbiakat 
a Gödön vagy a környéken élő vállalkozók-
nak köszönhetjük.

Külön ki szeretném emelni a  tanulók 
összefogását, komoly munkáját, amit az is-
koláért tettek. Sok feladatot kaptak, melye-
ket mindenki maximálisan teljesített, sőt 
a magáénak is érzett.

− Milyen munkálatokat végeztek a diákok, 
a szülők és a pedagógusok?
− Minden alsós és felsős osztály rendbe 
tette a  tantermét, takarítottak, átpakolták 
és rendszerezték a  szekrények tartalmát, 
lomtalanítottak, összegyűjtötték a papír- és 
elektromos hulladékokat.

Talán a leglátványosabb munkák az ud-
varon történtek, ahol a  gyerekek kertet 
rendeztek, növényeket ültettek, söpörtek, 
padot festettek. Az  új épületben kívül-be-
lül komoly munkálatok folytak. Ennek 
a kertjét is rendbe tették, továbbá a szülők 
és a gyerekek építettek egy komposztálót is, 
amelyet az ökoiskolai programunk kereté-
ben fogunk használni. A délután folyamán 

pedig a kerítést festettük le a szülők segít-
ségével.

Az iskola rendbetételén, takarításán túl 
fontosnak tartottuk a  környék megtisztí-
tását is, hiszen évek óta részt veszünk a Te 
szedd! akcióban. Ezért több osztály a kör-
nyéken is összeszedte a szemetet.

− Igaz a hír, miszerint az év végéig folynak 
még a  munkálatok a  diákok, a  szülők és 
a tanárok bevonásával?
− Igen. Egy nap alatt nem lehet mindent el-
végezni. A mai napig folyamatosan érkez-
nek a  különféle felajánlások. Úgy gondo-
lom, ezeket az év végéig be tudjuk fejezni.

− Mely vállalkozások és mivel segítették 
az Összefogás napját?
− Nagyon sokan segítettek, ezért szinte le-
hetetlen mindenkit felsorolni. A felajánlók 
közül kiemelném Juhász Attilát, a Piramis 
Építőház Kft. vezetőjét, aki cége nevében 
az iskolai kerítés rendbetételéhez, valamint 
a  komposztáló készítéséhez adott festéke-
ket és faanyagokat.

Ugyancsak sokat segített Ernszt Gábor, 
a felsőgödi Protorg Bt. barkácsbolt tulajdo-
nosa. Ő adományozta a  festéket az udvari 
padokhoz.

A Kisvakond-Park Kft. nevében Nagy 
Csanád évelőnövényeket és bokrokat aján-
dékozott nekünk, sőt a  cég néhány mun-
katársával együtt eljött segíteni is. Szabó 
Árpád, a  Virágzó Dunakanyar Kertészet 
tulajdonosa egynyári növényeket aján-
lott fel. Az  Ámbitus Kft. részéről Dániel 
János pénzzel támogatta intézményünket, 

amiből a kastély elé már meg is rendeltük 
a padokat, így év végére azok is a helyükre 
kerülnek.

Az AAA Autócentrum munkatársa, Bor 
Tamás termőföldet szerzett, illetve ő szál-
líttatott ide egy teherautónyit, mintegy 15 
köbmétert. Külön köszönet ezért, mert 
e nélkül a kastélykerti munkák nem való-
sulhattak volna meg.

A kastélykert projektje egyébként két év-
vel ezelőtt Thalmeiner Tünde tervei és szer-
vezése által indult útnak, s most a Szamóca 
Kiskertész Tanodával közösen további se-
gítséget nyújtottak ennek megvalósításá-
hoz.

Mindenképp megemlítem még Márton 
Olgát, a  felsőgödi Papír-írószer bolt tulaj-
donosát, akitől iskolaszereket kaptunk, 
s  így elkészíthettük azt a  tablót, amely 
az iskola bejáratánál olvasható, és amelyre 
az összes vállalkozó és segítő neve felkerült.

Végül megköszönöm a  Zalakerámia 
romhányi üzemének felajánlását: 130 
négyzetméternyi burkolófelületet kaptunk, 
amellyel nyáron a kastély előtti részt fogjuk 
felújítani. Az  Összefogás napja megvaló-
sulásához nagy szükségünk szükség volt 
Forszt Juditra, a  Szülői Munkaközösség 
elnökére, aki rengeteget segített a  szer-
vezésben. Az  ő lelkesítő munkája nélkül 
nem sikerülhetett volna a projekt. A mun-
kálatok napjára a  Binder pékség kenyeret 
ajánlott fel, Judit pedig gondoskodott a  rá 
való zsírról és zöldségekről is, így uzsonnát 
is kínálhattunk a  közös munkában részt 
vevőknek. Felemelő érzés, amikor azt lát-
ja az  ember, hogy egy jó és közös ügyért 
mennyien képesek megmozdulni! 

Hattyasy Kristóf, I-deák

ISKOLASZÉPÍTÉS

Összefogtak a Németh László Iskoláért
Az Összefogás napja néven hívta életre április elsején a Gödi Németh László Általános 
Iskola és AMI az iskolaszépítő napját. Az ötlet a szülői munkaközösségtől indult, mely-
nek tagjai felajánlották, hogy lefestik az intézmény kerítését. Ez a terv további jelentke-
zőket inspirált, s végül tanárok, diákok, szülők és vállalkozók együtt tettek az iskoláért. 
Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettessel beszélgettünk az elvégzett munkálatokról és az ösz-
szefogás fontosságáról.

A kerítés újrafestésében részt vett az iskola apraja-nagyja, mások mellett Bajkó Ildikó 
igazgatónő is 

A leglátványosabb munkák az udvaron
történtek: a gyerekek kertet
rendeztek, növényeket ültettek, 
megszépítették az iskolaurvart

KÖZÉLET
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BÚZASZEM ISKOLA

Gödiek a Cultura Nostra 
döntőjében
A Búzaszem Iskola két egykori diákja, Horváth Hanga és Sipos 
Réka osztálytársukkal, Petrik Reginával egy csapatban, a váci pi-
arista gimnázium színeiben harmadik helyezést szerzett a Cul-
tura Nostra kárpát-medencei történelmi vetélkedőjének döntő-
jében. A pannonhalmi bencés apátságban tartott döntő, amelyen 
a tíz csapat között óbecsei, komáromi és szatmárnémeti gimna-
zisták is részt vettek, igazi élmény volt a lánycsapatnak, amelyet 
Pálfai Remig tanár úr készített fel a  versenyre. A  Rákóczi Szö-
vetség által szervezett verseny címe idén „Szent Márton nyomá-
ban; A kereszténység születése 313-1000” volt, tehát a lányoknak 
egyháztörténetből is alaposan fel kellett készülniük. Az egykori 
búzaszemes diákok harmadik alkalommal jutottak be a verseny 
döntőjébe: 2014-ben a kilencedik, 2015-ben a hatodik helyet sze-
rezték meg, míg idén felléphettek a dobogó harmadik fokára.

B. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Gödi médiasikerek
A Gödi Németh László Általános Iskola I-deák nevű online di-
áklapja számos díjat nyert a Diákújságírók Országos Egyesületé-
nek Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán.

Az ünnepélyes díjátadó a 23. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon 
volt 2016. május 27-én a Várkert Bazárban. Az év legjobb diák-
sajtósait itt díjazták, ahol az I-deák három első és két harmadik 
helyezést ért el. Az  általános iskolások között az  iskola online 
diákújságja, az I-deák országos első helyen végzett, illetve két fo-
tósuk, Nyírő Jázmin és Varga Ábel szintén első helyezett lett, míg 
Velek Domonkos harmadik az év diákújságírói között.

Az elmúlt években az újság kötelékeiben dolgozó diákok közül 
mára többen már középiskolások, így idén először ebben a kor-
osztályban is indított versenyzőt az  I-deák. Guba Márta az  év 
diákújságírói között országos harmadik helyezést ért el. Az I-de-
ák segítő pedagógusai Birkás Mónika és Siposné Szabó Katalin.

B. M.

HUZELLA ISKOLA

Baraczka Rézi az ország 
mesemondója!
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy az Ezeregy Magyar Mese-
fesztivál meseíró pályázatán Baraczka Rézi első helyezést ért 
el. Rézi, iskolánk 3.d osztályának kitűnő tanulója nagy lel-
kesedéssel vetette bele magát a  meseírásba, amikor Kriszta 
néni (Balla Kriszta) felhívta a figyelmét a pályázatra. Egy már 
meglévő meséjét vette elő, amit tovább csiszolgatott, csinosí-
tott, mígnem a mű elnyerte végső formáját.

Az eredményhirdetést persze nagy várakozás és izgalom 
előzte meg. Réziék tudták, hogy a győztes alkotást a Center 
Színház művészei megelevenítik majd a színpadon. Lett nagy 
meglepődés, ámuldozás és öröm, amikor a Rézi által megál-
modott hosszú ormányú elefánt és barátai életre keltek a vilá-
got jelentő deszkákon!

A legjobb mese megalkotóját ajándékutalvánnyal, ajándék-
könyvvel, színházbérlettel és egy szülinapi bulival jutalmaz-
ták. Mindezek tetejében Rézi és osztálytársai egy színházi 
előadás vendégei is lehetnek.

Az alábbi honlapon elolvasható a győztes alkotás a különös 
ormányú elefántról: www.huzellaiskola.hu/images/Dok/2016/
mese.pdf

K. A.

HUZELLA ISKOLA

Jótékonysági bál a sport 
támogatására
A GDSE és a Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány 
idén is megrendezte hagyományos jótékonysági sportbálját. 
A  május 20-ai műsoros-táncos összejövetelnek a  Belga Sörház 
adott otthont. A sportbál belépő- és támogatói jegyeinek bevéte-
lét minden évben sportszervásárlásra költik. Idén 333 ezer forint 
értékben tudnak új felszereléseket vásárolni a  Huzella Tivadar 
Általános Iskolába járó gyerekek számára. A  szervezők ezúton 
mondanak köszönetet mindazoknak, akik hozzájárulásukkal se-
gítették a rendezvény megvalósulását és az iskolai sporteszközök 
gyarapítását.

K. B.

Elöl a csapat tagjai: Sipos Réka, Horváth Hanga és Petrik Regina, 
mögöttük az egyik szervező,  Rábai Kinga
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Május 27-én tün-
döklő napsütés-
ben próbálhatták 

ki magukat az iskola tanulói 
a  különféle sportágakban, 
összesen 44 játékos-sportos 
helyszínen. Rendkívüli él-
ményt jelentett a  gyerekek 
számára, hogy megismer-
kedhettek a  parasportokkal 
is, amelyeket a  mozgásuk-
ban vagy a  látásukban aka-
dályozott sportolók űznek. 
Alkalmuk nyílt paralimpi-
konokkal ülőröplabdázni, 
látássérültekkel csörgő-
labdázni, megismerkedtek 
a  boccia (golyós) játékkal 
is, valamint kipróbálhatták, 
milyen kerekesszékkel ha-
ladni, manőverezni, s  meg-
tanulhatták hogyan segít-
hetnek egymásnak.
A nap folyamán olimpiai karikát gyűjthettek a  résztvevők, 
melyeket beválthattak kincsekre és játékokra az  Olimpiko-
nok boltjában, de lovagolhattak vagy kérhettek arcfestést is. 
Hatalmas sikert aratott az Erőnyerő Sütiző, ahol szintén be-
válthatták a gyerekek „zsetonjaikat” finomabbnál finomabb 
sütikölteményekre, melyeket a szülők készítettek erre az al-
kalomra.

Az olimpiai karikák gyűjtése után sportágbemutatókon 
vehettek részt az iskola tanulói, sőt ki is próbálhatták a nekik 
tetsző mozgásformákat.

Az ebédet követően neves sportolók érkeztek iskolánkba, 
köztük a háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa- baj-
nok Benedek Tibor vízilabdázó, aki most a magyar váloga-
tott szövetségi kapitánya. Eljött hozzánk Gangl Edina Euró-
pa-bajnok vízilabdázó és Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, 
aki ma a Videoton sportigazgatója. Elfogadta meghívásunkat 
Csúri Ferenc paralimpikon úszó is, valamint Szabó Zita Eu-
rópa-bajnok ülőröplabdás is. Szabó László, a  Magyar Para-
limpiai Bizottság elnöke egészen közel hozta gyerekeinkhez 
a csodált legendákat, ugyanis az általa vezetett beszélgetésen 
megismerkedhettek a példaképek hitvallásával, örömeivel és 
bánataival. 

A tartalmas beszélgetés 
végén a nebulók is feltehették 
kérdéseiket, amelyek néha 
mélyen szántóak, elgondol-
kodtatóak és szívet melen-
getőek voltak, máskor pedig 
mosolyt és derűt varázsoltak 
az  arcokra. A  válaszokból 
megtudhattuk, hogy meny-
nyivel nehezebb egy fogya-
tékkal élő ember élete, mint 
ép társaié, s azt is, mi adhat 
erőt a  továbblépéshez. Me-
séltek a sportolók arról, hogy 
milyen a dobogó legfelső fo-
kán állni, s  milyen elbukni 
egy világversenyen.

A gyermeknapot a hagyományos tanár-diák váltóverseny-
nyel zártuk, amelyre idén a profi sportolók is beneveztek.

Mind a hivatásos sportolók győztes csapata, mind az ezüst-
érmet szerzett tanári gárda lemondott a vándorkupáról, így 
idén az őket követő 4.a osztály őrizheti a serleget, és strandol-
hatott egy napot a suli helyett.

Igazán tartalmas napot zártak a  huzellás gyerekek, akik 
nem csupán sportoltak és mozogtak, játszottak és nevettek, 
de tanultak elfogadást, megértést, küzdeni akarást és em-
berséget is. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik az idei gyermeknap sikeréhez hozzájárultak!

(A teljes cikk a  Huzella iskola honlapján olvasható:  
www.huzellaiskola.hu) Arany-Tóth Ágnes

HUZELLA ISKOLA

„Olimpiás” gyermeknap a Huzella 
iskolában
Lázas készülődés előzte meg az  idei iskolai gyerekna-
pot, amely – immár hagyományosan – esztendőről esz-
tendőre más-más tematika köré épül. Ebben az évben 
„olimpiás” gyermeknapra készült a suli alsó tagozata. 
A  gyerekek már hetekkel a  rendezvény előtt tablókat, 
plakátokat készítettek olimpikonjainkról, és megismer-
kedtek a parasport fogalmával.

A gyerekek „testközelből” 
ismerkedhettek meg 
a parasportokkal, és 
paralimpikonokkal is 
találkozhattak 

Az olimpiás gyereknapon a tanulók számtalan játékos 
sportvesenyen tehették próbára  ügyességüket és erejüket

HUZELLA ISKOLA

Ismét huzellás siker a Scherzón!
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szín-
játszó csoportja, a Gézengúzok ebben az évben is jól szerepelt 
a Scherzón, a Zenés Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválján. 
A fellépők között a Gézengúzok volt az egyetlen általános isko-
lai csapat, a többiek musicalstúdiók és színitanodák középisko-
lás, illetve felnőtt tagjai voltak. A szakmai és a diákokból álló 
zsűri két kategóriában értékelt, s adta ki a fő- és különdíjakat. 
A Gézengúzok a Zachár Zsuzsa rendezte Mátyás, a ludas című 
zenés darabbal készült. A  előadás új szemszögből közelítette 
meg a  mindenki által ismert Fazekas Mihály-történetet: Ho-
gyan látják az eseményeket a libák?

A Gézengúzok dolgát egy váratlan esemény nehezítette, 
az  előadás előtt az  egyik főszereplő szerencsétlen balesetet 
szenvedett, ezért az ő szerepét „szét kellett osztani” a többiek 
között. Mindezek ellenére idén is sikerült arany minősítést el-
érniük, sőt a legeredetibb előadás különdíját is a Gézengúzok-
nak ítélte a zsűri.

Köszönjük, gézengúzok, hogy tovább öregbítettétek iskolánk 
és városunk hírnevét!

H. A.
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Márciusban a világ legnagyobb 
fotós pályázatán, a  The Sony 
World Photography Awards 

2016-on Csillagtánc című munkája 
a  Nature & Wildlife kategória legjobb 
tíz képe közé került, melyeket 186 or-
szág 230 ezer pályaművéből választot-
tak ki. E  fotó egyben a  magyar nem-
zeti díj nyertese lett. A  Csillagtáncot 
április 21-én állították ki Londonban, 
s  a fotó a  pályázat albumában is meg-
jelenik. A fényképen a dunavirág kéré-
szek (Ephoron virgo) esti rajzása látható 
a Rába egyik sötét kanyarulatában.

„A művészi hatású kép térdig a vízbe 
gázolva készült: a  hosszabb expozíció 
és a  vakuderítés lehetővé tette a  kéré-
szek és az  égbolt csillagainak együttes 
exponálását, így a  kép jól szemlélteti 
esti rajzásuk hangulatát. Ha lehunyjuk 
szemünket, a dunavirágok selyemfonal-
lal írt bámulatos röpképe még sokáig 
előttünk lebeg. Ezért is fotózom és pá-
lyázom! Mekkora öröm, ha az elkészült 
képeink bejárhatják a  világsajtót vagy 
a  külföldi kiállítótermeket! Így hatvá-
nyozottabban érvényesülhet a  vizuális 
szemléletformálásunk, hiszen alkotá-

sainkat rengeteg ember tekintheti meg 
szerte a világon. A fotókat nézve rácso-
dálkozhatnak természeti környezetünk 
nagyszerűségére, változatosságára, bá-
jára vagy éppen vadságára” – nyilatkoz-
ta a fotóművész.

Imre hazánk legizgalmasabb, termé-
szeti értékeink népszerűsítését célul 
kitűző természetfotós pályázatának 
− Varázslatos Magyarország 2015 − fő-
díját is megnyerte a  hónapról hónapra 
beküldött fényképeinek összpontszáma 
alapján. Az  érdeklődők a  Varázslatos 
Magyarország 2015 leglátványosabb 
fotóit a  Magyar Természettudományi 
Múzeumban április végéig tekinthették 
meg, jelenleg pedig a  gödöllői királyi 
kastélyban látható a kiállítás. 

Potyó Imrének az  elmúlt évben to-
vábbi dobogós helyezései és egyéb sike-
rei is voltak rangos hazai és nemzetközi 
természetfotós pályázatokon, például 
az  Év Természetfotósa Magyarország 
2015 és az  Év Európai Természetfotósa 
2015 versenyeken. Számos képét Gödön 
készítette. Ilyen volt az Oroszország leg-
rangosabb megmérettetésén elismert 
Alkonyat című fotója, amely a gödi árté-
ren egy mocsári gólyahírt ábrázol gyö-
nyörűen sejtelmes, alkonyati fényekben. 
A  Csillagnéző című alkotása pedig egy 
igen izgalmas perspektívából mutatja be 
az ártér mesebeli hangulatát.

Gödi Körkép

FOTÓMŰVÉSZET

Gödi fotós a világ legjobbjai között
A gödi természetfotós, Potyó Imre okleveles környezetkutató az elmúlt hóna-
pokban ismét több országos és nemzetközi pályázaton ért el kimagasló ered-
ményeket.

La Fontaine a teknősről írt mesét, Potyó Imre pedig a csigáról (A kép címe: Csillagnéző)

A Csillagtánc című fotó tavaly augusztusban készült az Őrségi Nemzeti Parkban

TÁRSASÁGI ÉLET

IX. Gödi Ivó Napi 
Sörtúra
Immár kilencedik alkalommal gyűlt össze 
egy gödi baráti társaság, hogy Ivó napja al-
kalmából meglátogassa Göd város néhány 
vendéglátóipari egységét, és elfogyasszon 
egy-egy pohár sört. Az  ötlet még 2007-
ben született meg egy baráti összejövetel 
alkalmával: jó lenne az  Ivó napját követő 
szombaton a  2-es főút melletti sörözőket 
végiglátogatni az alsógödi várostáblától el-
jutva a felsőgödi „Göd vége” tábláig. Az el-
múlt évek során azonban jó néhány egység 
bezárt, így idén más útvonalon jutottak 
el a  város egyik végéből a  másikba. A  vi-
dám csapat minden évben naplót is vezet 
az eseményről, valamint matricát nyomtat 
magának. A  vendéglátóhelyek örömmel 
fogadták a túra végére 20-30 fősre duzzadó 
csapatot.

Vida-Szabó Emese

Gödi Körkép | 2016. 6. szám KULTÚRA
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A Pesti úton található Brunerszky Galé-
ria az  1983-ban elhunyt Lunczer Árpádné 
Brunerszky Irén családi műgyűjteményé-
nek köszönheti létrejöttét. A  2010-ben 
megnyílt galériát a család harmadik gene-
rációjának tagjaként Nagy Emil festmény- 
és műtárgybecsüs vezeti. A  Brunerszky 
Galéria elsősorban 19. és 20. századi fest-
mények és bútorok, valamint műtárgyak 

felkutatásával és értékesítésével foglalko-
zik.

A galéria most egy különleges festmény-
nyel, Feszty Árpád (1856−1914) egy eddig 
ismeretlen munkájával, Az  alvó prímás 
című alkotásával gazdagodott. Görbe Márk 
művészettörténész, a  festő monográfusa 
szerint a  több mint százévnyi lappangás 
után előkerült festmény kompozíciójában 

nagy hasonlóságot mutat a  művész 1912-
es kiállításán szereplő Temetés után című 
képével, melyen a  fiát gyászoló Szűzanya 
látható egy olajmécses által megvilágított 
asztal mellett. Ugyanez a kompozíció, fény-
hatás és hangulat lelhető fel az alvó prímást 
ábrázoló festményen, tehát a kép születése 
erre az  időszakra tehető. Külön érdekes-
sége a  festménynek, az  annak tisztítása 
során a  jobb sarokban előbukkanó Feszty 
Árpád-szignatúra, amelyet valamelyik 
előző tulajdonos lefestett. A művész egyéb 
szignóinak írásképével megegyező kal-
ligráfiájú aláírás egyértelművé tette az  al-
kotó személyét, melyet egyébként mind 
az ecsetkezelés, mind a kompozíció és a rá 
jellemző téma is megerősített. A szakértői 
vélemény szerint az alvó prímást ábrázoló 
alkotás 1912 vagy 1913 során keletkezett, és 
ennek okán Feszty Árpád utolsó nagysza-
bású művének kell tekintenünk.

Az alvó prímás az ősszel múzeumi tulaj-
donba kerül, ám addig, július végéig a kép-
zőművészet iránt érdeklődők ingyenesen 
megtekinthetik a festményt a galéria nyitva-
tartási idejében (hétfőtől péntekig 9 és 18, va-
lamint szombaton 9 és 14 óra között) a Pesti 
út 32. alatt lévő Brunerszky Galériában.

(w)

KIÁLLÍTÁS

Világok arca
Május elejéig volt látható a gödi József Attila 
Művelődési Házban a Baraka – Közös alko-
tás című kiállítás. A baraka ősi, sémi erede-
tű szó, s valami ilyesmit jelent: áldás, lélek. 
Ám ha valakinek a  barakáról Ron Fricke 
csodaszép és méltán világhírű dokumen-
tumfilmje jut az eszébe, arra is rábólintunk.

A most tízéves, gödi székhelyű Amarant 
Egyesület másfél évvel ezelőtt kereste fel 
a  fóti Károly István Gyermekközpont Kí-
sérő Nélküli Kiskorúak Otthonának veze-
tőjét, hogy felajánlja segítségét. Akkoriban 
még nem volt nagy visszhangja a menekült-
válságnak, ám az egyesület tagjai a sajtóból 
értesültek arról, hogy Fóton a kísérő nélküli 
kiskorúak átmeneti otthonra lelnek. 

Az Amarant a Baraka projekttel pályázott 
a  Norvég Civil Támogatási Alapnál, még-
hozzá sikerrel, s így elkezdődhettek a mene-
kült gyermekeket megszólító művészetterá-
piás közösségi foglalkozások. Abou-Chacra 
Regina projektvezetőtől megtudtuk, hogy 

igen kiváló szakemberek dolgoztak együtt, 
pedagógusok, szociológusok, ismert művé-
szek és szociális munkások. Az  egyesület 
a  megalakulása óta foglalkozik különböző 
marginalizált csoportokkal, menekült gyer-
mekekkel azonban most léptek kapcsolatba 
első alkalommal. Hozzájuk, a  traumatikus 
élmények okán óvatosabban kellett köze-
ledniük.

A projekt során megkerestek hazai közép-
iskolákat, s a diákoknak megmutatták a fóti 
gyerekek alkotásait, melyeket aztán a magyar 
gyerekek továbbgondoltak, s a saját munká-

ikkal válaszoltak azokra. A projektben részt-
vevő szakemberek a magyar középiskolások-
nak érzékenyítő foglalkozásokat tartottak, 
s csak ezután vágtak bele a közös munkába.

Érthető módon a  fóti otthonban nagy 
a fluktuáció, így a projekt művészetterápiás 
foglalkozásain az  egy esztendő során több 
mint háromszáz menedékkérő gyermek 
vett részt, míg a  magyar középiskolások 
közül hetvenöten segítettek a programban. 
Az Amarant Egyesület Baraka projektjének 
szakmai vezetői, önkéntesek segítségével 
heti gyakorisággal tartottak foglalkozáso-
kat, de beiktattak néhány intenzív hetet is, 
amikor naponta találkoztak a gyerekekkel.

A gödi Baraka – Közös alkotás című kiál-
lításon tehát, amelyet Veres Ilona Emma kli-
nikai szakpszichológus nyitott meg, hazai és 
külföldi gyerekek munkáiból derült ki, hogy 
valójában milyen is a világok arca. Külön ér-
dekessége volt a tárlatnak, hogy játékokat is 
ki lehetett próbálni, mások mellett két olyan 
afgán eredetű táblajátékot, amelyeket már 
háromezer évvel ezelőtt is játszottak.

(w)

MŰVÉSZET

Feszty Árpád-festmény egy gödi galériában

Erre a csodaszép, mesebeli fára a világ 
minden tájáról érkeztek madarak
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A programra érkező-
ket a  Göd Városi 
Könyvtár munka-

társai fogadták, nemcsak 
izgalmas programajánló-
val, hanem ötletes kvízjá-
tékkal is.

Aki figyelmesen körülné-
zett a  fogadótérben, az  iz-
landi könyvekkel, egész-
ségmegőrző termékekkel 
ismerkedhetett meg a  Lysi 
Kft. jóvoltából. Felfelé ha-
ladva az  emeleti kiállítótér-
re, a  falakat izlandi fotók 
borították. Egy családi fotó-
album amatőr képei mellett 
a  profi fotós, dr. Bea Imre 
alkotásai és Utassy Ferenc, 
a  több mint egy évtizedet 
Izlandon töltő közéleti sze-
mélyiség bensőséges mun-
kái voltak láthatóak.

Az egyik teremben a  szi-
getországot bemutató kisfil-
meket lehetett megtekin-
teni, egészen a  megnyitóig, 
majd azt követően az  est 
végéig folyamatosan.

Értékes kerámiáival jelen 
volt a művészházban a négy 
évtizede Kecskeméten élő és 
alkotó izlandi származású Jóna Gudvardardóttir.

A hivatalos megnyitó előtt és után a Gaude kórus tagjai 
izlandi receptek alapján készített ételkülönlegességekkel kí-
nálták a vendégeket, a  szomszédos Gödi bisztróban pedig 
kedvezményes árakkal várták a programra érkezőket.

Családias hangulatban nyitotta meg a rendezvényt az est 
fővédnöke, Utassy Ferenc, Izland tiszteletbeli főkonzulja, 
a Gaude kórus pedig izlandi repertoárja néhány míves da-
rabjával idézte meg a távoli ország zenei világát. A további-
akban Hegyi Valéria könyvtárvezető beszélgetett a főkonzul 
úrral az izlandi Steinar Bragi Felföld című könyvéről, me-
lyet Utassy Ferenc fordított magyarra, s aki természetesen 

mesélt személyes kötődéseiről is. A  kulturális est zárása 
bővelkedett a meglepetésekben! Először egy magyar népdal 
izlandi megszólalásába segíthettek be az énekléshez bátor-
ságot érzők, majd a kvízjáték nyertesei kaptak értékes és öt-
letes ajándékokat a könyvtár jóvoltából.

Az Islandia Travel és a Göd Város Önkormányzata által 
is támogatott kulturális szervezetek: a Göd Városi Könyv-
tár, a Gaude kórus és a Violin Alapítvány jó együttműkö-
désének köszönhetően igazi összművészeti érték valósult 
meg ezen a  kora nyári esten Gödön, az  Olajfa Művész-
házban.

Tóthné Barcs Ágnes

KULTURÁLIS NAP

ÍZ-LAND
Május utolsó pihenőnapján, nyarat idéző melegben rendezték meg az izlandi kulturá-
lis napot. Erre a különleges alkalomra megnyitotta kapuit az Olajfa Művészház.

VILÁGSIKER

A gödi hegedűvonók a világ legjobbjai

Az Utassy Ferenc karnagy vezette Gaude kórus ezúttal is nagy sikert aratott

Bernd Etzler vonókészítő mester

A 10. milánói hegedűkészítő-versenyen 
az  idén a  vonókészítők is összemér-
ték tudásukat. A  cremonai Giovanni 
Lucchi mesterről elnevezett versenyen 
tizenkét ország 150 hegedű- és vonóké-
szítője indult. Az első díjat a Gödön élő 
Bernd Etzler, a  Magyar Hegedűkészí-
tők Társaságának alelnöke érdemelte 
ki, míg két tanítványa, Sziráki Tamás 
és Nagy András lett a második és a har-

madik. Arra eddig még nem volt példa, 
hogy egy kategóriában mindhárom dí-
jat azonos országból érkező mesterek 
szerezzék meg.

Bernd Etzler 1992-ben költözött 
városunkba,− a  vele készült hosszabb 
interjút a Gödi Körkép 2015. szeptem-
beri számában olvashatták.

W. B.
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HELYTÖRTÉNET

Göd legrégibb fürdője: 
a kosáruszoda
Magyarország idegenforgalma a  századfordulót követő 
másfél évtizedben még nem volt számottevő. A legfonto-
sabb utazási cél a nemzetközi és a belföldi turizmusban 
egyaránt a 20. század elejére európai metropolisszá fejlő-
dött, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Budapest 
volt. A vidéki idegenforgalom néhány határ menti város, 
híresebb gyógyfürdő, valamint balatoni nyaralóhely kivé-
telével még csekély volt. Az 1920-as évek második felétől 
– felismerve az  idegenforgalomban rejlő gazdasági lehe-
tőségeket – megkezdődött a turizmus tudatos fejlesztése. 
A  közlekedési, elszállásolási és szolgáltatási feltételek ja-
vítása mellett ezt jelzi többek között az  is, hogy megala-
kult az  Országos Idegenforgalmi Tanács, és megkezdte 
működését a Balatoni Intéző Bizottság. Az 1930-as évek 
második felétől a  belföldi idegenforgalom élénkítése fo-
kozott figyelmet kapott. A magyar idegenforgalom a két 
világháború között 1937-ben érte el csúcspontját. Ekkor 
a  főváros mellett már számottevő volt a Balaton, a Mát-
ra, a Bükk, továbbá egyes vidéki városok és népművészeti 
értékekben gazdag falvak vendégforgalma is, de nem sza-
bad elfeledkeznünk a  két világháború között felfedezett 
Dunakanyar, és az abban egyre fontosabb helyet elfoglaló 
Alsógöd településről sem.

Alsógöd puha, homokos partja e Duna-szakasz legkel-
lemesebb strandoló helyei közé tartozott. A  Gödi-sziget 
előtti nyílt vízen az  1910-es években vasmacskákkal le-
horgonyozva ringatózott a  rácsos aljzatú, úszó faépüle-
tekkel körbevett, s evvel a biztonságos fürdőzést biztosító, 
tutajra épült mélyvízi fürdőépítmény, az úgynevezett „ko-
saras fürdőház”. A legerősebb hullámverésnek is ellenálló, 
a  folyó fenekéhez rögzített hasonló „kosáruszoda” vagy 
„csónakda” ebben az időben Alsógödön kívül még a köze-
li Vácott és Budapesten működött.

Volentics Gyula

Meghívó
5. Retró Családi Találkozó

a felsőgödi Duna-parton

július 24-én, vasárnap
Fókuszban:

Régi iskolai évfolyamok és az évszázados helytörténet

11 órakor gyülekezés a Duna-parton, 
megemlékezés a néhai társakról.

11.30-tól bográcsgulyás ebéd a Duna Party büfénél.

Kedvezményes, 500 Ft-os jegyek csak elővételben:
romanjanos@invitel.hu, (06 27) 345-270 vagy

gabor.galle@gmail.com, (06 30) 370-2491. 

13 órakor a Duna-part Nyaralóházak színháztermében:
a 60 éve végzett évfolyam köszöntése,

100 év fotóinak vetítése.
Közreműködik a Felsőgödi Munkásdalkör.

Retrórádió-kiállítás egész nap az előtérben.

15 órától szabadtéri Scarabeus-koncert.

Rendezvényünk nyilvános és díjmentes, 
minden érdeklődőt szívesen látunk!

Retró Ady Klub

A Duna fenekéhez rögzített, fából készült "fürdőház" az 1910-es 
években épült

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

Moldvai csángó est és táncház
2016. július 1.
18 órakor:  Csángó táncok, énekek, versek, mesék, 

balladák Moldvából érkező gyermekek 
előadásában.

19 órától:   Moldvai táncház a Csürrentő együttes 
közreműködésével.

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

Régi rádiók kiállítása9
2016. július 24. és július 31. között, naponta 9-től 16 óráig.

A kiállítás megtekinthető 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermének előterében

2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 182-4927 | A belépés ingyenes!
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FELHÍVÁS

Ne félj babám, nem megyek 
világra!
Az első világháború (korabeli szóhasználattal: nagy háború) cente-
náriuma arra kötelezi a helytörténészt, hogy igyekezzen minél többet 
feltárni a múlt emlékeiből, evvel is segítve a közösség kollektív emlé-
kezését a száz évvel ezelőtt történtekre.

Alapítványunk az első világháború kitörésének centenáriuma apro-
póján „Alsó- és felsőgödiek a nagy háborúban” címmel a háborúban 
elesett hősökkel kapcsolatos emlékek gyűjtését kezdte meg. Minden, 
az I. világháborúban hősi halált halt, fogságba esett vagy megsebesült 
gödi katona emlékét szeretnénk egy új könyvben fotóval, tábori levele-
zőlappal, kitüntetéssel, katonakönyvvel stb. is megörökíteni. A könyv 
célja, hogy örök emléket állítson a katonahősöknek.

Kérjük, segítse kutatómunkánkat, adja kölcsön egy másolat elkészí-
tésének erejéig családi relikviáit!

Az alsógödi 10 hősről – Buchmüller Ágoston, Benkó Sándor, Kasza 
László, Kálazi István, Kálazi József, Kovács István, id. Maka István, 
Nándori István, Szalatnyai József és id. Trombitás Gábor – 1939-ben 
már megjelent egy ismertető füzetecske. Ám a felsőgödi áldozatokról 
− név szerint: Ágoston Dávid, Biczó János, Brek Miklós, Brezula Jakab, 
Csillag István, Gácser József, Györkös István, Gyuka István, Hegedűs 
János, Mihályi László, Ronwalter György, Safranek Lajos, Schüszler 
József, Sütő Géza, Sütő Miklós, Szimler András, Varga Antal – igencsak 
keveset tudunk. A felsőgödi frontharcosoknak is jobbára csak a nevét 
ismerjük. Ezért, ha a Tisztelt Olvasó információval tudna szolgálni – 
Blehacsek János, Bokros Géza, Gawiczky Béla, Szabó László, Moletz 
Sándor, Óvári János, Sárközi József, Valkó Béla, Csabon Antal, Kuris 
Ferenc, Gáti Antal, Gyimesi Kálmán, Kispál Károly – tűzharcosok-
ról, vagy a fent felsorolt áldozatokról, kérjük jelentkezzenek az aláb-
bi elérhetőségeink valamelyikén. Telefon: (06 20) 946-3980, e-mail: 
volenticsgyula@invitel.hu.

ELISMERÉS

Jelenits István kapta a Magyar 
Művészeti Akadémia aranyérmét 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) idei első rendes közgyűlésén Jelenits 
István piarista szerzetes, teológus, író, tanár „meghatározó irodalmi és neve-
lési tevékenységéért” a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét vehette át. 
A rangos elismerés átadására május 24-én, a Pesti Vigadóban került sor. 

(Forrás: MTI; Piarista.hu)
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila 
Művelődési Ház 
aktuális programjai

JÚNIUS 21. KEDD |  14.00−18.00
Véradás

JÚLIUS 1. PÉNTEK | 16.30
A XIII. Népművészeti Alkotótábor táborzáró 
kiállítása

JÚLIUS 15. PÉNTEK | 16.30
A XXIII. Képzőművészeti Alkotótábor táborzáró 
kiállítás
A kiállítást megnyitja Prokai Gábor 
művészettörténész, a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus művészeti osztályvezetője.

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

Az Ady Klub
aktuális programjai

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

A 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  
(www.godimuvhaz.hu/)

További támogatók: 
Göd Város Önkormányzata (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 JazzGÖDI

NAPOK

BELGA SÖRHÁZ
2016

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.

Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy könyvtáraink a nyáron felváltva tartanak zárva:

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
2016. július 1-jétől (péntek) július 31-ig (vasárnap)
Nyitás: augusztus 1. (hétfő)

Ady Fiókkönyvtár:
 2016. augusztus 1-jétől (hétfő) augugusztus 31-ig (szerda)
Nyitás: szeptember 1. (csütörtök)

A Göd Városi Könyvtár hírei
Könyves ötös:
Júliusi könyvajánlatunk:
•  Jostein Gaarder: A kártya titka
•  Clarissa Pinkola Estés: Farkasokkal futó asszonyok 
•  Ferge Zsuzsa: Nem cserélek elveket 
•  Richard Dawkins: A csoda bűvöletében – Egy tudós lenyűgöző életútja
•  Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima
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RÖPLABDA

Jubileumi RÉKA 
közeledik!
Sportszerű küzdelmek jellemezték 
a  24. alkalommal rendezett Röp-
labda Éjszakai Kupa Amatőröknek 
(RÉKA) elnevezésű tornát. A  ju-
bileumi, 25. verseny lebonyolítását 
szeptember végén tervezi a  szerve-
ző Gödi Sirály KHE a  Balázsovits 
Sportcsarnokban.

IN MEMORIAM

Szia, Zsolti!
Május első vasárnapján kora délután érkezett 
az első hír, hogy Zsoltival valami rossz történt. 
Mentőhelikopter vitte el, mert minden előz-
mény nélkül rosszul lett, elveszítette az eszmé-
letét. Aztán egyre jöttek a lesújtó hírek: a kiváló 
sebész ötórás műtétje ellenére sem sikerült sta-
bilizálni állapotát, ami hétfő hajnalra válságos-
ra fordult. Végül kedden este hét órakor az  el-
képesztően erős szervezet feladta a kilátástalan 
harcot: örökre elaludt a Honvédkórházban.

Értelmetlen és felfoghatatlan halálának oka 
egy vele született rendellenesség, az  arteriove-
nózus malformáció volt. Az agyban egy artéria vénába csatlakozik, folyamatosan túl-
terhelve az érrendszert, és csak a szerencsén múlik, hogy az meddig tart ki épségben. 
Zsolti – gyerekkori barátainak Vöcsök − esetében harminchat éven keresztül ketye-
gett az időzített bomba.

Zsolt a számára adatott negyedfél évtizedben sok mindent kipróbált: munkában, 
sportban, szórakozásban egyaránt, és amit tett, azt minden téren emlékezetes ma-
radt. Örökmozgó volt, aktuális társaságának motorja: legyen az  kosár- és kézilab-
dameccs, röplabdázás a Homokszigeten, foci vagy éppen az elmaradhatatlan szerda 
esti pókerparti. Ez utóbbit még házassági fogadalmába is belevette.

Munkájában pedig úgy ért a  csúcsra, hogy közben nem szerzett ellenségeket, 
irigyeket. Egyszerre volt megértő, ám határozott főnök és egyben lojális munkatárs, 
akinek vezérlő elve volt az „Azt kapsz, amit adsz” örök igazsága.

Szomorú, ám beszédes tény: abból, hogy mennyien jöttek el a temetésedre, bárki 
megtudhatta, hogy milyen ember voltál. Zsolti búcsúztatásán a Nemeskéri úti teme-
tőben több százan voltunk, és sokan mentek ki az emlékére szervezett szombat esti 
gyertyagyújtásra is a GSE-pályára.

Vöcsök kifejezetten büszke volt gödi kötődéseire. Városalapító felmenőire, a Huzel-
lára, ahová iskolába járt, a Feneketlen-tóra, ahol kissrácként a teknősöket számolgat-
ta, és a Homokszigetre, ahol nyarait töltötte úgy, hogy lehetőség szerint már május 
elején megmerült a Duna friss vizében.

Sok-sok megvalósított ötlete mellett egyvalamire nem jutott ideje: azt tervezte, 
hogy a kerítése elé kitesz egy afféle régimódi, piros padot, és onnan nézi majd estén-
ként a naplementét, sört kortyolgatva. Ez a pad és a rajta üldögélő Zsolti szomszéd 
most már örökre hiányozni fog nekünk. Ő elment, feleségét, szüleit, testvéreit és há-
rom apró gyerekét, Bendét, Rozit és a  kis Samut hagyva hátra. A  gyerekeket majd 
édesanyjuknak kell legalább olyan jó emberré nevelnie, amilyen édesapjuk, a mind-
annyiunk emlékezetében szeretettel őrzött Veres-Kiss Zsolt volt.

Prokai Gábor

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Sportmajális, szomorú befejezéssel
− Ugyanolyan szépen, vidáman, a sportos hangulattól átitatva indult az  idei majális is, 
mint ahogy már megszoktam húsz éve. Az utóbbi pár évben a focié a főszerep: a város 
óvodáiból, általános iskoláiból szerveződnek a csapatok, ők vívnak harcot a Városi Után-
pótlás Kupáért. A felnőtteknél mindig összejön a női mezőny is, a Bednárik Lászó Emlék-
tornára pedig a férfi labdarúgók neveznek. Az utóbbi torna első meccsének 10. percében 
jelezték, hogy az egyik játékos rosszul lett. Látható volt, hogy nagyon súlyos a helyzet. 
Veres-Kiss Zsolt életéért harcolt az  orvostanhallgató Bednárik Mihály, majd mentőheli-
kopter szállította Zsoltot kórházba, de sajnos a műtét sem segített, elhunyt ez a nagyszerű, 
sokak által nagyra becsült fiatalember. Emlékét megőrizzük! Sok erőt kívánunk család-
jának: szüleinek, testvéreinek, feleségének és három kisgyermekének. Terveink szerint 
június utolsó hétvégéjén egy jótékonysági focitornát szervezünk családja támogatására 
– nyilatkozta lapunknak megrendülten Wagner László.

EREDMÉNYEK
„A” csoport
Nincs mese, Emese; Game-Kapocs; 
Csuszi; Csak a kereszt
„B” csoport
Talpraesettek; CTK; Röplabdászok; 
Életrevalók
„C” csoport
Hőscincérek; Vegyesfelvágott; Dark 
Side; Happy Görcs; Lelkes amatőrök
Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Szilágyi Éva (Game-
Kapocs)
Legjobb ütő: Oroszi Tamás (Nincs 
mese, Emese)
Legjobb védő: Gréczi Petra (Csuszi)
Legjobb nyitó: Tőkés László 
(Talpraesettek)
Legjobb blokkoló: Kósa Dániel (Csak 
a kereszt)
Legjobb ifi: Érdi-Krausz Tímea (Dark 
Side)
Legjobb szenior: Varga Mihály (Nincs 
mese, Emese)
A „B” csoport legjobbja: Fodor Attila 
(Röplabdászok)
A „C” csoport legjobbja: Nagy Csaba 
(Vegyesfelvágott)
Legnépszerűbb játékos: Marko 
Ronkainen (Game-Kapocs)

EREDMÉNYEK
Kisvárdai KC – Gödi SE: 37-24
Gödi SE – Inárcs-Örkény KC: 47-23
Hajdúnánás SK – Gödi SE: 34-31

KÉZILABDA

„Jövőre javítani 
szeretnénk!”
Befejeződött a bajnokság az NBI/B 
keleti csoportjában. A GSE felnőtt 
női kézilabdázói a tabella 9. helyén 
zártak.

− A bajnokság kezdetén a középme-
zőny 6-8. helyének a  megszerzése 
volt a célunk. Egy-két mérkőzésünk 
nem a terveink szerint sikerült, így 
a  bajnokság végére hátrébb kerül-
tünk. A jövő évi célunk, hogy javít-
sunk az idén elért helyezésünkön – 
értékelt Tősér Tibor edző.
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LABDARÚGÁS

Gerhát Trisztán olasz tornán 
remekelt
Gödön több olyan fiatal lakik, akik hazai élvonalbeli klubok 
utánpótláscsapatával rangos nemzetközi korosztályos tornán 
vesznek részt itthon vagy külföldön.

A Huzella Iskola 3.d osztályos tanulója, a kilenc esztendős Gerhát 
Trisztán a Dunakanyar Régió UFC játékosa, a debreceni Olasz 
Focisuli színeiben az olaszországi Torneo Tatain vett részt. A tor-
nán 15 csapat mérkőzött az  U9-es korcsoportban, Trisztánék 
a „C” csoportban a Torino, Genova, Pesaro és Pianazze gárdái 
ellen léptek pályára, ahol csoportmásodikként az ezüst kupáért 
csaptak össze az Empolival és a Speziával, amit meg is nyertek, 
s a 15 együttes között végül a 4. helyen zártak. 

V. F.

LABDARÚGÁS

A női csapat Dunaújvárosban 
szerepelt
A Gödi SE női labdarúgócsapata pünkösdhétfőn jótékony-
sági labdarúgótornán vett részt Dunaújvárosban. Az Aka-
rat Ereje Kupát immár 5. alkalommal rendezték meg, és 
ezúttal a tíz férficsapat mellett hat női együttes is megmér-
kőzött a díjakért.

− Csapatunk szoros, küzdelmes mérkőzéseket vívott 
a  javarészt nagyobb játékerőt képviselő ellenfelekkel, 
azonban a megszerzett négy pont ezúttal csak az 5. helyre 
volt elég. A  tornát a  Baracs SE nyerte, második a  Pálma 
FC, harmadik a Dunaújváros PA SE lett – értékelt Sáreczné 
Deák Andrea.

A csapat tagjai: Bari Viktória, Zelei Bernadett, Dolp 
Katalin, Halász Ágota, Vida-Szabó Emese, Stiglincz 
Orsolya, Sáreczné Deák Andrea, Farkas Andrea, Jónás 
Klaudia, Minorics Andrea és Dankó László.

KAJAK-KENU

Idén is szervezett szülői napot 
a szakosztály
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és a  Dunai Vízisport 
Alapítvány az  előző évekhez hasonlóan idén is megrendezte 
a „Szülői nap − felnőtt kurzus” elnevezésű eseményét, amelyen 
felnőttek ismerkedhettek meg térítésmentesen a kenuzással és 
a vízi közlekedés alapjaival a  szakosztály vízitelepén és a Du-
nán. A  négy éve minden tavasszal naptárba kerülő esemény 
a  GSE szakosztályának városi szerepvállalásai közé tartozik. 
A szülői nap azzal a céllal jött létre, hogy a sportközösség – térí-
tésmentesen − újabb érdeklődőket vonjon be a vízi élet gyakor-
latába, megismertetve velük a kenuzást, a kormányzást, a vízi 
KRESZ-t, a Dunán való közlekedés alapvető szabályait.

Nagy Árpád szakosztályvezető elméleti oktatást tartott, majd 
a  közös bemelegítést követően indiánkenukkal szálltak vízre 
a résztvevők. A szakosztály a kormányosokon, hajókon, lapáto-
kon és mentőmellényeken kívül motoros kíséretet is biztosított.

V. F.

LABDARÚGÁS
A GSE LABDARÚGÓINAK EREDMÉNYEI

U19-es bajnoki mérkőzések
Gödi SE – Mogyoród FC 12-0 (Martin-Gál 4, Gergely M. 2, Frech A. 3, 
Honti B., Cseri O., Durján Cs.)
Sződ BLSE – Gödi SE 1-4 (Ribényi Cs. 2, Honti B., Cseri O.)
Gödi SE – Sződ 10-0 (Honti, Junghaus, Ribényi Cs. 2, Frech 2, Cseri 
2, László, Burger)
Kisnémedi MSE – Gödi SE 1-8 (Martin-Gál 2, Ribényi Cs. 2, Honti B. 
2, Frech A., László M.)
Fót SE – Gödi SE 0-2 (Martin-Gál, Durján Cs.)

U14-es bajnoki mérkőzések
Szendehely FC – Gödi SE 2-2 (Varga D., Bódi B.)
Gödi SE – Nagymaros FC 9-0 (Vasvári M. 4, Bódi B. 2, Ráth K., 
Dalanics T., Kis M.)
Gödi SE – Vác VLSE 2-5 (Varga D., Vasvári M.)

U13-as Kiemelt Tehetségek Tornája
Gödi SE – Szefi 4-0 (Fellner B. 2, Ráth K., Gyenes B.)
Gödi SE – UTE 1-2 (Gyenes B.)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 0-1

U11-es Kiemelt Tehetségek Tornája
Gödi MFS 2005 – SZE-FI 2-1 (Hámori D., Sólyom M.)
Gödi MFS 2005 – Tökmag FS 3-0 (Hámori D. 2, Helmes V.)
Gödi MFS 2005 – Mogyoród 0-4
Gödi MFS 2005 – Dunakeszi Vasutas 0-2
Gödi MFS 2005 – Csömör 2-1 (Grünzweig E., Helmes V.)

Ezúttal Szabó Nikolett hozott dicsőséget a GSE lovas 
szakosztályának

A néhány hónapja alakult női csapat hónapról hónapra szállítja 
az eredményeket

LOVASSPORT

Gödi siker az utánpótláskupán
Ezüstérmes lett a  Gödi SE Lovas Szakosztályának tehetsége, 
Szabó Nikolett. A fiatal sportoló, Gallai Nikolett tanítványa Réz-
csengő nevű hatéves pej kancája nyergében, a  Cheval Liberté 
lovas utánpótláskupa első futamában végzett a második helyen, 
május elején. A galoppverseny távja 1400 méter volt – tájékoztat-
ta lapunkat Lenkei György szakosztályvezető.

SPORT
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KAJAK-KENU

Két bajnoki cím és egy Eb-
kvalifikáció a maraton ob 
gödi termése
Győrben rendezték a  kajak-kenusok Gra-
boplast Maraton Magyar Bajnokságát, me-
lyen a Gödi SE mérlege: két magyar bajnoki 
cím, öt második és egy harmadik hely, vala-
mint egy maraton Európa-bajnoki kvalifiká-
ció.

A bajnoki címet az  U13-as Rimár Szonja és 
az U10-es Gál András nyerte. A júliusi ifjúsá-
gi maraton Európa-bajnokságra Lukács István 
a győri Obert Ákossal alkotott K2-es egység 22 
kilométeren elért ezüstérmével szerzett jogot.

− Nagyon változatos, kemény versenyeket 
láthattunk, ahol sportolóink jól küzdöttek. 
Mindhárom csoportunkból szereztek érmeket 
a fiatalok. A kiegyensúlyozott teljesítmény azt 
mutatja, hogy jó úton haladunk. Csodálatos 
élményt jelentett, hogy láttuk versenyezni a ta-
valyi maraton világbajnokság aranyérmeseit, 
Csay Renátát, Kövér Mártont és Boros Adriánt 
is – számolt be a versenyről Sinkó László edző.

V. F.

EREDMÉNYEK

1. hely
Rimár Szonja U13 K1, 10 000 m
Gál András U10 MK1, 5000 m

2. hely
Lukács István, Obert Ákos (Győr) U18-17, K2, 22 000 m
Sinkó Panna U15, K1, 15 000 m
Bíró Dominik U13, MK1, 10 000 m
Báthory Máté U13, MK1, 10 000 m
Korompai László, Velky Donát, U14 K2, 10 000 m

3. hely
Lukács Kata, Rácz Brigitta MK2 U11 5000 m

Az ifiválogatott Lukács István (elöl) a korosztályos 
maraton Európa-bajnokságra szerzett indulási jogot

KARATE

Marosvölgyi Bogi és Vass Virág is dobogós 
a korosztályos Eb-n
Szerbiában rendezték május közepén a JKA karate korosztályos Európa-baj-
nokságot, melyen a gödi Életforrás Do karatékái is küzdőtérre léptek. Nem 
is akármilyen sikerrel zártak a fiatalok, hiszen a 17 évesek közt Marosvölgyi 
Boglárka a második, Vass Réka Virág pedig a harmadik helyen végzett. A lá-
nyok csapat kumitéban – egy háromfős együttest erősítve – bronzérmesek 
lettek.

Az életforrásos karatékák az országos bajnokságon is arattak. A törökbá-
linti viadalon Boglárka 1., Virág 2. lett. Sándor András a 6-7 évesek kata és 
kihon ippon kumite versenyében, Dudás Jázmin a 10 éves lányok kihon ippon, 
míg Kovács Mercédesz a 12-13 éves lányok kihon ippon mezőnyében egyaránt 
a harmadik helyen zárt.

− Hevesben egy meghívásos versenyen 8 arany-, 6 ezüst- és 6 bronzér-
met nyertünk, a 19 egyesület között összesítésben a harmadik helyen végez-
tünk. A  legeredményesebb utánpótlás-versenyzőnk Kovács Viktor, Nyúzó 
Boglárka, Ragács Anna, Karakó Roland, Kovács Mercédesz és Nyúzó Gyula 
volt. A 2015−16-os szezonban összesen 11 hazai és két nemzetközi versenyen 
vettünk részt. Talán ez volt a legeredményesebb szezonunk. Nyáron edzőtá-
bor és egy kis pihenő is szerepel a programban, majd augusztusban kezdődik 
az  alapozás. Büszke vagyok arra, hogy egyik első tanítványom, Gál Balázs 
hamarosan 3. danra vizsgázik – tájékoztatta lapunkat Karakó Sándor edző. 

TENISZ

Átadták a Fenyves Tenisz Parkot
Az idei gyermeknapon avatták fel a  felsőgödi Fenyves Tenisz Parkot. 
A  sportcentrum létrehozása a  „fácános” teniszpálya korábbi megszűnése 
miatt valóban hiánypótló vállalkozásnak nevezhető. Az új sportlétesítmény 
a termálstrand és az egykori golfpálya közelében négy pályával várja a teni-
szezőket. A pályaavató eseményt Markó József polgármester nyitotta meg.

A gyermeknap résztvevőit a  vetélkedők mellett óriáscsúszda, arcfestés és 
tenisz várta: kicsik és nagyok edzői segítséggel próbálhatták ki a  játékot. 
A rendezvényen részt vett a hazai felnőtt ranglistát egykor hónapokig vezető 
Krocskó József, aki 1993 és 1997 között a magyar Davis-kupa csapatot erősí-
tette. (Akkoriban, 94-ben és 96-ban sikerült is a világcsoportba való feljutás.) 

− Négy teniszpályánk van, kettő tavaly, kettő pedig idén épült. A  műfü-
ves pálya is hamarosan elkészül, 10 x 21,5 méteres, világítással és palánkkal 
szerelve, ami alkalmas kispályás focira, de kialakítunk egy lábteniszpályát is. 
A kiszolgálóegységünk már elkészült, és hamarosan megépül az öltöző is – tá-
jékoztatott Makai Viktor, a sportcentrum ügyvezetője. Akitől megtudtuk azt 
is, hogy a gyermekeknek nyári táborokat szerveznek, a teniszedzéseket pedig 
sárkányhajózással, kalandpark-látogatással, kincskereső játékkal és csapatépí-
tő versenyekkel egészítik ki. Mindehhez Makai Viktor még hozzátette: − Ha 
a nyári szünetben focizni szeretnének a gyerekek, azt napközben 50 százalé-
kos kedvezménnyel tehetik meg. Mindazokat, akik szurkolni kívánnak a fo-
ci-Eb és a riói olimpia idején, hatalmas kivetítővel és hideg italokkal várjuk.”

V. F.
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aKedves Olvasóink!

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

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

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

A 2016. május havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Na, nézzük, öcskös, eldobod-e Rióig!”

A nyertes ezúttal: Bősze Lázár  
Zsuzsanna

Szerencsés megfejtőnk Eck Ibolya 
Guinness-rekorder fodrászmester 
(Göd, Szent István utca 23.) szolgál-
tatását veheti igénybe.

JIU JITSU

Csorba Gusztáv bronzérmes 
az Európa-bajnokságon
Csorba Gusztáv két bronzérmet nyert a Rómában rendezett No-gi 
Európa-bajnokságon.
Az idén 20 esztendős fiatalember nagyszülei két évtizede költöztek 
Gödre, majd néhány év múlva édesapja is. Gusztáv itt járt óvodába, 
aztán a Huzella Tivadar Általános Iskola diákja lett. Idén érettsé-
gizett, s a Testnevelési Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.

− Hatévesen kezdtem el shotokan karatézni itt Gödön az Élet-
forrás Karate Do-ban, Karakó Sándor mester irányítása alatt. 
Nagypapám és édesapám szintén küzdősporttal foglalkozott. 
Nagyon szép tíz évet töltöttem a  csapatban, rengeteget tanul-
tam a küzdősportokról. Sok élményt, barátot és érmet szereztem 
különböző karate-versenyeken ez idő alatt – emlékezett vissza 
Gusztáv. – Jelenlegi sportágammal, a brazil Jiu Jitsuval három éve 
kezdtem foglalkozni az Európa-bajnok, szintén gödi Dietz Gusztáv 
irányításával. Kipróbáltam már magam az MMA szabályrendszer-

ben is. Jelenlegi csapataim a Gracie Barra Hungary, a Gracie Barra 
Mushin és az  idei Fight Team. Eredményeim közül kiemelkedik 
a Peszlen Ferenc felkészítésével elért tavalyi MMA felnőtt magyar 
bajnoki ezüstérem és a brazil Jiu Jitsu országos bajnokságon elért 
első hely. Idén a grappling ob-n egy ezüst- és egy bronzérmet sze-
reztem gi, illetve no-gi szabályrendszerben. Prágában a  dobogó 
tetejére állhattam a Cseh Openen, majd a római no-gi Európa-baj-
nokságon két bronzérmet nyertem, és szintén dobogós voltam gi 
és no-gi szabályrendszerben. Az egyetem után szeretnék edzőként 
gyerekekkel foglakozni, vagy sportszervezőként dolgozni. Tervem, 
hogy jövőre induljak a Los Angeles-i világbajnokságon és a lissza-
boni Európa-bajnokságon, és minél több nemzetközi nagyverse-
nyen a dobogó tetejére álljak – nyilatkozta a sportoló.

V. F.

SZKANDER

Csabai Atillát újraválasztották
Bukarestben rendezték a  XXVI. Szkander Európa-bajnokságot, 
melyen az  európai szövetség (EAF) tisztújító kongresszust tar-
tott. Magyar sportdiplomáciai siker, hogy a szövetség alelnökének 
a gödi Csabai Atillát újraválasztották a következő négy esztendőre.

A kontinensviadalon két arany-, öt ezüst- és nyolc bronzérem-
mel zárt a magyar válogatott, ami biztató a  jövő évi budapesti 
világbajnokság előtt.

A szkanderesek már több alkalommal hoztak nemzetközi vi-
adalt Gödre, az  év elején a  felsőgödi Duna-part Nyaralóházak 
területén Grand Prix-versenyt rendeztek.

V. F.

Egy újabb gödi küzdősportos, Csorba Gusztáv is (jobbról 
a második) „ott van” a nemzetközi elit porondján

SPORT
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Reggeli intenzív torna
Haladóknak: 
(ha rendszeresen sportolsz és van némi steppes előképzettséged)

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek reggel 6.00–7.00-ig
+csütörtök este 19.00–20.00-ig preventív gerinctorna az aphrodite Hotelben

kezdőknek: 
(ha javítanál a fizikai állapotodon, ha súlyproblémáid vannak, ha nincsenek 
súlyproblémáid, de szeretnél rendszeresen mozogni, vagy ha egészségesebb 
életre vágysz)

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek reggel 7.15–8.15-ig
+csütörtök este 19.00–20.00-ig preventív gerinctorna az aphrodite Hotelben

Bónuszok – a négy új edzésforma:
� GYalOGlÁS és kOCOGÁS
� a méltán népszerű, szinte bárhol,  
bármikor űzhető: nORdIC WalkInG
� a jóga és stretching alapú,  
különböző edzéspozíciókat  
és klasszikus légzéstechnikákat  
kombináló BOdYaRT
� valamint az erő felépítésében, az érzelmek  
felszabadításában és a személyes határok  
leküzdésében segítő deepWORk

 

ÖT HéTen ÁT,  júnIuS 27-Től júlIuS 29-IG

HelYSzín: BeRjOe GYm  
(Sződliget, a benzinkút mögött)  
HeTI 4+1 óRÁBan  
haladó és kezdő csoportban 5000 Ft/hét

jelenTkeznI telefonon és e-mailben is lehet:
SOmkeRekI edIT
testnevelő-gyógytestnevelő tanár, fitness personal trainer
06-30/347-3109, somkerekiedit@gmail.com

intenziv hirdetes.indd   1 2016. 06. 01.   18:44

60%
KEDVEZMÉNNYEL 

2015-ÖS

MODELLJEINK

KERETKISÖPRÉS
TAVASZI

OPTIC WORLD VÁC 2600
SZÉCHENYI ÚT 4-6
Mobil: 06 30 983 8121

www.opticworldakcio.hu
www.facebook.com/opticworld

*Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles!

Barta Eszter
optometrista,
kontaktológus
Hétfő-Péntek: 9-17
Szombat: 9-12

Dr. Szandányi Judit
szemész főorvos, 
kontaktológus
Rendel: Kedd: 15-17

Dr.Rácz Zsuzsanna
szemész orvos, 
kontaktológus
Rendel: Szerda: 15-17

Látásvizsgálat időpont kérés: 06 30 983 8121
Online bejelentkezés: opticworld.hu/latasvizsgalat

* Részletekről érdeklődjön az üzletben. Más akcióval nem vonható össze. 

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE
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Tegyél az egészségedért, legyél fitt!

Érdeklődés és jelentkezés:
petikrausz5@gmail.com 

 Gödi Spinning-Spinracing • www.godispinracing.esy.es

Termelői kajszibarackvásár!
Barackvásárt hirdetünk
Felsőgödön, az Áldás utcában, 
kiváló étkezési és befőzési
minőségben, akár
M10-es ládákban is.
Csereláda szükséges, vagy
700 forint/láda áron tudunk ládát biztosítani.

A vásár július első hetétől kezdődik!
A részletekért hívja a 
(06 70) 425-4139-es telefonszámot. 

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.

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.

HIRDETÉS
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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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu

Gödi Körkép | 2016. 6. szám HIRDETÉS
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

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!

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.

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

HIRDETÉS
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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

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

0 Ft-os villanyszámla

napelemes rendszerrel!

 
SolarEdge inverter:
  akár 25%-kal több energia 
  internetes távfelügyelet
  12 év inverter garancia

Válasszon okos napelemes rendszert, szakértőtől!

SolarWatt napelem:
 német minőség
 5 év komplett biztosítás
 30 év teljes körű garancia
 
  
 

       www.wagnersolar.hu

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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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) 391-3591

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

Egészségjavító kezelések , masszázsok, 
stressz okozta blokkok feloldása. 
Alvászavarokkal küzd, fejfájás gyötri, 
fáj a dereka, vállain érzi a világ súlyát? 
Rendszeres kezelésekkel tünetmentessé 
válik, lelke egyensúlyban marad. 
Telefon: (06-70) 248-2376.

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
mázolását, tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását és kültéri 
festését vállalom. 
Telefon: (06-70) 576-8925

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

A sírkő kirakat a műhely mellé költözött.

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

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 210 000 Ft-tól.

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

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00
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Hyundai-Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Mobil: (30) 820-2369 • E-mail: info@hyundaivac.hu

VÍZILABDA TÁBOR
Turnusok:

1. Augusztus 8-12. 2. Augusztus 15-19.
Napi két edzéssel betekintést szeretnénk nyújtani

 a sportág rejtelmeibe.
A tábor részvételi díja: 15.000 Ft – TESTVÉRKEDVEZMÉNY

ÚSZÓ-LOVAS TÁBOR
Turnusok:

1. Június 20-24. 2. Június 27- július 1. 3. Július 4- július 8. 
4. Július18-22. 5. Augusztus 1-5.

Színes programokkal, napi két úszással és kirándulással várunk
 minden kedves 5-10 éves gyermeket immáron 4 éve!

A tábor részvételi díja: 25.000 Ft – TESTVÉRKEDVEZMÉNY

Pirahna SE bemutatja:

ÚSZÁSOKTATÁS
Tanfolyam kezdőknek, haladóknak 

egyénileg és csoportosan EGÉSZ NYÁRON.

Bővebb felvilágosítás 
és jelentkezés:

HORVÁTH RENÁTA
06-20/ 5850929
Úszó és Vízilabda edző



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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