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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. június 27.

A 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Az első napirendi pont ismertetésére Markó József polgármester dr. Pintér 
György alpolgármestert kérte fel, aki a  tavalyi év költségvetés-zárszá-
madásával kapcsolatban kiemelte, hogy feladatelmaradás nem történt, 
az  önkormányzat a  kötelező feladatait 2015-ben rendben ellátta, pénz-
ügyi gazdálkodása továbbra is stabil és kiegyensúlyozott. Szász-Vadász 
Endre, a pénzügyi bizottság elnöke jelezte, hogy tárgyalták, és a beter-
jesztett formában elfogadásra javasolják a 2015. évi zárszámadásról szóló 
rendeletet. A jelenlévő képviselők szavazatukkal megerősítették a rende-
let érvénybe lépését.

Részvétel a „Szemléletformálási programok” című 
pályázaton
Popele Julianna, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője is-
mertette, hogy a  KEHOP-5.4.1 kódszámú pályázat az  energiatudatos 
és fenntartható életvitel elősegítésére, az energiatudatos és fenntartható 
gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás megvalósítására 
kínál lehetőséget. Települési önkormányzatok is pályázhatnak, 5 és  20 
millió forint közötti támogatás igényelhető. A támogatás százszázalékos, 
önkormányzati önrészt nem igényel. E programba, sikeres pályázat ese-
tén, Göd lakosságának nagy része bevonható lesz. A képviselő-testület 
hozzájárult a pályázaton való induláshoz.

Ugyancsak az  osztályvezető asszony terjesztette elő azon javaslatát, 
hogy a város – akárcsak a korábbi években – idén is induljon az „Önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázaton. Sikeres 
pályázat esetén a  Németh László Általános Iskola és  AMI éttermének 
és  konyhájának bővítésére, illetve felújítására, továbbá eszközbeszer-
zésekre kerülne sor. A  támogatás mértéke e pályázatnál 95 százalékos. 
A pályázaton való indulást a képviselők támogatták.

Mások mellett külön-külön napirendi pontokban szerepelt a  Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása a  közfoglalkoztatás 
erősítésében, a  Kastély Óvoda álláshely-bővítés iránti igénye, a  2075 
hrsz.-ú belterületi ingatlan telekhatár-rendezése, a 206/A hrsz.-ú belterü-
leti ingatlan (fogorvosi rendelők) tetőterére vonatkozó bérleti szerződés 
jóváhagyása. A  képviselő-testület valamennyi esetben támogatta a  be-
nyújtott javaslatok megvalósítását.

Egyéb napirendi pontok
A képviselő-testület módosította egy korábbi rendeletét, mivel a Gödi SE 
sikeres pályázatáról kiderült, hogy az egyesület kötelező önrésze – melyet 
az önkormányzat biztosított – 80 ezer forinttal több az előzetesen megál-
lapítottnál. Az önrész kiegészítéséhez a testület hozzájárult.

A képviselő-testület megszavazta azt a  javaslatot, hogy a polgárőrség 
tagjai – ügyeleti rendszerben – vasárnaponként ellenőrizzék a  csend-
rendelet, illetve a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet betartását. Ehhez az  önkormányzat 500 ezer forint célzott tá-
mogatást biztosít.

A Településellátó Szervezet kérvényezte, hogy szolgálati járműveikre 
felkerüljön Göd város címere. A címerhasználatot a testület engedélyezte.

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen döntött a  Göd Város Szolgálatáért ki-
tüntető cím adományozásáról, egy gödi magántulajdonú ingatlannak 
és környezetének rendezettségére irányuló kötelezés tárgyában benyúj-
tott fellebbezés ügyében, valamint egy növényápolási kérelem elutasítása 
tárgyában benyújtott fellebbezés ügyében.

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉRŐL

(Az összegek ezer forintban értendők.)
Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákn 
lévő összegek + pénztár): 359 191 

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a 
számlákon lévő összegek + pénztár): 9 906 

A TESZ és az intézmények számláin lévő 
összegek: 79 019 

A lekötött betétek összesen: 50 000 
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a 
számlákon lévő összegek + a pénztárban lévő 
összegek + a lekötött összegek):

498 116 

A folyószámlahitel összege: 0 
Lejárt tartozás: nincs 
A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható 
adóbevételek összege: 551 260 

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

nem volt 
ilyen tétel 

A lakossági adótartozások összege 2016. június 
30-án: 139 585 

A fenti táblázat a 2016. július 8-ai állapotot mutatja. 
Dr. Pintér György alpolgármester 

ELISMERÉS

Átadták a Göd Város 
Szolgálatáért Díjat
A hagyományokhoz híven idén is a köztisztviselők 
napja alkalmából adták át a Göd Város Szolgálatáért 
Díjat. A kitüntetést ezúttal Sápi Katalin, az építés-
ügyi szolgáltatási pont ügyintézője vehette át, aki 
25 éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban a város 
lakosságának szolgálatában.

A díjat június 30-án ünnepélyes keretek között 
Markó József polgármester, dr. Pintér György al-
polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 
adta át az ünnepeltnek.

A szakmai elismerést minden évben egy, de leg-
feljebb két olyan köztisztviselő kaphatja meg, aki 
a tisztségével összefüggő feladatait kimagasló szín-
vonalon, mások számára is példát jelentő gondos-
sággal látja el. A  díjazott személyére vonatkozóan 
a Polgármesteri Hivatal kollektívája titkos ajánlás-
sal tesz javaslatot, a döntést pedig a képviselő-tes-
tület hozza meg.

K. B.

Sápi Katalin, a díjazott Fotó | Vaczula Krisztina

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2016. évi

SZENT ISTVÁN-NAPI
NEMZETI ÜNNEPÜNK

alkalmából rendezett programjaira

2016. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK
HELYSZÍN: FENEKETLEN-TÓ (2131 Göd, Bartók Béla u.)

15 órától:  ugrárólóvár
16 órától:	 	Maszk	Bábszínház	−	Nyakigláb,	Csupaháj,	Málészáj	(bábelőadás)
17 00:  VÁROSI ÜNNEPSÉG
	 	•		Köszöntőt	mond:	Markó	József	polgármester
  •  Kenyérszentelés Egressy Miklós jánosi plébánossal
  •  Ünnepi beszéd
	 	•		A	jánosi	és	a	gödi	néptáncegyüttes	közös	előadása
18.30: Parlando Edda Tribute Band-koncert
19.30: Sipos F. Tamás-koncert
20.15: Dj Sviri
21.00: Beatrice-koncert
23.00−01.00: Dj Sviri, régi és mai slágerek

Vendégekeinket	népművészeti	kirakodóvásár,	a	legkisebbeket	ugrálóvár	várja.	
A	rendezvény	ideje	alatt	büfé	üzemel.	A	belépés	ingyenes.

2016. AUGUSZTUS 20., SZOMBAT 
9 órától:  ASZTALITENISZ REKORD KUPA a Balázsovits Sportcsarnokban
10.30:  BECSAL GÖD − VÍZI NAP Alsógödön a szabad strand melletti 

révnél
10.30−11.00:	 	Gyülekező,	technikai	értekezlet,	sorsolás
11.00−12.30:	 	Bemelegítő	evezés
12.45:	 	Selejtező	futamok,	középfutamok,	helyosztók	a	végső	

helyezésekért, a serlegekért, az érmekért
	 Információ:	becsal.org
21.00 órakor:  TŰZIJÁTÉK ALSÓGÖDÖN

20.00−01.00:	 	Felsőgödön,	a	Duna-part	Nyaralóházak	területén	utcabál	 
DJ	SVIRI-vel,	retro	zenék,	jó	hangulat	–	tánc!

21.30-kor:  TŰZIJÁTÉK FELSŐGÖDÖN A PARTON
A	szervezők	a	műsorváltozás	jogát	fenntartják.

Gödi Körkép | 2016. 7. szám KÖZÉLET
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Péter Imre felsőgödi lakos azt tette szó-
vá, hogy a  kisebb úthibák, kátyúk ja-
vításánál nem mindig megfelelő a mű-
szaki ellenőrzés, illetve a  kivitelezés 
minősége, sőt kifogásolta az Árokparti 
fasor aszfaltozásának megoldását, va-
lamint néhány üzlet előtt a parkolásra 
kijelölt területek rossz minőségét is. 
Szavait követően élénk vita alakult ki: 
többen, szinte egymás szavába vágva 
sorolták az általuk ismert, megoldásra 
váró járda- és utcaburkolati problémá-
kat. Markó József polgármester igye-
kezett összefoglalni az elhangzottakat, 
s  mint elmondta, a  város kezelésében 
lévő közutak felújításakor, javításakor 
még fokozottabb figyelmet fognak for-
dítani a kivitelezés műszaki ellenőrzé-
sére. Ami pedig az  üzletek előtti par-
kolási lehetőségeket illeti: ha az  egyes 
üzletek közel vannak egymáshoz és az 
utcán nincs elegendő hely a parkolás-
ra, akkor az üzlettulajdonosok kötele-
sek a telken belül parkolási lehetőséget 
biztosítani vásárlóik számára.

Nagy Gábor, akiről tudjuk, hogy 
mindig is szívügye volt a  gödi erdős 
területek gondozása és  védelme, el-
mondta, hogy az  egy évvel ezelőtti 
közmeghallgatáson jelezte, hogy egy 
Rába utcai telken fakivágások voltak, 

s az ágakat, gallyakat − vagy két teher-
autónyit − kihordták a  közeli erdőbe. 
Arra kérte a  városvezetést, tegyenek 
arról, hogy ilyesmi többé ne fordul-
hasson elő. Megjegyezte továbbá, hogy 
a Maros utca egyik sarkán átereszt kel-
lene építeni, s ő ebben, akár társadalmi 
munkában is, szívesen segítene.

A neveleki Bak Zsolt kéréssel ér-
kezett: a  Vörösbegy utcában lakók 
kisgyermekeiket nehezen tudják el-
vinni az óvodába és az iskolába az út-
szakasz rendkívül rossz állapota miatt. 
A  murvával történő tereprendezéshez 
többedmagával társadalmi munkával 
felajánlkozna. Javasolta továbbá a Kál-
mán és a Lenkey utca kereszteződésé-
ben zebra felfestését, mert ott az autók 
többsége nem áll meg, nem lassít.

Egy Palczer János utcai lakos a  kö-
vetkező javaslattal fordult a  városve-
zetéshez. A  közeli pékség előtt szinte 
minden napszakban sok autó parkol 
a járdán, emiatt nehezített a gyalogos-
közlekedés. Javasolta, hogy korláttal 
válasszák el az  úttesttől az  említett 
járdaszakaszt. Megkérdezte továbbá, 
hogy a  rendszeres hétvégi zajokozók 
ellen milyen gyakorisággal és  milyen 
hatásfokkal lépnek fel a közterület-fel-
ügyelők. A  polgármester válaszában 

elmondta, hogy az  ilyen esetek nehe-
zen szankcionálhatóak, ám fölhívta 
a  jelenlévők figyelmét a  jól működő 
hibabejelentő rendszerre: az  arra be-
érkező panaszokat a  közterületesek 
minden esetben kivizsgálják. Az ilyen 
jellegű problémák végleges megszűné-
se természetesen a közösségi élet kul-
túrájának növekedésétől, a  vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartásá-
tól várható.

Benár Tibor a Vörösbegy utcából azt 
kérdezte, hogy a  lovas forgalmat mi-
képpen lehetne korlátozni a  neveleki 
településrészen, illetve mikor építik ki 
a vízelvezető árkokat. Simon Tamás al-
polgármester elmondta, hogy bejárták 
a  környéket, és  kijelölték azokat a  leg-
mélyebb pontokat, ahol vízelvezető ár-
kok lesznek. Ehhez, persze, szükséges 
a lakók hozzájárulása is. Nyáron egyéb-
ként elkészül a teljes vízelvezetési rend-
szer koncepciós terve, amely alapja lesz 
a vonatkozó pályázatokon való részvé-
telnek. Lenkei György képviselő meg-
jegyezte, hogy a  jogszabályok szerint 
lovakkal közutakon is közlekedhetnek, 
lakott területen azonban csak lépésben.

A Tisza, Ipoly, Alagút és  Fürdő 
utca burkolatának rossz állapotát 
Somogyvári József immár nem elő-
ször tette szóvá. Jelezte továbbá, hogy 
amikor rendezvény van a József Attila 
Művelődési Házban, akkor a kétoldalt 
parkoló autók miatt az  Alagút utca 
forgalma gyakran bedugul. A  polgár-
mester megígérte, hogy megvizsgál-
ják a helyzetet, s egyúttal jelezte, hogy 
épülnek és épülni is fognak újabb par-
kolók a  város frekventáltabb területe-
in. A  felszólaló kérésére Markó József 

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
2. rész

Május 25-én a Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartották meg az éves 
közmeghallgatást, amely nyilvános testületi ülésnek számít. Markó József Göd 
városát érintő tájékoztatójáról, valamint a  felmerülő lakossági kérdések első 
részéről lapunk júniusi számában adtunk összefoglalót. Az alábbiakban a köz-
meghallgatáson felmerült további témákat vesszük sorra.

Göd Az Én Városom
 www.facebook.com/godvarosom
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garanciát vállalt arra, hogy megoldják 
a Maros utca közvilágítását.

Gajdóczi Gyula Jácint utcai lakos azt 
kérte, hogy a városba bevezető kerék-
párút elejére tegyenek ki egy, a gyalo-
gosközlekedésre figyelmeztető táblát. 
Erre ígéretet kapott. A nyári kompköz-
lekedésre rákérdezve kiderült, hogy 
a tavalyi veszteségei okán az üzemelte-
tő még nem hirdette ki az idei menet-
rendet.

Vértesi Klára a  Kolozsvári utcából 
elmondta, hogy a  Pesti út felől az  ut-
cájukba behajtó autók nem érzékelik 
az ott lévő árkot. Az úgynevezett Au-
tópihenő és környéke állapotát borzal-
masnak tartja, s több gödi járdaszakasz 
állapotát is szóvá tette. Markó József 
jelezte, hogy a  járdaépítések folyama-
tosak, azok felgyorsítása a költségveté-
si bevételek kérdése. Arra a  felvetésre 
pedig, hogy a Duna-partra ne lehessen 
kutyát vinni, s ne lehessen ott motorral 
közlekedni, elmondta: a  hatályos ren-
delet létezik, a tiltótáblák kinn vannak, 
ám a  szabályokat sokan nem tartják 
be, nem óvják a környezetüket. A kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatban itt 
hangzott el, hogy az önkormányzat fá-
sítási programja jól működik, − évente 
háromszáz fát ültetnek el a városban.

Huszti Benjámin Pozsonyi utcai la-
kos felvetette, hogy a  régi focipálya 
sporttolásra nem alkalmas, a talaj mi-
nősége és  az elhanyagolt drótkerítés 
igen balesetveszélyes. Markó József 
válaszában elmondta, hogy a felsőgödi 
focipályát a GSE gyakorlatilag ingyen 
kapta meg a  várostól, ám nem hasz-
nálja. A  pálya további sorsáról egyez-
tetnek a  GSE elnökével. A  felszólaló 
javasolta a  pálya rendbetételét, illetve 
korszerűsítését: egy sportpark létesíté-
sét. A polgármester szerint, ha a GSE 
visszaadja a  focipályát, akkor a sport-
park megépítésének költségei a várost 
terhelnék, nem beszélve annak későbbi 
fenntartásáról, üzemeltetéséről. Éssze-
rűbbnek és rentábilisabbnak tűnne, ha 
vállalkozói-befektetői jellegű megol-
dás születne.

A közmeghallgatás végén Markó 
József megköszönte a  jelenlévők ak-
tivitását, a  sok hasznos észrevételt 
és  javaslatot, s  ígérte, a  városvezetés 
a lehetőségeihez mérten mindent meg-
tesz azért, hogy Göd tovább épüljön 
és  szépüljön, valamennyiünk megelé-
gedésére.

G. K.

Karaszek Ernő és Karaszek Ernőné Marika 
néni ritka évfordulót ünnepelhettek a kö-
zelmúltban. Hatvan évvel ezelőtt, 1956-
ban kötöttek házasságot, és május 7-én 
tartották a gyémántlakodalmukat. A nem 
mindennapi ünnepet még különlegeseb-
bé tette, hogy ugyanezen a napon az oltár 
előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak: 
annak idején ugyanis nem volt egyházi es-
küvőjük, ám most, a gyémántlakodalmu-
kon egyházi szertartás keretében is egybe-
keltek. Radnics Zoltán atya adta össze őket 
a Piarista Szakképző Iskola kápolnájában. 
A  szertartáson és az  azt követő ünnepi 
ebéden ott volt az  egész család: két gyer-
mekük, négy unokájuk és tizenegy dédu-
nokájuk, valamint Marika néni testvére és 
annak felesége is.

Marika néni nyugdíjba vonulásáig 
az  ELTE Gödi Biológiai Állomásán dol-
gozott laboránsként, Ernő bácsi pedig 
az újpesti Gyógyszerkutató Intézet alkal-
mazásában állt. Éppen hatvan éve annak 
is, hogy Gödre költöztek. „Nem mindig 
volt egyszerű az  életük, de hűséggel ki-

tartottak egymás mellett az  olykor em-
bert próbáló időkben is.” Az egész család 
őszinte örömmel ünnepelte példamutató 
házasságuk jubileumát – tudtuk meg 
az egyik unokától, Mikesy Orsolyától. 

A Gödi Körkép szerkesztősége ezúton 
kíván jó egészséget és sok boldogságot 
a gyémántlakodalmas házaspárnak.

K. B.

ÜNNEP

Juniális az Alapszolgáltatási Központ szervezésében
Az Alapszolgáltatási Központ idén is 
megrendezte hagyományos juniálisát. 
A nyár eleji találkozót rendszerint sza-
bad téren, a Vasvári utcai idősek klub-
ja kertjében tartják, ám idén az  esős 
időre való tekintettel a  Duna-part 
Nyaralóházak színházterme adott 
otthont az  ünnepségnek. Az  esemé-
nyen az Idősek Klubja, a Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub, a  Vöröskereszt gödi 
szervezete, a Katolikus Karitász helyi 
csoportja és  a verőcei idősek klubja 
képviseltette magát. A meghívott ven-
dégek között ott volt dr. Pintér György 

alpolgármester – aki az  önkormány-
zat nevében is köszöntötte a  nyug-
díjasokat –, valamint Lenkei György, 
a szociális bizottság elnöke és Csányi 
József képviselő. A  rendezvényen ön-
álló produkcióval lépett fel Kunvári 
Krisztina házi gondozási csoportveze-
tő, aki indiai táncokat adott elő. A kö-
zönség nagy tetszéssel fogadta az Idő-
sek Klubja tagjaiból alakult alkalmi 
hastánccsoport színpadi bemutatóját 
is – mondta el Tóth Ildikó, az  Alap-
szolgáltatási Központ vezetője.

K. B. 

ÉVFORULÓ

Egy különleges családi ünnep

Az esős idő miatt idén a Duna-part Nyaralóházak adott otthont az általában szabadtéri 
rendezvénynek
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Makkosjánosi görögkatolikus egy-
házközsége idén mintegy 9 mil-
lió forint összegű magyar állami 

támogatást nyert a falu óvodájának fejlesz-
tésére. A  projekt keretében az  eddig 100 
férőhelyes állami fenntartású óvodát kibő-
vítették egy, az  egyház tulajdonában lévő, 
25 gyermek befogadására alkalmas épület-
szárnnyal. A lerobbant állapotú régi ingat-
lan, amely évek óta kihasználatlanul állt, 
most új tetőt és külső szigetelést kapott. 
Az  új óvodaegységet korszerű fűtéssel és 
konyhával látták el, és modern berendezési 
tárgyakkal szerelték fel. Ősztől huszonöt 
magyar kisgyerek az európai uniós előírá-
soknak megfelelő, modern környezetben 
veheti igénybe az óvodai ellátást.

Göd önkormányzata az április végi kép-
viselő-testületi ülésén hozott döntést arról, 
hogy jelentősebb összeggel, mintegy 2,5 
millió forinttal járul hozzá a  jánosi óvoda 
felújításához. A  határozat megszületését 
követő napokban a gödi városvezetés Kár-
pátaljára utazott, ahol jelképesen átadta 
a pénzadományt, és megkötötte az összeg 
felhasználásának feltételeiről szóló támo-
gatási szerződést.

A jánosi önkormányzat fenntartásá-
ban lévő, de nevelési programját tekintve 
egyházi intézményként működő Oltalom 

Óvoda hivatalos átadására és megáldására 
július 6-án került sor. A gyerekek magyar 
és ukrán nyelvű zenés-táncos műsorát kö-
vetően Soltész Miklós államtitkár mondott 
beszédet. Örömét fejezte ki amiatt, hogy 
a kárpátaljai településen egyre több a gye-
rek, és így szükségessé vált az óvodabőví-
tés. Köszönetet mondott a szülőknek azért, 
hogy a  nehéz gazdasági-társadalmi viszo-
nyok közepette is hisznek a  jövőben, és 

nagy családot vállalnak. Úgy fogalmazott: 
a  kétnyelvű kárpátaljai magyarság Ukraj-
nát összeköti Európával. A  makkosjánosi 
gyerekek Ukrajnához tartoznak, de a ma-
gyar nemzetnek is tagjai, és ez nem gyen-
gíti, éppen ellenkezőleg, erősíti Ukrajnát. 
„A magyar kormány és a magyar emberek 
mindig ott fognak állni azon kárpátaljai 
magyarok mellett, akik a nehézségek elle-
nére meg akarnak maradni a  szülőföldjü-
kön.” Az  államtitkár hangsúlyozta, hogy 
a  kárpátaljai egyházak különösen sokat 
tesznek a magyar közösség megmaradásá-
ért, és külön köszönetet mondott Egressy 
Miklós görögkatolikus parókusnak, aki 
az  óvodabővítés kezdeményezője és lebo-
nyolítója volt.

A görögkatolikus lelkész valóban a  szí-
vén viseli a  polgárháború és a  gazdasági 
válság miatt nehéz körülmények között élő 
lakosság sorsát. Az általa vezetett jótékony-
sági alapítvány a  segélyezés megszervezé-
sében is döntő szerepet vállal. Az ünnepség 
után az MTVA-nak adott nyilatkozatában 
Egressy Miklós arról beszélt, hogy az óvo-
da bővítése már nem tűrt halasztást, hiszen 
helyhiány miatt több mint húsz gyereknek 
nem tudtak ellátást biztosítani a  koráb-
ban csupán 100 férőhelyes intézményben. 
„Látom a  szülők nehézségét: nem tudnak 
munkába állni, mert nincs hol hagyni 
a  gyereket. És ha egy kenyérkereső kiesik 
a  családból – hiszen ismerjük az  ukrajnai 
gazdasági helyzetet −, azt megsínyli a csa-
lád” – mondta a lelkész.

A több éve tartó polgárháborúval és 
gazdasági válsággal küzdő Ukrajnában so-
kak számára valóban súlyos gondot jelent 
a mindennapi megélhetés. A közüzemi dí-
jak, a gyógyszerek és számos élelmiszer ára 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Gödi támogatással újult meg a makkosjánosi 
óvoda
Új épülettel bővítették az  óvodát Göd kárpátaljai testvértelepülésén, Makkosjánosi-
ban. A beruházáshoz a magyar kormány, Göd és Kisvárda önkormányzata, valamint 
a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Az épület megújult szárnyát Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára július 6-án adta át a  településen élőknek. Az ünnepélyes 
óvodaavatásra városunk képviseletében Kárpátaljára utazott Markó József polgármes-
ter, dr. Pintér György alpolgármester, Simon Tamás alpolgármester és dr. Szinay József 
címzetes főjegyző.

A felújított óvodai szárny átadására Kárpátaljára utazott a gödi városvezetés. (Az álló 
sorban hátul balról: dr. Pintér György, dr. Szinay József, Markó József és Simon Tamás. Az álló 
sorban középen fekete papi öltözékben Egressy Miklós lelkész, tőle balra Soltész Miklós 
államtitkár.) 

A makkosjánosi gyerekek magyar és ukrán nyelvű zenés-táncos műsorral készültek 
a részben gödi támogatással megvalósult Oltalom Óvoda átadóünnepségére 
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a többszörösére emelkedett a háború kezdete óta, míg a fizetések nem változ-
tak. Kárpátalján egy nyugdíjasnak havonta körülbelül 13 ezer forintnak meg-
felelő összegből kell megélnie, egy átlagos munkabér pedig nem több mint 
20-26 ezer forint. Makkosjánosiban minden második család rászorulónak 
számít.

Ezen a  nehéz helyzeten szeretett volna enyhíteni a  gödi önkormányzat, 
amikor tavaly nyáron összesen 4 millió forintot (háztartásonként 10 ezer fo-
rint pénzbeli támogatást) juttatott el 400 makkosjánosi családnak – mondta 
el az óvoda átadásán elhangzott beszédében Markó József polgármester. A két 
település között az utóbbi években – főként a nagy távolság és a kapcsolatok 
kiépítésében annak idején részt vevők idősödése miatt – meglazult a  kap-
csolat, ám tavaly nyáron új szakaszába lépett az együttműködés. Ennek első 
gyümölcse a most megvalósult óvodaprojekt, amelynek köszönhetően magas 
színvonalú ellátást kaphatnak majd az új intézménybe járó gyerekek. Markó 
József említést tett arról is, hogy augusztusban 20 jánosi iskolás gyerek tánc-
táborban vehet részt Gödön, a  Duna-part Nyaralóházakban. Az  augusztus 
19-ei ünnepségen a testvérvárosi gyerekek a helybeli néptánccsoport tagjaival 
közösen lépnek majd színpadra. A családok közötti kapcsolatok újbóli kiala-
kulása ezektől a személyes találkozásoktól várható leginkább – hangsúlyozta 
a polgármester.

Barta István, Makkosjánosi polgármestere és Egressy Miklós lelkipásztor 
beszédükben hálás köszönetüket fejezték ki a minisztériumnak és a támogató 
testvértelepülések önkormányzatainak az új óvodaépület megvalósulásáért.

Még a  gödi városvezetők kárpátaljai tartózkodása idején megérkezett Já-
nosiba a  gödi római katolikus hívek mintegy két köbméternyi gyermekru-
ha-adománya is.

– A  tartósélelmiszer-, ruha- és egyéb segélyszállítmányok célba juttatása 
Ukrajna területén mindig nagyon hosszadalmas és bizonytalan. Ahogyan 
a korábbi alkalmakkal, ezúttal is a Máltai Segélyszolgálat beregszászi csoport-
jának vezetője, Schumiczky András volt ebben a  segítségünkre – mondta el 
már a delegáció hazaérkezése után Simon Tamás alpolgármester. – A  jövő-
ben azonban megváltozhat ez a helyzet, ugyanis az átadóünnepséget követően 
sikerült egyeztetnünk Soltész Miklós államtitkár asszisztensével arról, hogy 
a  Gödön gyűjtött adományokat a  jövőben a  minisztériumi segélyszállítmá-
nyokat szállító kamion vinné Kárpátaljára. Ha ez a  lehetőség valóban meg-
nyílhat előttünk, akkor ezentúl a gödi felajánlásoknak nem kellene hónapokat 
vesztegelniük a határon – tette hozzá az alpolgármester, aki azt is elmondta: 
a rendszeres ruhaadományokért a Gödi Körképen keresztül is szeretné tolmá-
csolni a gödi családoknak a jánosiak hálás köszönetét.

Koditek Bernadett

Gödön elhunytak
Pusztai Jenő 56 éves
Kiss Attila 71 éves
Bóta Istvánné (sz.: Szabó Anna Margit) 94 éves

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Tóth Attila növényvédő szakmérnököt utolsó útjára 
elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.

Emlékét örökre megőrizzük: felesége Éva,
gyermekei: Attila, Évi és családjaik.

2016. június 1. és június 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Csorba Attila és Szántó Éva
Raptis Dimitrios és Koró Ágnes Aranka
Gulyás Gábor István és Csomós Mónika
Csergő József László és Bassó Andrea
Cseh-Szakál Tibor és Kurucz Dalma
Hunka Ferenc és Hidvégi Renáta
Kliber László és Lestyán Ágnes
Sarkadi László és Nyerges Hanga
Együd Gábor és Máthé Vivien
Vácz András és Szénás Beáta
Mucs Roland és Mezei Dóra
Bányász Bálint és Mohácsi Réka

Simon Gáspár Balázs Fotó | Veres Mihály Zoltán

EGYHÁZI ÉLET

Papszentelés és újmise
Június 18-án a  váci székesegyházban Beer Miklós 
megyés püspök áldozópappá szentelte a  felsőgödi 
Simon Gáspár Balázst. Másnap, a  felsőgödi Jézus 
Szíve-templomban újmisét mutatott be Balázs atya 
paptársai, családja és a hívek körében. A misén több 
ének- és  zenekar közreműködött, melynek végén 
Balázs atya újmisés áldásban részesítette a híveket. 
Az alsógödi híveknek július 3-án mutatott be szent-
misét, melyben a híveket arra kérte, hogy imádkoz-
zanak érte, mint ahogy ő  is fog imádkozni értük. 
A püspök atya augusztus 1-jei hatállyal Tura és Vác-
szentlászló káplánjának nevezte ki Simon Gáspár 
Balázst. Isten áldása kísérje Balázs atyát!

V-Sz. E.

Markó József gratulált az óvodások színvonalas műsorához. Az átadón mondott 
beszédében hangsúlyozta: a gödiek számára igazi öröm, hogy az európai 
előírásoknak megfelelően kialakított új óvodában magas színvonalú ellátást 
kaphatnak majd a jánosi gyerekek
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Az eseményen jelen volt Markó József 
polgármester, dr. Pintér György 
és  Simon Tamás alpolgármester, dr. 
Szinay József címzetes főjegyző, Lenkei 
György és  Csányi József képviselő, 
a Vasvári Pál utcai idősek klubjának jó 
néhány tagja és Fazekas Melinda klub-
vezető. Az  egybegyűlteket Schläfferné 
Takács Veronika, a Napos Oldal Nyug-
díjas Klub vezetője köszöntötte, aki el-

mondta, hogy a hagyományon túl idén 
rendhagyó indok is van az ünneplésre, 
mivel a  klub napjainkban töltötte be 
a  15. életévét. A  klub 2001. június 13-
án alakult, 38 lelkes nyugdíjas részvé-
telével, Németh Zoltánné, Gyöngyike 
kezdeményezésére és  vezetésével. 
Az elmúlt évek alatt folyamatosan nö-
vekedett a tagok létszáma, és változott 
a klub vezetése is. Jelenleg 115 regiszt-

rált tagja van a klubnak, ami nem kevés 
terhet ró a vezetőségre és a segítőkre.

Idézünk a  klubvezető ünnepi sza-
vaiból: „Minden esztendőben fél évre 
előre összeállítjuk a  programunkat, 
amelyet aztán írott formában kiosztunk 
a  tagoknak. A  program tartalmazza 
a  klubnapok időpontját, a  múzeumok 
és egyéb nevezetességek meglátogatását, 
a bakancsos és a buszos kirándulásokat, 
valamint az ünnepi megmozdulásokat. 
Reméljük, hogy mindig mindenki talál 
magának kedvére valót a  programok 
között. Nagy segítség, hogy a  kirán-
dulások, múzeumlátogatások, túrák 
és  egyéb rendezvények megvalósításá-
hoz az  önkormányzat évek óta pénz-
beli támogatást nyújt, melynek össze-
ge a  2016. évre 430 ezer Ft. Köszönjük 
az eddigi támogatást, és reménykedünk 
abban, hogy a  következő években sem 
feledkeznek meg rólunk.”

Schläfferné Takács Veronika beszé-
de után a  korábbi vezetők osztották 
meg az  elmúlt évek élményeit. Fellé-
pett a  klub újra „hadrendbe állított” 
énekkara is. Dudás János főszakács 
irányításával finom bográcsételről 
gondoskodtak, s az asztalokra kerültek 
sütemények és  italok is. A  rendezvény 
kellemes időben és jó hangulatban telt, 
melyhez a talpalávaló zenét a mindenki 
által ismert és kedvelt German István, 
Pista bácsi szolgáltatta.

Vida-Szabó Emese

Kedves hagyomány Gödön, hogy szép-
korú polgárait kerek születésnapjukon 
otthonukban köszönti a város vezeté-
se. Így történt ez Lukács József 90. szü-
letésnapján is: Józsi bácsinak − családja 
körében − dr. Pintér György alpolgár-

mester és Tóth Ildikó, az  Alapszolgál-
tatási Központ vezetője kívánt jó egész-
séget és további derűs éveket.

Józsi bácsiék az 1970-es években cse-
rélték el pesti lakásunkat egy alsógödi 
házra. Később a munkája okán néhány 

éven át ismét Budapesten éltek, majd 
nyugalomba vonulása után költöztek 
ismét Gödre, illetve lánya és  unokája 
közelébe Dunakeszire.

Lukács József szabómesterként dol-
gozott, majd a pécsi egyetem elvégzé-
sét követően műszaki igazgató volt egy 
ruhaipari szövetkezetben. Munkatár-
sai szerették, megbecsülték. A külföldi 
tapasztalatcserék során megszerzett 
szakmai ismeretei révén hazánkban 
ő  honosította meg a  ruhaiparban 
az  úgynevezett ragasztásos technoló-
giát.

Napjai jó részét ma is Gödön tölti, 
szívesen gondozza kertjét, növényeket 
ültet, gyümölcsöt termeszt. Nem csu-
pán szomszédjaival, hanem az  egész 
környékkel jó barátságot ápol.

Szerkesztőségünk nevében boldog 
születésnapot kívánunk Lukács József-
nek!

(w)

Dr. Pintér György alpolgármester, és az ünnepelt, Lukács József

KÖSZÖNTÉS

A kert ma is örömöt szerez nekem

CIVIL ÉLET

Iván-napi találkozó a „napos oldalon”
A Napos Oldal Nyugdíjas Klubnál évek óta hagyomány, hogy egy Iván-naphoz 
közeli időpontban találkozót szerveznek, mielőtt „nyári szünetre” mennének. 
Idén június 16-án, csodálatos nyári időben a Duna-part Nyaralóházak terüle-
tén jöttek össze.

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub kellemes nyári időben tarthatta meg szabadtéri programját, 
amelyen száznál is többen vettek részt 
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A felsőgödi általános iskolából 1950-
ben elballagott diákok minden évben 
megtartják osztálytalálkozójukat. Idén 
június 11-én, szombaton jöttek össze 
a  Vasvári Pál utcai Idősek Klubjának 
épületében.

Farkas Dezsőné, Éva néni elmondta, 
hogy tulajdonképpen már az  1940-es 
évektől együtt vannak, hiszen sokan 
közülük egy óvodába jártak. Ballagá-
sukkor osztályfőnökük, dr. Santóra 
József tanár úr a  következő gondolatot 

osztotta meg velük: „mindent el lehet 
venni az  embertől, de a  tudását nem”. 
Megfogadták a  tanácsát, az  egész osz-
tály továbbtanult, ki-ki képességei és le-
hetőségei szerint, így lett közülük szak-
munkás, óvodavezető, iskolaigazgató, 
egyetemi tanár. Dolgozó éveik alatt öté-
venként találkoztak, de nyugdíjas koruk 
óta minden évben összejárnak. Eleinte 
egy-egy osztálytársuk kertjében voltak 
az  összejövetelek, de amikor teher lett 
számukra a  főzés, a  vendéglátás, meg-
kapták az  Idősek Klubjának épületét, 
ahol megtarthatják az  esedékes talál-
kozót. Az 50. évforduló alkalmából em-
lékfát állítottak fel iskolájuk igazgatói 
és  tanulói emlékére. Figyelemmel kísé-
rik egymás életét. Sajnos sok társuk már 
elment közülük, de tisztelettel megem-
lékeznek róluk. „Ma ünnepeltük a  há-
rom »legfiatalabb«, 1936-ban született, 
80 éves társunkat, tortával, verssel, ze-
nével. Azt üzenjük a  fiataloknak, hogy 
próbáljanak meg ők is rendszeresen osz-
tálytalálkozót szervezni, hiszen nagyon 
jó érzés a  gyerekkori vicceket, huncut-
ságokat feleleveníteni.”

Szöveg és kép: Vida-Szabó Emese

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klub-
jának tagjai hónapokon át készültek arra, 
hogy egy kora nyári délutánon vendégül 
lássanak gödi mozgássérülteket. A júni-
us 25-ei ebéd, majd az azt követő zenés 
műsor, közös éneklés, meghitt beszélge-
tések helyszíne ezúttal a GSE-pálya mel-
letti erdőszélen lévő „tanya” kertje volt. 
Talán kevesen tudják, hogy a Fürdő utcai 
telket a rajta álló épülettel együtt a klub-
tagok tartják rendben, s rajtuk kívül idő-
ről időre itt rendeznek összejöveteleket 
a  kertbarátok, a  Vöröskereszt helyi ak-
tivistái és más civil szervezetek tagjai is.

Stamler Ferenc elnökhelyettestől meg-
tudtuk, hogy a tucatnál is több mozgás-
korlátozott vendég meghívásában Antal 
György Bálint, a MEOSZ (Mozgáskorlá-
tozottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége) helyi titkára volt a  legnagyobb 
segítségükre.

A jó hangulatú kerti délutánon az al-
kalmi asszonykórussal közösen elénekel-
ték a klub „indulóját”, A mi kis tanyánk 
című dalt, melynek szövegét és  zenéjét 
maguk a klubtagok írták. Az összejövetel 
elérte célját, a  jelenlévő mozgáskorláto-

zottak mindannyian jól érezték magukat 
a szeretetteljes környezetben.

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubja, Lukács Józsefné klubelnök ve-
zetésével már javában szervezi a  július 
30-ára tervezett bográcsozós-zenés An-
na-bált.

(w)

CIVIL ÉLET

Minden közös pillanat fontos

KÖZÖSSÉG

Hatvanhat éves osztálytalálkozó

A klub tagjai aktív életet élnek, gyakori 
vendégei a  legkülönbözőbb gödi ren-
dezvényeknek. A találkozásra, a beszél-
getésre jó alkalmat jelentett számukra 
a június 5-én megtartott bócsai gyerek-
nap is, ahová – sokak örömére – finom 
házi süteményekkel érkeztek.

Az alkalmi asszonykórus tagjai fellépőruhájukat maguk készítették

Példaértékű lehet a mai fiatalok számára is, hogy az egykori osztályközösség egy életen át 
együtt maradhat

Gödi Körkép | 2016. 7. szám KÖZÉLET
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A díjátadót és az azt követő közös ebédet a Duna-part Nya-
ralóházak éttermében tartották június 30-án. A vendégeket 
fanfárszó köszöntötte: Simonits László és Kovács László 
trombitán, Varga Áron harsonán játszott az  ünnepeltek 
tiszteletére. Lenkei György, a szociális bizottság elnöke kö-
szöntőjében hangsúlyozta: a  Gödi Polgárok Egészségéért 
Díjat és a hozzá tartozó Semmelweis-emlékplakettet olyan, 
Gödön legalább öt éve az egészségügyben dolgozó szemé-
lyek kaphatják meg, akik „kiváló munkát végeztek szűkebb 
pátriájuk, a gödi nagy család érdekében”.

Markó József polgármester ünnepi beszédében úgy fo-
galmazott: az orvostársadalom tagjai a mai világban sajnos 
nem mindig kapják meg az őket megillető anyagi és erkölcsi 
megbecsülést. Tehetségük és elkötelezettségük tartja meg 
őket a pályán. Ennek köszönhető, hogy Gödön is megfele-
lő színvonalon biztosítják az orvosi ellátást a  lakosságnak, 
az önkormányzattal együttműködve. A polgármester szólt 
arról is, hogy a  városi egészségügyi ellátásban dolgozók 

körében nagyon 
ritkán adódnak 
személyi válto-
zások. A  lakosok 
ismerik és szere-
tik az  orvosokat, 
az  asszisztense-
ket, a  védőnőket 
és a  gyógyszeré-
szeket. Az  inter-
netes felületeken 
szinte soha nem 
találkozni olyan egyéni vagy kisközösségi véleményekkel, 
amelyek kritikát, panaszt fogalmaznának meg velük kap-
csolatban. A  lakosságszám folyamatos növekedésével pár-
huzamosan ugyanakkor növelni kell a fogorvosi, és előbb-
utóbb a  háziorvosi praxisok számát is, mert már most is 
nagy az egyes körzetek leterheltsége, a közeljövőben pedig 
várhatóan ezerszámra fognak beköltözni Gödre új lako-

A kitüntetettek
(Részletek a díjátadón elhangzott laudációkból)

Dr. Pruzsinszky Ibolya

Dr. Pruzsinszky Ibolya Erdélyben, Királydarócon szü-
letett. Az  egészségügyi szakiskola elvégzése után nővér 
volt a  szatmárnémeti kórház nőgyógyászatán. Kolozs-
váron felvételt nyert az egyetemre, ahol 1969-ben gyer-
mekgyógyászként végzett. Szatmárnémetibe visszatérve 
a kórház gyermekosztályán immár orvosként dolgozott 
tizenegy évig.

Lányával és  férjével 1980. december 22-én települtek 
át Magyarországra, és Gödre költöztek. Máig rendszeres 
vendége a Gödön élő erdélyiek találkozóinak. 

A szakmai továbbképzések állandó résztvevője. 2011-
ig egyedül látta el a  felsőgödi bölcsőde, az  óvoda és  az 
általános iskola intézményi orvosi teendőit. 

Kedvessége miatt a gödiek hamar megszerették. Ren-
delése családias hangulatban zajlik, hiszen jól ismeri 
a  praxisához tartozó gyermekeket és  a szüleiket is. Ma 
már az egykori páciensei hozzák a gyermekeiket a ren-
delőjébe.

A betegei iránti empátiája és  türelme a  mai napig 
töretlen.

Kővári Józsefné

Kővári Józsefné 1967-ben közgazdasági szakközépiskolában érett-
ségizett, majd az  Egyesült Izzóban helyezkedett el, ahol köny-
velőként dolgozott. 1969-ben született meg első gyermeke, majd 
1974-ben a  második. 1976-ban megbetegedett, hosszabb időn át 
kezelésre szorult. Ekkor dr. Kamarás Attila volt a családja körze-
ti orvosa, aki felajánlotta neki, hogy gyógyulása után dolgozzon 
mellette, illetve a körzeti nővér mellett orvosírnokként. Örömmel 
mondott igent a felkérésre, így 1976-tól orvosírnoki állást töltött 
be. A munkája mellett 1983-ban elvégezte az egészségügyi szakis-
kolát. 30 éven át körzeti nővér munkakörben dolgozott tovább dr. 
Kamarás Attila mellett. Később dr. Gál Péter asszisztense, körzeti 
nővére lett. Helyismeretének, tapasztalatainak köszönhetően so-
kat tudott segíteni az új háziorvos beilleszkedésében. Húsz éven 
át Göd központi ügyeletén vállalt pluszmunkát, és továbbképzése-
ken fejlesztette a tudását. A városi rendezvényeken gyakran vég-
zett vércukor- és vérnyomásmérést. A betegek megbíztak benne, 
sokszor otthonában is megkeresték őt, ha segítségre volt szüksé-
gük, és ő minden alkalommal örömmel ment, ha hívták, nemegy-
szer éjszaka is. Számos alkalommal ápolt súlyos állapotban lévő 
betegeket, akiknek lelki támaszt is nyújtott nehéz helyzetükben. 
Amikor elvesztette valamelyiküket, az mindig nagyon megviselte 
őt. Kővári Józsefné a mai napig teljes odaadással, lelkiismeretesen 
végzi a munkáját, és mindent igyekszik megtenni a betegek gyó-
gyulása, a rá bízott feladatok maradéktalan teljesítése érdekében. 

SZAKMAI ELISMERÉS

Díjátadások a magyar egészségügy napján
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz megelőzési módjának kidolgozója 1818. 
július 1-jén született. Az „anyák megmentőjeként” ismert orvos születésnapján 
országszerte köszöntik az egészségügyi dolgozókat, és a  legkiválóbbak szak-
mai kitüntetéseket vehetnek át. Göd Város Önkormányzata a  tavalyi évben 
alapított díjat a  városban szolgálatot teljesítő orvosok és egészségügyi szak-
dolgozók elismerésére. A Göd Város Polgárainak Egészségéért Díjat a kollégák 
javaslata alapján ezúttal dr. Pruzsinszkyné dr. Szabó Ibolya gyermekgyógyász 
főorvosnak, illetve Kővári Józsefné körzeti nővérnek ítélték oda.

A díjazottak munkáját az önkormányzat 
is nagyra értékeli. (Balról dr. Szinay 
József címzetes főjegyző, Simon Tamás 
alpolgármester, Kővári Józsefné körzeti 
nővér, Markó József polgármester, 
dr. Pruzsinszkyné dr. Szabó Ibolya 
gyermekgyógyász főorvos és Lenkei György, 
a szociális bizottság elnöke. Mögötte 
dr. Pintér György alpolgármester)
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sok. A  családi otthonteremtési ked-
vezménnyel összefüggésben ugyanis 
Gödön is érzékelhetően megélénkült 
az  építkezési kedv. A  polgármester 
arra kérte az egészségügyi dolgozókat, 
hogy továbbra is őrizzék meg az álta-
luk nyújtott szolgáltatás magas színvo-
nalát, és törekedjenek arra, hogy egy-
mással és a várossal is jó kapcsolatokat 
ápoljanak az  együttműködés és a  kö-
zös megoldások keresése szellemében, 
mindig szem előtt tartva a  lakosság 
érdekeit.

Markó József elismeréssel szólt 
az  idei évi két díjazottról. „Mindkét 
ünnepeltet hosszú évek, évtizedek óta 
ismerem, mindkettejükhöz sok-sok jó 
emlékem fűződik, és mindkettejük-
nek szívből gratulálok az elismeréshez, 
amelyet valóban kiérdemeltek szakmai 
munkájukkal és emberi helytállásuk-
kal” – fogalmazott a  polgármester, 
majd az elismerésben részesülők szak-
mai pályafutását és eredményeit mél-
tató laudációk elhangzása után átadta 
az  okleveleket és a  Semmelweis-em-
lékplaketteket.

K. B.

− Hol és hogyan indult el az orvosi pályán?
− A Szatmár megyei, ma Romániához tar-
tozó Szatmárnémetiben kezdtem el iskolai 
tanulmányaimat, majd ott is fejeztem be. 
Magyartanárnak készültem, de az  ottani 
és az akkori viszonyok között ez akadályok-
ba ütközött. Így a szatmárnémeti Egészség-
ügyi Asszisztensképző Intézetbe nyertem 
felvételt, ahol egy évet töltöttem el, de mivel 
vonzott az orvosi pálya, a következő évben 
már a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem diákja voltam. Mivel választható 
szakok közül a gyermekgyógyászat vonzott 
leginkább, harmadév után azt választot-
tam, és  hatévnyi kemény, román nyelven 
folytatott tanulmányok után ezen a szakon 
nyertem diplomát.

− Mi történt az  orvosi diploma megszer-
zése után?
− Egy Szatmárnémeti közelében lévő köz-
ségben kezdtem el gyermekorvosi munká-
mat, nehéz terepkörülmények között. Kór-
házi munkára vágytam, ezért szakvizsgát 
tettem a  Bukaresti Orvosi Egyetemen, 
minek eredményeképpen a Szatmárnéme-
ti Városi Központi Kórház gyermekosztá-
lyán folytathattam a munkámat, közel tíz 
éven keresztül.

− Milyen út vezetett a Partiumból Gödre?
− 1980-ban települtünk át állatorvos fér-
jemmel és  kiskorú gyermekünkkel, hiva-

talos úton, Budapestre, de mivel egy lakás 
létkérdés volt számunkra, ezért a kórházi 
szolgálatot feladva, a fővároshoz közel eső 
Gödön találtam gyermekorvosi körzeti 
állást. Itt szeretettel fogadtak, szolgálati 
lakáshoz jutottunk, amire ma is hálával 
gondolok. 1981 februárja óta, tehát 35 éve 
állok a gödi lakosság szolgálatában, akik-
kel jó kapcsolatot alakítottam ki, vonat-
koztatva ezt a  városvezetésére is. Orvosi 
munkámban a  velem dolgozók szolgá-
latkészen segítenek, gondolok itt a  védő-
nőkre és  az asszisztensemre, Gyetvánné 
Klárikára. Nyugodt szívvel elmondhatom, 
hogy tősgyökeres gödi polgárnak vallom 
magam, mivel életem nagyobb részét itt 
élem le, ebben a  szeretni való városban, 
környezetben.

Visszatekintve az  eltelt időszakra, 
örömmel élem meg, hogy a  munkám so-
rán azok az  anyukák és  apukák, akiket 
annak idején kezeltem-oltottam „hátul-
gombolós” korukban, immár a  saját gye-
rekeiket hozzák el a rendeléseimre.

− Sok panaszt hallani manapság az alap-
ellátásban dolgozó orvosok körében…
− Nézze, nekem nem kenyerem a panasz-
kodás. Több mint 1200 gyermek tartozik 
a  körzetembe, mindegyikük egészsége 
az  én személyes felelősségem. Ők vala-
mennyien a  „gyermekeim”, azaz igazi 
nagycsaládos orvos vagyok. Kaphatok-e 
többet annál, mint amikor egy félénk te-
kintet mosolygósra vált? Persze oda kell 
figyelnem a  praxisom gazdálkodására, 
azonban a jelenlegi formában, megfontol-
tan sáfárkodva jut pénz a rendelő folyama-
tos fejlesztésére.

− Beszélgetésünk a nyár derekán kerül ol-
vasóink kezébe. Milyen tanácsokat adna 
a kisgyermekes szülőknek?
− Mindenekelőtt azt, hogy a  napozással 
legyenek nagyon óvatosak! A kicsik fején 
legyen könnyű sapka vagy kalap. Magas 
faktorú napvédővel kenjék a  testüket, 
és  ezt ismételjék meg minden alkalom-
mal, amikor a kisgyermek kijön a vízből. 
Lehetőleg szűrt árnyékban pihenjenek két 
fürdés között, s a piciket sohase hagyják, 
még letekert ablak mellett sem az  autó-
ban. A nyári melegben fokozottan ügyel-
jenek a  folyadékbevitelre: napi másfél-két 
liter folyadékra van szükségük a piciknek, 
amely soha ne édes szörp vagy szénsavas 
üdítő legyen, hanem buborékmentes ás-
ványvíz vagy sima csapvíz.

Walter Béla

INTERJÚ

Harmincöt éve állok 
a gödi lakosság 
szolgálatában
Második alkalommal adták át a magyar 
egészségügy napján a  Göd Város Polgá-
rainak Egészségéért díjakat. Az elismerés 
azokat az egészségügyi dolgozókat illeti, 
akik magas színvonalú szakmai munká-
jukkal és emberi helytállásuk révén kiér-
demlik a gödi közösség nagyrabecsülését. 
Az  egyik idei díjazottal, dr. Pruzsinszky 
Ibolya gyermekorvossal beszélgettünk.

A doktornő figyel a gyermekekre, és 
figyel a szülőkre is

A Semmelweis-nap minden évben jó 
alkalmat teremt a találkozásra és a szakmai-
emberi kapcsolatok elmélyítésére 
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− Nemrégiben értesülhettünk arról, hogy 
az  Alkotmánybíróság két határozatot ho-
zott, amelyekben nem adott helyt a  kor-
mány által a  betelepítési kvótáról kezde-
ményezett népszavazás ellen benyújtott 
indítványoknak. Ez azt jelenti, hogy min-
den sínen van?
− Így is fogalmazhatunk, noha a népszava-
zással kapcsolatban eddig is minden „sínen 
volt”. Bizonyára sokan tudják azt, hogy 
a  bevándorláspárti ellenzék már a  par-
lamentben, majd a  választási szerveknél, 
végezetül a  Kúrián és  az Alkotmánybíró-
ságon is próbálta megakadályozni a  nép-
szavazást, de ez, hál’ istennek, nem sikerült 
nekik. Most tulajdonképpen az  történt, 
hogy lezárult a  népszavazás kiírásának 
jogorvoslati szakasza, elhárultak az  aka-
dályok, tehát lesz népszavazás. Hamaro-
san szavazhatunk arról, hogy szeretnénk-e 
kényszerbetelepítést, vagy sem.

− Mit jelent az, hogy hamarosan?
− Az Alkotmánybíróság június 21-i dön-
tése alapján Áder János köztársasági el-
nök kihirdette a  népszavazás időpontját: 
2016. október 2., vasárnap. A  kormány 
pedig megkezdte a felkészülést a népsza-
vazásra. Arra fogjuk kérni az embereket, 
hogy mondjanak nemet a kényszerbetele-
pítésre.

− Amint azt az imént mondta is, nem kevés 
támadás érte az elmúlt időszakban a kvó-
tareferendumot. Többen azzal érveltek, 
hogy egy népszavazás nem képes változtat-
ni a kialakult helyzeten, hogy inkább csak 

pótcselekvés. Valójában mekkora a  jelen-
tősége a népszavazásnak?
− Aki vitatja a  betelepítési kvóta elleni 
népszavazás jelentőségét, annak vagy fo-
galma sincs arról, hogy mi történik jelen-
leg Európában, vagy szándékosan ártani 
szeretne a magyar embereknek. Idén ősz-
szel az  emberek a  saját életükről, a  jövő-
jükről, a  saját és  szeretteik biztonságáról 
dönthetnek majd. Ez tulajdonképpen 
szuverenitási kérdés: arról van szó, hogy 
az  embereknek jogukban áll kifejteni ál-
láspontjukat az  őket érintő kérdésekben. 
Magyarország semmilyen megállapodást 
nem írt alá Brüsszellel, amely szerint le-
mondana szuverenitási jogáról. Minden-
kinek meg kell értenie, hogy Magyaror-
szág jövőjéről csak a  magyar emberek 
dönthetnek. A britek sem voltak elégedet-
tek azzal a politikával és védelemmel, amit 
ebben a helyzetben az Európai Unió nyújt. 
A brit EU-tagságról tartott népszavazáson 
győzött a  kilépést pártoló tábor. Tiszte-
letben kell tartani a britek döntését, mert 
minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy 
a saját sorsáról ő maga döntsön.

A magyaroknak is egyértelmű, határo-
zott népszavazási eredménnyel kell meg-
üzenniük Brüsszelnek, hogy kizárólag 
ránk tartozik az, hogy kivel szeretnénk egy 
országban élni. Kizárólag mi hozhatunk 
döntést arról is, hogy szeretnénk-e me-
nekülttábort a  településeinken vagy azok 
határában, illetve, hogy szeretnénk-e olyan 
veszélyhelyzetnek kitenni magunkat, csa-
ládunkat, gyermekeinket, amelyeket a köl-
niek, a párizsiak vagy éppen a brüsszeliek 

tapasztalhattak meg közvetlen közelből 
az elmúlt időszakban.

− Jogosan merülhet fel a kérdés minden eu-
rópai polgárban, hogy az Európai Uniónak 
milyen stratégiája van arra, hogy enyhítse 
a  migrációs válságot? Milyenek az  ez irá-
nyú javaslatok?
− Leginkább életképtelenek, a  valóságtól 
elrugaszkodottak. Az  embernek könnyen 
az az érzése támadhat, hogy a brüsszeli in-
tézmények inkább a válság mélyítését sze-
retnék elősegíteni, mintsem a megoldását. 
Az  eddigi lépéseik azt bizonyítják, hogy 
ők a bevándorlók betelepítésében, a terhek 
növelésében és  elosztásában érdekeltek. 
Mi ennek pont az ellentettjét valljuk: nem 
akarunk bevándorlókat se beengedni, se 
betelepíteni, és  nem növelni és  elosztani, 
hanem csökkenteni szeretnénk a terheken. 
Meg kell védenünk Magyarországot és Eu-
rópát! A  magyar kormány álláspontja az, 
hogy véget kell vetni a meghívásokra épülő 
bevándorlási politikának, mert az eddig is 
túl sok bajt okozott Európának, és a továb-
biakban még nagyobb bajok származhat-
nak belőle. Újra kell tervezni az  európai 
migrációs politikát, amíg nem késő.

− Vannak arra vonatkozó naprakész ada-
tok, hogy mekkora a fenyegetettség?
− Jelenleg senki sem tud pontos adattal szol-
gálni arra vonatkozóan, hogy az elmúlt egy 
évben összesen hány illegális bevándorló 
érkezett Európába. A különböző európai ha-
tóságok 1,5-2,5 millió közötti tavaly érkezett 
migránsról beszélnek. Idén már 220 ezer be-
vándorló érkezett, a migrációs nyomás pedig 
nemhogy csökkent, hanem egyre inkább nö-
vekszik, – a migránsáradatnak több tízmil-
liós utánpótlása van Afrika felől. Meg kell 
védeni tehát a  határainkat, és  nem szabad 
beengedni a gazdasági bevándorlókat Euró-
pába. A védelemre szorulókat pedig lehető-
ség szerint a lakóhelyükhöz legközelebb kell 
elhelyezni. Mi ezen az állásponton vagyunk.

− Az  országunkra nehezedő migrációs 
nyomás mennyire „számszerűsíthető”?
− A  legfrissebb hazai statisztika szerint 
csak 2016 júniusában naponta átlagosan 
120 illegális bevándorlót fogtak el az  ille-
tékes hatóságok. A befelé irányuló illegális 
határátlépések száma Magyarország külső, 
schengeni határain az  idén túllépte a  16 
és  fél ezret, amelyből a  szerb−magyar ha-
társzakaszon több mint 16 ezer ilyen eset 
történt. A  mai napig 21 ezret meghaladó 
menedékkérelmet regisztráltak.

Gödi Körkép

NÉPSZAVAZÁS

Meg kell védenünk Magyarországot és Európát
A magyaroknak egyértelmű, határozott népszavazási eredménnyel kell meg-
üzenniük Brüsszelnek, hogy kizárólag ránk tartozik az, hogy kivel szeretnénk 
egy országban élni – válaszolta lapunknak Tuzson Bence, a  Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest me-
gyei ötös választókerület országgyűlési képviselője, akit az Alkotmánybíróság 
2016. június 21-i döntése kapcsán kérdeztünk.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

KÖZÉLET

14



Séta közben megpihenőkről, jóízű beszélgetésekről 
mesélnek a padok

VÁROSKÉP

Önkéntes munkával szépült 
meg a Kapcsolat park
A felsőgödi Kálmán utca végén, az  Ilka pata-
kon átívelő híd neveleki hídfőjénél található 
a  Kapcsolat park, amely 2014 őszén „nőtt ki 
a földből”. A kezdeményezők a neveleki lako-
sok voltak, akik hétvégente önkéntes munkát 
vállaltak itt: gazoltak és bozótot irtottak, ren-
dezték a  terepet, majd növényeket ültettek. 
Az önkormányzat pedig padokat, hirdetőtáb-
lát és köztéri szemetest biztosított a  parképí-
téshez, így jött létre a kis közterület. A Nevele-
ki Szomszédok Egyesület az önkormányzattól 
az idei évre kapott támogatásból folytatni sze-
retné a városrész utcaképének javítását. Június 
4-ére és 6-ára lakossági városszépítő akciót 
hirdetett. Báli Gabriella és Krisztián Ferencné 
szervezésében a  lakosok újabb munkálatokat 
végeztek a  Kapcsolat parkban, illetve a  Csíz 
utcában. Harmincnál is több önkéntes vett 
részt a közös parkrendezésben, az óvodásoktól 
a nagymamákig minden korosztályból. A kis 
park közepét kaviccsal borították, hogy meg-
akadályozzák a  gazosodást, és jobban érvé-
nyesüljenek a dísznövények. A Csíz utcai járda 
melletti rézsűt pedig virágokkal ültették be. 
Színesre festett gumiabroncsokba telepítették 
a  dísznövényeket. Minden egyes „virágszige-
tet” egy-egy család fogadott örökbe: arra járva 
naponta locsolják, ápolják a növényeket. Dégi 
Júlia, a Neveleki Szomszédok Egyesület elnöke 
szerint az  igazi közösségi programmá alakult 
önkéntes munkát mindenki nagyon élvezte, 
különösen a gyerekek. Az akció eredményét – 
a virágokat és a szép, rendezett parkot – bárki 
megcsodálhatja, aki arra jár.

Koditek Bernadett

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Júliustól megyeszerte ellenőrzik 
a parlagfű-szennyezettséget
Helyszíni ellenőrzésekkel vesznek részt a „Parlagfűmentes Magyaror-
szágért” programban a Pest Megyei Kormányhivatal járási földhiva-
talainak osztályai. Mivel a növény pollenje sokaknál súlyos allergiás 
tüneteket válthat ki, ezért a parlagfű irtása és a földterületek fertőzött-
ségének visszaszorítása – egészségvédelmi okokból – az ingatlantulaj-
donosok és a földhasználók számára törvényben előírt feladat.

A hatályos rendelkezés szerint az  ingatlantulajdonosoknak június 
30-ig kellett elvégezniük a parlagfű-mentesítést, és megakadályozniuk 
a növény virágbimbójának kialakulását. A parlagfűmentes állapotot 
a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani.

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a  gyomnövénnyel 
szennyezett földek és kertek tulajdonosai a földterület nagyságának és 
gyomnövénnyel szennyezettségének mértéke arányában megállapított 
bírságra számíthatnak.

Pest Megyei Kormányhivatal/G. K.

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!
Kérjük azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán utcanévtábla van, hogy ellen-
őrizzék, nem nőtte-e be a  táblát a növényzet, jól látható-e az azon szereplő 
felirat. A tábla láthatóságáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Önkormányzati rendelet írja elő, hogy az utcanévtáblát csak az ingatlanon 
végzett felújítási, karbantartási munkálatok idejére szabad eltávolítani a helyé-
ről, és a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell a visszahelyezéséről.

Ha az utcanévtábla eltűnik, megsemmisül vagy megrongálódik, az  ingat-
lantulajdonosnak a Polgármesteri Hivatalban kell bejelentést tennie az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: (06 27) 530-064 vagy varoshaza@god.hu.
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Június közepétől már hosszabbak a  nappa-
lok, az esti sötétedés egyre későbbre tolódik. 
Ám aki türelmes volt és megvárta az alkonyt, 
s azután indult sétálni a Gödi-sziget mentén 
az ártéri erdőbe, azt csodálatos látvánnyal ju-
talmazta a természet.

Bár szentjánosbogarak a  gödi kertekben 
is előfordulnak, nagyobb, látványos „rajzá-
sukra” inkább a  nemzeti parkokba vagy 
az  Alcsúti Arborétumba szoktak szervezni 
„szentjánosbogár-néző” sétákat, túrákat. 
Az igazán „bogaras” helyeken százával-ezré-
vel láthatjuk az éjszakai erdőben szinte a va-
rázslat hatását keltő repkedő fénypontokat. 
Idén viszont a Duna-parti, háborítatlan árté-
ren is különösen szép számban voltak jelen 
a szentjánosbogarak: akár több tucat lebegő 
fénypontot is meg lehetett számolni.

Minden egyes levegőben illegő-bille-
gő fénypont egy-egy hím szentjánosbogár. 

A  nőstényeknek erősebb a  fényük: ők nem 
repülnek, a  talajon vagy a  növényeken ülve 
várják a  hódolóikat, akik akár 50 méteres 
távolságból is észreveszik a  csábító, zöldes 
„lámpácskáikat”. Nappal nem mutatnak so-
kat ezek a  jószágok: a  hímek apró, 1-2 cen-
timéter nagyságú, feketésbarna páncélú 
bogárkák. A  nőstények nagyobbak, de nem 
szebbek: mivel szárnyaik hiányoznak, semmi 
sem fedi szelvényezett, lárvaszerű testüket.

Ugyanakkor, ha leszáll az éj, egy kémiai fo-
lyamat révén potrohuk vége világítani kezd, 
és ennek segítségével megkezdődik a párke-
resés ősi tánca. A  hímek repülve, el-eltüne-
dezve rajzani kezdenek, a  nőstények pedig 
hívogató fényekkel várják a  „legényeket” – 
ez pedig csodálatos, mesebeli látványt nyújt 
az arra járó embereknek.

Sajnos nem gyönyörködhetünk sokáig 
a szentjánosbogarak fényeiben. A kifejlett ál-

latok rövid életűek, nem is táplálkoznak fel-
nőtt létezésük során; a hímek rögtön a párzás 
után elpusztulnak, a nőstények pedig csupán 
néhány hétig „várják” párjukat. A  rajzás 
csúcspontja általában június végére, Szent 
Iván napjának környékére esik. Ha idén le-
maradtunk róla, jövőre pótolhatjuk az  él-
ményt. Akár valamelyik szervezett szentjá-
nosbogárnéző-túrán, akár kisebb léptékben, 
de itt, Gödön is, a Duna-parton.

Pásztor Balázs

www.telepulesellato.hu

Nyitva tartás: naponta 6-tól 20 óráig. | Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Egész nyáron vár a Gödi Termálstrandfürdő!

Minden pénteken éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

TERMÉSZET

Varázslatos, libegő fénypontok a Duna-parton

Ahogy azt a tavalyi, az invazív spanyol-
csigáról írt cikkünkben már említettük, 
a  szentjánosbogarak igen hasznos álla-
tok abból a  szempontból, hogy „bioló-
giai fegyverként” pusztítják a  csigákat, 
a  meztelen csigákat – többek között 
a  spanyolcsigákat is. A  felnőtt állatok 
nem táplálkoznak (nincs is ehhez való 
szájszervük), azt élik fel, amit lárvako-
rukban felhalmoztak. A  lárvák pedig 
csigákat esznek. Persze a  puhatestűek 
a  legtöbb esetben sokkal nagyobbak, 
mint az  apró bogarak még apróbb lár-
vái, ez azonban nem jelent akadályt. 
A  lárvák áldozataikba harapva bénító 
mérget és emésztőfolyadékot juttatnak 
nyálkás prédáikba, amitől azok megbé-
nulnak, és szöveteik elfolyósodnak. Ezt 
a  folyadékot szívják fel aztán a  lárvák, 
s  ebből jut energia az  esti fényjátékra 
felnőttkorukban.

KÖZÉLET
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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).

KÖZLEMÉNY

Tájékoztató 
a lomtalanításról
Tisztelt Ügyfelünk!
A lakosság minden évben igénybe veheti a külön 
díjazás nélküli házhoz menő lomtalanítást. En-
nek keretében lehetőség nyílik megválni a háztar-
tásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

2016-ban a nyár végi és őszi szállítás időpontjait 
honlapunkon közzétesszük, valamint telefonon is 
a rendelékezésükre állunk. Az elszállításra kerülő 
lom mennyisége maximum 3 m³ lehet. 3 m³ feletti 
lomhulladék elszállítása külön díjazás ellenében 
történik. A  kisebb darabos hulladékot zsákban 
kérjük elhelyezni. A  lomtalanítás keretein belül 
nem áll módunkban elszállítani veszélyes hulladé-
kot (például festéket, vegyszert, növényvédő sze-
reket, illetve ezek göngyölegeit). Ezek gyűjtéséről 
egy későbbi időpontban értesítjük önöket. A lom-
talanítás során térítési díj ellenében szállítjuk el 
az alábbi hulladékfajtákat, melyek év közben ügy-
félfogadási időben ugyancsak térítési díj ellenében 
leadhatók a  kft. udvarán (a Kisfaludy utca felőli 
bejáratnál):
-  Építési törmelék 450 Ft/zsák (1 zsák maxi mum 

30 kg lehet)
-  Személygépkocsi gumiabroncs 300 Ft/darab, ke-

rékpár gumiabroncs 100 Ft/darab
A többlet lomhulladék, illetve a  térítéses szál-

lítási igényüket telefonon vagy e-mailben kérjük 
jelezni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

Mikor tilos a zajkeltés?
A lakosok nyugalmának, pihenésének biztosítása érdekében Gödön helyi ren-
delet szabályozza, hogy mikor nem végezhető zajjal járó tevékenység. A ren-
delet betartását fokozottan ellenőrzi a Közterület-felügyelet. Aki a rendeletben 
tiltott időben zajkeltő tevékenységet végez, az a közösségi együttélés szabálya-
iról szóló rendelet értelmében helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható.

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevékenység vég-
zése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos és motoros gépek használata 
(különösen gépi földmunkavégzés, betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, 
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, fű-
nyíró 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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Piarista Szakképző Iskola
A Piarista Szakképző Iskolában idén három különböző kép-
zési formában közel 100 tanuló ballagott. Ebben az évben 
már a  három- és  a négyéves szakiskolai képzésben is volt 
végzős osztály. Rajtuk kívül a kétéves érettségit adó képzés 
végzősei is elballagtak.

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

Elballagtak a végzős diákok
A város három általános és egy középiskolájában idén csak-
nem 280 diák fejezte be tanulmányait. A ballagás valameny-
nyi intézményben örömteli és szívszorongató esemény volt: 
ünnep, amely egy korszak végét, és egy új életszakasz kez-
detét jelezte diákok, szülők és tanárok számára egyaránt…

Búzaszem Iskola
A Búzaszem Iskolából idén 13 nyolcadik osztályos balla-
gott el. Közülük heten mennek gimnáziumba, hatan pedig 
szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Egy diák 
a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium tanulója lesz. 
A végzős búzaszemes diákok több mint fele egyházi intéz-
ményben tanul tovább.

Németh László Általános Iskola
A Németh László Általános Iskolától 87 nyolcadikos diák 
búcsúzott az idén. Közülük gimnáziumban 39-en, szakkö-
zépiskolában 40-en, szakiskolában pedig nyolcan folytatják 
tanulmányaikat. Angol nyelvből 15-en, németből ketten 
szereztek középfokú nyelvvizsgát.

Fotó | Kurdi Imre

Fotó | Kurdi Imre

Fotó | Kurdi Imre
Németh László Általános Iskola

Németh László Általános Iskola

Piarista Szakképző Iskola

Búzaszem Iskola
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VERSENYEREDMÉNYEK

Az iskolák hírei
Huzella Tivadar Általános Iskola
Ballagóink között hat olyan diákunk volt, akik a nyolc tan-
év sarán végig kitűnő bizonyítványt szereztek: Sinkó Panna 
Krisztina, Burján Dóra, Kiss Borbála, Mészáros Anna, Nagy 
Fanni és Strausz Blanka. 12 tanuló szerezte meg a középfo-
kú nyelvvizsgát, egy diák német, 11-en pedig angol nyelven.

A 34. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenyen 
a  komplex anyanyelvi 7-8. osztály integrált kategóriában 
II. helyezést ért el, a történelem megmérettetésen pedig IV. 
helyen végzett Huszár Dóra 8/d osztályos tanuló. A 8.b-ből 
Broda Vanda a  Gödi Western Lovas Sport Egyesület tag-
jaként a  western szakág train versenyszámában országos 
első helyen végzett. Tulkán Benjamin labdarúgásban ért el 
megyei első helyezést, ő a korosztályos válogatottnak is tag-
ja. Bérces András a kosárlabdásként, Gerber Dominik pedig 
vízilabdásként szerzett országos első helyezést. Korompai 
László a kajak ob-n aranyérmes lett. A 8/a-ból Sinkó Panna 
Krisztina kajakosaként szerzett aranyérmet a Maraton Ma-
gyar Bajnokságban arany-, illetve ezüstérmet, a váltó tagja-
ként pedig ezüst-, 4000 méteren bronzérmet.

Németh László Iskola
Diákjaink közül a DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályá-
zaton az általános iskolás fotósok közül Nyírő Jázmin első 
helyezést ért el, az  Arany János TITOK anyanyelvi verse-
nyen Hajnal Anna Lili a döntőbe jutott, a Csodálatos bar-
langvilág című országos vetélkedőn Lenkei Mandula Virág 
ezüstérmet szerzett. A Magyar Látványtánc és Sportszövet-
ség Országos Bajnokságán Bien Sára, Bruns Zazi Elfriede, 
Pap Gréta és Sisa Vivien arany minősítést kapott. A Boron-
kay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium „Sze-
lektív Macik” makettépítő környezetvédelmi versenyén 
a Balázs Borbála, Gáll Beáta, Pap Gréta és Ferenc Beatrix 
alkotta csapat a harmadik helyen végzett.

Búzaszem Iskola
Országos angol versenyen egy tanulónk 9. helyezést ért el, 
egy másik pedig az országos népzenei versenyen furulyából 
arany minősítést kapott.

Piarista Szakiskola
Sokféle eredményre vagyunk büszkék. Egy 16 fős csoport 
ősszel Koblenzben, Németországban járt szakmai gyakor-
laton az Erasmus+ program keretében. Az Országos Szak-
iskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen Pintér Kornél 
Balázs 3., Berhidai Sámuel 5. lett a regionális döntőben. Fel-
készítő tanáraik Dekiszkyné Fejér Rita, Tóth Péter és Besze 
Erika voltak.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Bojtos Tamás szer-
számkészítő a középdöntőig jutott (felkészítői: Vajó György 
és  Horváth Ferenc), Farkas Máté Márton győzött az  épü-
let- és  szerkezetlakatosok között (felkészítői: Heisz Gyula 
és  Kemény Gábor), míg Burger Domonkos harmadik lett 
az  asztalosoknál (felkészítői: Ádám Tamás és  Bagó Péter). 
Domonkos a szakma Európa-bajnoksága, a Euroskill hazai 
válogatóján 13. helyezést ért el.

G. K.

Huzella Tivadar 
Általános Iskola
A 2015/2016-os tanév vé-
gén a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskolából 94 tanuló 
ballagott el. 58,5 százalé-
kuk gimnáziumban, 24,5 
százalékuk szakközép-
iskolában (szakgimnázi-
umban) és  17 százalékuk 
szakiskolában tanul to-
vább.

Búzaszem Iskola

Huzella Tivadar Általános Iskola

Huzella Tivadar Általános Iskola

Gödi Körkép | 2016. 7. szám KÖZÉLET

19



SZÜLETÉSNAP

Nánási László 90 éves
Nánási László idén ünnepelte 90. születésnap-
ját. Ez alkalomból látogattuk meg otthonában, 
ahol nagyon készségesen fogadott bennünket. 
László bácsi 60 éve él feleségével boldog házas-
ságban, és 30 éve tölti otthon nyugdíjas éveit.

− Hogyan érzi magát a 90. születésnapján?
− Köszönöm szépen, jól. Szerencsére még 
az idő is jó, ami nálunk, időseknél fontos.

− Tartja még a kapcsolatot a régi iskolájával, 
iskoláival?
− Nem nagyon. Először Vésztőn dolgoztam, 
aztán Nagyorosziban, onnan pedig Szokolyára 
mentem és utána kerültem Gödre.

− Hogyan emlékszik vissza a tanításban eltöl-
tött éveire?
− A  tanítást 1947. szeptember 1-jén kezdtem 
Vésztőn. Ez egy úgynevezett sziki iskola volt, 
ahová nagyon szegény gyerekek jártak. Álta-
lában reggelire és ebédre ezek a diákok lekvá-
ros kenyeret ettek, a  szülők csak este főztek, 
amit épp tudtak. A mai gyerekek már el sem 
tudják képzelni ezt a szegénységet. A tanítvá-
nyaim kora reggel minden csomagolás nélkül 
a  tarisznyájukba csúsztatták a  két egymásra 
borított lekváros kenyerüket, és indultak az is-
kolába.

Amikor az iskolába kerültem, tudtam, hogy 
a tanításhoz fegyelemre van szükség, a diáko-
kat a rendre, a tisztaságra, és a tanulás megbe-
csülésére is meg kell tanítanom. Éppen ezért 
megköveteltem, hogy a kenyerüket csomagol-

KISGYERMEKNEVELÉS

Családi játszónapot tartottak a Szivárvány 
Bölcsődében
Mint esztendők óta minden nyár elején, idén június 25-én, szombat 
délelőtt rendeztek családi játszónapot a  Szivárvány Bölcsődében. 
E hagyományt Joó Istvánné, Zsuzsa korábbi bölcsődevezető teremtette 
meg, a nyílt játszónap ötlete tehát őt dicséri.

A játszókertben egymást követték a vidám vetélkedők és ügyessé-
gi játékok, melyek valamennyi csöpp résztvevője ajándékot kapott. 
A tengernyi program között volt kreatív kézműves foglalkozás, arcfes-
tés és  csillámtetoválás, lufiállat-készítés, majd a  teraszon hangszeres 
zene, közös éneklés és tánc, Korhecz Imola előadóművész vezetésével. 
Dr. Domán Csilla, a bölcsőde gyermekorvosa ezúttal kedvesebb „szu-
rikkal” érkezett: fájdalommentesen fülbe lőhető gyermekékszerrel. 
A  zenét Emmer Jánosnak köszönhettük, aki minden évben vidám 
hangulatot teremt. A büfében pedig szendvicsek, gofrik, palacsinták, 
szörpök és egyéb finomságok várták a gyerekeket és szüleiket, no meg 
a bölcsőde korábbi, időközben nyugdíjba vonult dolgozóit, akiket ez-
úttal is szeretettel hívtak meg mai kollégáik.

Ráczki Marianna bölcsődevezetőtől megtudtuk, hogy a vidám déle-
lőtt megszervezésében a bölcsőde együttműködő partnere a Mosoly-
birodalom Alapítvány volt.

(w)

A bölcsőde dolgozói ezúton is köszönik az  alább felsorolt gödi 
és  környékbeli intézmények, vállalkozások és  magánszemélyek 
nagyvonalú támogatását:
Adok-Veszek Használt Holmi, Bogdán Mihály szülei, Borostyán 
ABC, Csányi József, Csibedili Butik, Dunakaland Kalandpark, 
Dunakanyar Takarékszövetkezet, Felsőgödi Használtruha-bolt, 
Gödi Termálstrandfürdő, Gyerekzsibi webáruház (Alföldi Attila), 
Gyöngyvirágbolt (Kovács Lászlóné), Gyűszűnyi Kézimunkaüzlet, 
Jam Trans Kft., Kincsem Pékség, Kuckó Fagyizó, Liget Gourmet 
Pékség (Sződliget), Maszatka Bababolt, Oszlánczi Richárd szülei, 
Piramis Építőház, Plus Market, Prókai Vince szülei, Rétesház, 
RST Sütőipari Kft., Snoopy Díszállat Kereskedés (Vác), Solymosi 
Liza szülei, Szilasi Martin szülei, Tóth Vegyesbolt (Sződliget), Tóth-
Szentpéteri Hella szülei, Tücsök Papír és  Írószer, Varga és  Társa 
Trafik, Vega-Impex Játék és Webáruház, Wolav Kft.

A picik színes forgataga természetesen a szülőket is elvarázsolta

Ezernyi egykori diákja mondhat hálás köszönetet 
Nánási László tanár úrnak
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ják be, ne legyenek lekvárosak a  tankönyvek, 
amelyek szintén a tarisznyákban lapultak.

A munkámat megbecsülték és  elismerték, 
hiszen a második tanévem végén kitüntettek, 
majd előléptettek. Vésztőről kerültem Nagyo-
rosziba, ahol az akkori igazgatóval jó kapcso-
latot ápoltam, s  amikor gyermekük született 
és  Verőcére költöztek, engem szeretett volna 
maga helyett igazgatónak. Ám nem vállaltam 
el, hanem Szokolyára mentem, ahol szintén 
megüresedett az  igazgatói szék. De tudtam, 
van egy nálam idősebb kolléga, aki szeretett 
volna igazgató lenni, ezért átengedtem neki 
a  lehetőséget. Végül aztán Felsőgödre ke-
rültem. Itt is az volt a célom, hogy a nevelést 
helyezzem az  előtérbe. Fontosnak tartottam 
a  gyerekek felzárkóztatását, hogy minél ke-
vesebb legyen a  bukás, s  igyekeztem figyelni 
a tantestületre is, hiszen több egykori igazgató 
is volt közöttük.

− Gyakran gondol az iskolákban töltött évti-
zedekre?
− Igen. A gyerekekkel való foglalkozásra min-
dig jó visszaemlékezni. Csodálatos emlékek-
kel, máshoz nem hasonlítható élményekkel 
gazdagodtam a  tanítói éveim során. Emlék-
szem például arra, amikor Nagyorosziból két 
kolléganőm segítségével 70 gyereket vittünk 
kirándulni Visegrádra, méghozzá teherautó-
val! De hasonlóan kedves történet az  is, ami-
kor Vésztőre kirándultunk annyi gyerekkel, 
hogy még az  ételkiosztást se akarták vállalni 
a szülők, nemhogy a főzést magát. De nekem 
volt benne gyakorlatom, s megoldottunk min-
dent.

Időközben elvégeztem a  főiskolát, kiváló 
minősítéssel. Mintegy harminc nyári tábort 
vezettem, és számos kirándulást. Az egész or-
szágot bejártuk.

− Mi a legkedvesebb emléke?
− Rengeteg kedves emléket őrzök. Óriási él-
mény volt például az  említett visegrádi ki-
rándulás. Amikor egyszerre 70 gyereket visz 
az ember, akkor fel kell készíteni őket minden-
re, hogy sérülések nélkül érkezzünk haza.

− Milyen tantárgyakat tanított?
− Tizenhét éven át tanítottam fizikát. Aztán 
földrajzot, biológiát, technikai ismereteket 
és  gyakorlati foglakozást tartottam, de nem 
utolsósorban történelmet és filozófiát is.

− Sokszor megesik, hogy tanárembernek ta-
nár lesz a  gyermeke. Az  ön családjában elő-
fordult ilyen?
− Igen, az  egyik unokám középiskolai tanár, 
ő viszi tovább a stafétabotot.

Szakály Lilla, az I-deák gyermekújságírója

A XXIV. Váci Világi Vigalom sokszínű program-
jain idén is együtt vigadhatnak kicsik és nagyok. 
A Madách Imre Művelődési Központ szervezésé-
ben megvalósuló rendezvény több mint 100 pro-
dukcióval várja a vendégeket. A négy színpadon 
zajló eseményeken kívül nyolc templomi koncer-
tet, 17 kísérőprogramot, valamint 22 állandó és 
időszaki kiállítást tekinthetnek meg az érdeklő-

dők. A fesztivált kézműves és játszóházi foglalkozások, igényes vásári forga-
tag, változatos és bőséges gasztronómiai kínálat teszi teljessé.

A nyitóhangversenyen Händel-művek csendülnek fel a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar és a Vox Humana Énekkar előadásában.
Idén sem lesz hiány neves művészekből, népszerű előadókból. 
•  Pénteken fellép a  Takács Tamás Blues Band, a  Revue zenekar, valamint 

a Wellhello. 
•  Szombaton a  Papp-Sárdy N. B. B., az  Ismerős Arcok zenél, illetve Révész 

Sándor és Závodi János előadásában csendülnek fel a Piramis együttes dalai. 
•  Vasárnap Varga Miklós és a Band, Pálinkás Gergely és zenekara, valamint 

a Hooligans koncertjét élvezheti a közönség.
•  További nívós produkciók a teljesség igénye nélkül: Cry Free (Deep Purple 

tribute), Katáng, Csuka Ágnes zongorakoncertje, Jeszenszky produkció®, 
Nyári Károly, Nyári Alíz és Nyári Edit koncertshow, Gubás Gabi gyermek-
előadása, The Early Sundayz, Fugato Orchestra. A rendezvényen fontos szere-
pet kapnak a helyi alkotók, művészeti csoportok és zenészek is. A komolyze-
nei koncertek közül különleges élményt ígérnek a templomi hangversenyek.

•  Pénteken 21.30-kor animációs lézershow a Március 15. téren.
•  Szombaton 21 órakor lampionos hajófelvonulás.
•  Gyerekprogramok: Gyerekudvar, népi fakörhinta, játékok palotája, vízi park.

Részletes program: www.vacivigalom.hu
www.mimk.vac.hu
Közösségi oldal: https://www.facebook.com/events/629752570522850/

PROGRAMAJÁNLÓ

XXIV. Váci Világi Vigalom

Barokk Hétvége Gödön
2016. augusztus 27-28. 
Helyszín: Göd, Szent István-templom, Pesti út 73.

Augusztus 27., szombat 19.30
•  Bach-művek improvizációkkal − az Oláh Kálmán Trió koncertje  

(Oláh Kálmán – zongora, Klenyán Csaba – klarinét, Barcza Horváth 
József – bőgő) Közreműködik a Gaude kórus

Augusztus 28., vasárnap 18.30
•  J. S. Bach: 5. Brandenburgi verseny (BWV1050)
•  J. S. Bach: A-moll versenymű (BWV1041)
•  C. Ph. E. Bach: Csellóverseny
•  A. Vivaldi: D-dúr triószonáta (RV84) 

(Karosi Bálint – csembaló, Karasszon Dénes – cselló, Lachegyi Imre – 
blockflöte, Sebastian Consort régizenei együttes)

Kiemelt támogatók:
Göd Város Önkormányzata, Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti 
Kulturális Alap, Váci Egyházmegye, Szent Jakab Zarándok Egyesület
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TALÁLKOZÁS

Magyar gyerekek a Kárpátokon túlról
Július első napján egy húszfős csángó kisdiákcsoport vendégeskedett Gödön. A  kö-
zel ezer kilométeres távolságból, Lábnyikból érkezett gyerekek két héten át táboroztak 
Magyarországon, az első hetet pedig a váci Piarista Gimnázium tanára, Csongor-Kiss 
Rita szervezésében környékbeli, többek között gödi családoknál töltötték.

Lábnyik az egyik legkeletebbre fekvő csángó magyar falu a Kárpátokon túl, Mold-
vában. Alapítói gyergyói és csíki székelyek voltak, akik a madéfalvi veszedelem után 
kerestek új hazát. Körülbelül 1000 fő lakja a kis települést, ahol 2002 óta, a többi csángó 
faluhoz hasonlóan újra lehetőség nyílt a magyar nyelv oktatására. A néhány éve fel-
épült Magyarházban délutánonként írni, olvasni tanítják a gyerekeket (a román állami 
iskolában heti három órában tanulják az anyanyelvüket), illetve „visszatanítják” nekik 
hagyományaikat, azaz kézműveskednek, énekelnek, táncolnak.

A legtöbb gyermek nagycsaládból származik, nem ritka az öt-hat testvér sem. A kö-
rülmények egyszerűek: 90 tanítvány közül egynél van otthon autó és kettőnél fürdőkád. 
A gyerekek kiskoruktól kezdve keményen dolgoznak, segítenek ellátni az állatokat, mű-
velni a földecskéket. A faluban nincs internet, így a közösségi tereik valósak. Talán ennek 
is köszönhető, hogy természetük és tempójuk jóval nyugodtabb a miénknél.

A szervezők igyekeztek minden olyasmit megmutatni a csoportnak, ami odahaza 
nem elérhető. A gyerekek jártak a tengerek élővilágát bemutató Tropicariumban, bo-
boztak Visegrádon, körbejárták a főváros nevezetességeit, Gödön pedig a sárkányhajó-
zást és a kötél-kalandpályát próbálhatták ki. A legtöbben mégis a strandolást kedvelték 
leginkább, s nem csak a hőség miatt, hanem azért, mert náluk néhány kis patak kivé-
telével nincsen víz, s így pancsolási lehetőség se.

A gödi nap végén a  Duna-part Nyaralóházak színháztermében egy kis műsorral 
köszönték meg a gyerekek a vendéglátást. Bemutatták táncaikat, dalaikat, volt tréfás 
mese, vers, és elhangzott a csángó himnusz is, – amely bizony tizenegynéhány éves 
gyermekek szájából igencsak szívszorítóan hangzik. Az  ősi ének felpanaszolja elha-
gyatottságukat, a nyelvük, magyarságuk elvesztésétől való félelmüket. Ezek a gyerekek 
már azon szerencsésebbek közé tartoznak, akik visszatanulhatják a nyelvet, a Moldvai 
Csángómagyar Oktatási Program és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért 
Egyesület segítségével.

A közös est táncházzal zárult, a Csürrentő zenekar és Greguss Gergő néptáncpeda-
gógus vezetésével a  vendégek elsajátíthatták és  együtt járhatták a  moldvai táncokat 
a lábnyiki gyerekekkel. Olyan örömtánc volt, olyan féktelen jókedv, melytől csordultig 
teltek a szívek. Aki ott volt, bizonnyal emlékezni fog rá, amíg csak él.

V. Pálfai Kinga

Június első péntek estjén idén is a Belga 
Sörház teraszán gyűltek össze a dzsessz-
rajongók, hogy három nyári hétvégén ré-
szesei lehessenek városunk egyik legran-
gosabb zenei eseményének. A koncertek 
házigazdája, mint 2008 óta minden 
alkalommal, ezúttal is Wagner László, 
a dzsessznapok főszervezője volt.

Az első estén a Syrius Legacy és az „ős” 
Mini lépett fel. Az  előbbi banda fiatal 
zenészei a  60-as és  70-es évek legendás 
dzsessz rock zenekarának, a  Syriusnak 
nótáit nyomták. Róluk a  jegyzetfüze-
tünkben vastag filccel: Benkó Ákos dob- 
és  énektudása egyaránt szuper! Az  „ős” 
Mini – Németh Tamás „nemecseket” ez-
úttal Tóth Dénes helyettesítette a dobok 
mellett – hozta (mai) formáját. Az 1968-
ban alakult underground, rhythm and 
bluest játszó zenekarról sokan mondják, 
hogy mára megfáradtak, ám erre a tudó-
sító vállat von és legyint, − teheti, hiszen 
velük együtt öregedett.

ZENE

Gödi Jazz Napok – 2016-ban isA csángó viseletbe öltözött lábnyiki gyerekek előadása maradandó élményt jelentett 
a gödi közönség számára

Karosi Quartet

Syrius Legacy
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HELYTÖRTÉNET

Ettek hajdanán 
banánt az alsógödi 
Banántábor lakói?

Ezt az alsógödi „falucskát”, a Banántábort 
a nyári nap melege hozta létre közel száz 
évvel ezelőtt. Előbb egy pihenni vágyó 

kóbor társaság telepedett le a  Feneketlen-tó 
és  a  Duna közötti plázson, aztán a  szép, nyu-
godt, Pest közeli helynek híre ment, és  egyre 
többen jöttek ide a természet ölén eltölteni sza-
badságukat. Amikor a  földből, a  semmiből ki-
nőve már tíz kis faházikó sorakozott az alsógödi 
Duna-parton, ünnepélyesen is megalakították 
a  pesti fiatalok a  meglepő nevű, úgynevezett 
Banántábort. 1929-re aztán már negyven házi-
kó és sok-sok szellős indiánsátor állt itt a Duna 
mentén. A kis házikókon tréfás Nyúz-lak, Imád-
lak, Vár-lak, Felpofoz-lak, Elhagy-lak, Hív-lak, 
Fogad-lak, Vakab-lak, Kidob-lak feliratok vol-
tak olvashatók. A recsegő gramofon hangja mel-
lett a pihenő, vízi sportokat űző, minden kom-
fortot nélkülöző, csak a napsütésnek és a víznek 
élő nomád társaság pedig még műkedvelő kaba-
rékat is előadott egymás szórakoztatására.

Később itt Alsógödön, a mára tetszhalott álla-
potba került honvédségi „csapatpihenő” helyén 
volt a  116 kabinnal rendelkező „felsőstrand”. 
Amíg az 1930-as években a gödi strand épületei 
és Palkovics Pál bisztrója volt a „magasparton”, 
addig 1948-ban már itt avatták fel a  Bőripari 
Szakszervezet üdülőjét. Napjainkban a „csapat-
pihenő” – HM-üdülő, a Magyar Honvédség Ok-
tatási és Konferencia Központja – áll a területen 
(2131 Göd, Bartók Béla köz 8−10.). A  földszin-
tet, emeletet, tetőtér-kialakítást magába foglaló, 
jobb sorsára váró 2211 m2-es szálloda 1987-ben 
épült és 2010-ig működött a hajdani Banántábor 
területén.

Volentics Gyula

A következő pénteken a  Ka-
rosi Júlia Quartet és  a Váczi 
Eszter Quintet csalogatta maga 
köré az  igényes dzsessz kedve-
lőit. A hangulatról Váczi Eszter 
így nyilatkozott: „A Gödi Jazz 
Napok fontos zenei esemény-
nyé vált az  elmúlt évek során, 
ám mégsem veszítette el sajá-
tos báját és meghitt hangulatát, 
ami szerintem nagyon nagy szó. 
Ez elsősorban az  értő helyi kö-
zönségnek köszönhető, no meg 
a gödiek vendégszeretetének.”

Lapzártánk után került sor 
az  idei Gödi Jazz Napok utol-
só koncertestjére, amelyen el-
sőnek a  kitűnő Gáspár Károly 
Triót hallgathatta a  közönség. 
Az  ő jelenlétük, minek is kön-
törfalaznánk, Wagner Laci ki-
tűnő ízlését dicséri. És persze 
szervezői leleményét is, hiszen 
a  ragyogó zongorista nevét vi-
selő triót „örökös fellépőnk”, 
a Dresch Quartet követi a szín-
padon. A  vájt fülű dzsesszfa-
nok körében pedig köztudott, 
hogy az  immár Európa-hírű 
szaxofonvirtuóz Dresch Mihály 
– aki mellett a világszerte jegy-
zett Lukács Miklós cimbalmo-
zik, a  remek Baló István dobol 
és  Horváth Balázs bőgőzik − 
szívesen játszik együtt dzsessz 
sztenderdeket Gáspár Karcsival. 
Nem tudom, készül-e hangfel-
vétel a  közös „dzsemmelésről”, 
azt viszont igen, hogy a  Gödi 
Körkép e lapszámából fájóan hi-
ányzik egy CD-melléklet…

W. B.
Fotó | Kurdi Imre

(A 2016-os GJN kiemelt támogatói voltak: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti 
Együttműködési Alap, Göd Város Önkormányzata.)

ZENE

Gödi Jazz Napok – 2016-ban is

Alsógödön közel száz évvel ezelőtt jött létre 
az úgynevezett Banántábor, a természetkedvelő 
pesti fiatalok minden komfortot nélkülöző 
nyaralóhelye

Wagner László testnevelőtanár vallja: 
ép dzsesszben ép lélek

Váczi Quintet
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Június 7-én, kedden Böszörményi 
Gyulával beszélgetett Nógrádi Gábor a fel-
nőtt könyvtárban. A Tiszakécskéről érke-
zett népszerű ifjúsági szerző mesélt életé-
ről, izomsorvadásos betegségéről, a  saját 

hang megtalálásának fontosságáról. Feli-
dézte, hogyan „állította pályára” őt Müller 
Péter Sziámi, aki azt javasolta neki, hogy 
próbálkozzon gyermekkönyvek írásával. 
A  vidám hangulatú szerzői estre sokan 
eljöttek, a beszélgetést követően záporoz-
tak a kérdések. Más-más művek ragadták 
meg a felnőtt- és a gyerekolvasókat. Volt, 
aki azt hangsúlyozta, hogy mily bámula-
tosnak találja Böszörményi Gyula művé-
szetében a  szóteremtő nyelvi leleményt, 
mások a Lopotnyik című meseregény mu-
latságos szereplőit dicsérték. Minden láto-
gatónak nagy élményt jelentett a két eltérő 
alkatú író beszélgetése.

Június 18-án, szombaton az immár ha-
gyományos vásárral folytatódott a  prog-
ramsorozat. A  Pesti út 72-ben, az  épület 
előtt vidám színek kavalkádja fogadta 
az  érdeklődőket. Neves, Gödön is jól is-
mert illusztrátorok „terítették be” az asz-
talokat nyomataikkal. Többen vásárol-
tak is Szegedi Kata, Szalma Edit, Rofusz 

Kinga, Kállai Nagy Kriszta és  Borbély 
Ferenc Gusztáv munkáiból. A  „könyves 
szekciót” antikvár és új könyvekkel Becse 
Éva, a „néhai” Zöld betű könyvesbolt ve-
zetője, valamint Reisz Edina könyvtáros 
az idei könyvhét újdonságaival képviselte.

Nemcsak böngészéssel és  vásárlással 
múlathatták az időt a látogatók: 10 órától 
Csernik Szende lábbábos szórakoztatta 
a  gyerekeket ízesen előadott székely me-
séivel. A Lábita Színház művésze mulatsá-
gos egér, béka, murok és pityóka bábokat 
varázsolt elő szoknyája alól, de kellékként 
előkerült nagymamája kilencvenöt éves 
borsőrlője is. Szende a műsor végén játsza-
ni hívta közönségét egy „cirógatós mon-
dókával”, nagy derültséget keltve kicsik 
és nagyok körében egyaránt.

A felnőtteknek szánt program vendége 
Jelenits István volt, aki előadásával Mándy 
Iván novellájának bűvkörébe csalta a hall-
gatókat. A tanár úr rendhagyó irodalom-
óráján négy rövid Mándy-művet olvasott 
fel, majd elemezte őket, hallgatóságát is 
bevonva értelmezésükbe. Élményt adó 
előadása után csöndeket vittünk magunk-
kal belül valamennyien, jóféle csöndeket.

Hegyi Valéria könyvtárvezető

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) augusztus 31-ig (szerda)
Nyitás: szeptember 1. (csütörtök)

A Göd Városi Könyvtár hírei
Könyves ötös:
Júliusi könyvajánlatunk:
•  Kéktúra I.: Hollóházától Nagymarosig. Turistakalauz térképpel
•  Kéktúra II.: Visegrádtól az Írott-kőig. Turistakalauz térképpel
•  Börzsöny és az Ipoly völgye. Turistakalauz térképpel
•  Pilis, Visegrádi-hegység. Turistakalauz térképpel
•  Háy János: Ország, város, fiú, lány

KÖNYVÜNNEP

V. gödi KÖNYVHÉTvége

Idén két különböző időpontban zajlottak Gödön a könyvtár rendezte KÖNYV-
HÉTvége programjai.

Csernik Szende ízesen előadott székely meséin kitűnően szórakoztak a gyerekek A könyvtár épülete előtti téren 
gyermekkönyv-illusztrátorok munkáit 
csodálhatták meg az érdeklődők, és akár 
vásárolhattak is a színes nyomatokból

A miskolci születésű Böszörményi 
Gyula Gergő és az álomfogók című 
meseregényével vált országosan ismert 
íróvá
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A Szenzor Fotókör fotópályázatot hirdet Göd Fotópályázat − 2016 címmel. 
A részletekről és a pályázati feltételekről tájékozódjon a Szenzor Fotókör honlapján: artlett.hu/szenzor
A képek beküldési határideje: 2016. szeptember 4.

GÖD FOTÓPÁLYÁZAT − 2016

JapA'n dobest
Augusztus 6., szombat 19 óra
Egzotikus zenei utazás – japándob-bemutató

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

Telefon: (06 30) 182-4927
A belépés ingyenes.

A Retró Ady klub kezdeményezésére létrejött kiállítás megtekinthető 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermének előterében.
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 182-4927 | A belépés ingyenes!

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

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

Nemzetközi Gombfoci Verseny
2016. augusztus 13. (szombat) 10.00−18.00
2016. augusztus 14. (vasárnap) 9.00−16.00
Döntő: augusztus 14. (vasárnap) 14.30-kor

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

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A játékok a helyszínen kipróbálhatók!

Telefon: (06 30) 182-4927

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

(A kétnapos rendezvényről részletek
a sportrovat 26. oldalán olvashatók.)

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. 

12.30 órakor régi rádiók kiállításának megnyitója 
a színházterem előterében.

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

100 év fotóinak vetítése.
Közreműködik a Felsőgödi Munkásdalkör.

15 órától Scarabeus-koncert  
a szabadtéri színpadon

Rendezvényünk díjmentes, 
minden érdeklődőt szívesen látunk!

Retró Ady Klub
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ASZTALITENISZ

Aranyérmes lett két 
csapatunk!
A GSE asztaliteniszezői számára véget ért a  2015-
2016. évi bajnokság. A szakosztály három csapattal 
vett részt a küzdelmekben: az NB II-ben, a Megye 
I/B-ben és  a Megye I/C-ben indított játékosokat. 
A két megyei csapat aranyérmes lett, s  ilyen ered-
mény eddig még nem volt – mondta Gulyás Miklós 
edző.

Értékelés, NB II. északnyugati csoport: 7 nyert 
meccs, 1 vesztett, 1 döntetlen, 14 pont, 156:68-as 
meccsarány, 8. helyezés. Az egyéni teljesítménylis-
tán Oroszki Viktor a  legeredményesebb, őt követi 
Buzás Zoltán, Nagy Bence és Felker Domonkos; míg 
Felker Zoltán besegített.

„A minimális célt tudtuk teljesíteni, balszeren-
csések voltunk, hatszor kaptunk ki 10:8–ra. A 7. he-
lyezettnek is ugyanannyi volt a pontja.”

Értékelés, Megye I/B: 20 nyert meccs, 1 vesztett, 
1 döntetlen, 41 pont, 304: 92 -es meccsarány, 1. he-
lyezés.

„Három pont előnnyel lett aranyérmes a csapat. 
Felker Zoltán a  megyei ranglistán 2. helyen áll, 
két vesztett mérkőzése volt. Őt követi Rovó Péter 
és  Gulyás Miklós Csaba, majd dr. Várnagy Ákos 
és  Nagy László. Az  I/C-ből még kisegített Járdi 
Tibor, Hajdu Zoltán, Gulyás Miklós, Fojt Attila 
és Fogarasi Ottó.”

Értékelés, Megye I/C: 12 nyert meccs, 1 vesztett, 
1 döntetlen, 25 pont, 176:76 -os meccsarány, 1. he-
lyezés.

„Öt pont előnnyel lett aranyérmes a csapat, mely-
nek legeredményesebb játékosa Gulyás Miklós Csaba 
lett, s egyben ő vezeti a megyei egyéni ranglistát is. 
Őt követi Bea Csaba (megyei 3.), Járdi Tibor (megyei 
6.), Szigeti Béla (megyei 8.), majd Gulyás Miklós, Haj-
du Zoltán, Fojt Attila, Fogarasi Ottó, végül két után-
pótláskorú, Hollós Balázs és Lizák Zsolt következik.”

A szakosztályban három-négy gyermek rend-
szeresen jár versenyekre. Hollós Balázs 2015-ben 
a Mini Kiandra Kupán egy ezüst- és három bronz-
érmet szerzett. Ő a 4. helyen, Lizák Zsolt két bronz-
éremmel az 5. helyen végzett, de más viadalokon is 
dobogóra állhattak.

− A jövőt érintő terveink közt szerepel, hogy ne-
vezünk az NB II-es bajnokságba, a két aranyérmes 
csapat pedig magasabb osztályban indul: Megye 
A-ban és Megye B-ben. Ha a szövetség utánpótlás-
korú csapatbajnokságot is indít, abban is szeretnénk 
részt venni – nyilatkozta a szakember.

Gulyás Miklós arról is beszámolt, hogy a Pest Me-
gyei Asztalitenisz Szövetség által rendezett „Megyei 
10-ek” bajnokságban a Megye I/B-ben dr. Várnagy 
Ákos 5., a  Megye I/C-ben Járdi Tibor 2. helyezést 
ért el; a  mozgássérültek országos versenyén pedig 
Szigeti Béla párosban 2. helyezett lett.

V. F.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta továbbra is lendületben
A Gödi SE fiatal díjugratója, Erdős Nikoletta folytatja eredményes verseny-
zését az  országos viadalokon. A  május végi, hajdúböszörményi versenyen 
Jumpocello nyergében, lova első 110 cm-es versenyszámában 6. helyezést ért 
el, majd június elején Debrecenben javítottak, ahol a 105 és a 110 cm-es ver-
senyszámban egyaránt negyedikek lettek – tudtuk meg Lenkei György szak-
osztályvezetőtől.

V. F.

GOMBFOCI

Nemzetközi tornát rendeznek Gödön
Nemzetközi, egyéni gombfoci-bajnokságnak ad otthont augusztus 13-án 
és  14-én Göd. A  Duna-part Nyaralóházakban rendezendő tornára a  hazai 
élvonal többszörös világ- és Európa-bajnok versenyzőin kívül többek közt ro-
mán, osztrák és lengyel játékosokat is várnak a rendezők. Mint azt Szathmáry 
Károly főszervezőtől megtudtuk, három kategóriában összesen négy versenyt 
rendeznek a két nap alatt. A szombat délelőtti megnyitó után a „magyar lele-
ményként” jegyzett – és ezáltal idehaza a legnépszerűbb játékforma –, az im-
már hat évtizede sportágként működő szektorlabda-bajnokság veszi kezdetét, 
hogy estére kialakuljon a  vasárnapi tízes döntő mezőnye. Vasárnap kilenc 
órától a főverseny tíz legjobb játékosa teljes körmérkőzéses rendszerben küzd 
a bajnoki címért, míg három másik verseny is elrajtol. A szombaton kiesett 
játékosok vigaszversenye mellett másik két szakágban, a 12 érintéses szabály 
szerint és a subbuteóban mérik össze tudásukat a gombfocisták. A döntők kez-
dete 15 órakor várható. A rendezvény díjmentesen látogatható, a különböző 
játékok pedig a helyszínen kipróbálhatók.

V. F. 

Erdős Niki a GSE lovas szakosztályának meghatározó versenyzője

PROGRAMAJÁNLÓ

Rekord Kupa augusztus 20-án!
A Gödi SE asztalitenisz szakosztálya augusztus 20-án 19. alkalommal ren-
dezi meg a Rekord Kupát a Balázsovits János Sportcsarnokban, 8.30 órai 
kezdéssel. Bővebb információkat következő számunkban olvashatnak.
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A gödi kis eszkimók, kis indiánok 12 
érmet gyűjtöttek Csepelen
Fadd-Domboriban, Mosonmagyaróváron, Tiszaújvárosban és  Budapesten, 
a Csepeli Kajak-Kenu Egyesületben rendezték meg a célba dobásból, húzódz-
kodásból, hendikepes futásból és kajakozásból-kenuzásból álló Eszkimó-In-
dián Játékokat. A gödiek Csepelen versenyeztek és 12 érmet gyűjtöttek! Az ifjú 
korosztálynak meghirdetett népszerű eseményen 850-en – Csepelen három-
százan – vettek részt.

− A gyerekek nagyon élvezték a versengést, végig jó hangulatban telt a két 
nap. Kiélezett küzdelmekben remek eredmények születtek, tizenkét éremmel 
− köztük négy arannyal − térhetett haza csapatunk − mondta Sinkó László, 
a Gödi SE edzője.

Az esemény előtt Sukorón rendezték a Kajak-Kenu Országos Diák-Kupát, 
melyen a Gödi SE igazolt és szabadidős sportolói is részt vettek, s az érmek 
ezúttal sem maradtak el.

SÁRKÁNYHAJÓ

Irány a Duna, nyomás evezni!
A jó idővel és a nyári szünettel megkezdődtek a városi sárkányhajó-kupa 
edzései. Gyönyörű környezetben, nagy lendülettel készülődnek a csapatok, 
a GSE sárkányhajó szakosztályának segítségével.

− Az augusztus 6-án és 7-én megrendezésre kerülő sportünnepig még 
minden gödi intézmény és cég jelentkezhet. Ahol legalább négy-öt mun-
kavállaló evezne, s velük családtagok, ügyfelek, barátok, ott már érdemes 
nevezni, mert két-három társaságból „összeállhat” egy hajó. A versenyig 
minden hajónak hat ingyenes alkalmat teremtünk a gyakorlásra hétközna-
pokon este 6 és 7 óra között . Göd Város Önkormányzatának Közművelő-
dési, Oktatási és Sport Bizottsága és a Gödi SE minden érdeklődő részére 
biztosítja a felhőtlen nyári kikapcsolódást igazi dunai vízi sport lehetőség-
gel. Várunk mindenkit! – invitálja olvasóinkat is Sipos Richárd KOSB-el-
nök és dr. Horváth László, a GSE elnöke. Jelentkezni lehet a prellerzoltan@
gmail.com e-mail címen.

TOLLASLABDA

Nagyszabású tornát rendeztek Gödön
„Gödi Tollaslabda Viadal 2016” elnevezéssel népes tornát rendeztek május 
29-én a Balázsovits János Sportcsarnokban a házigazda gödiek és a környező 
települések tollaslabdacsapatainak részvételével.

− A  88 benevezett játékos között minden korosztály képviseltette magát. 
A  legnagyobb létszámban a  házigazda Gödi SE jelent meg, de Romhány, 
Verőce és  két budapesti csapat is erős küldöttséggel érkezett. A  négy gyer-
mekkorcsoportban és a felnőtt kategóriában a jól ismert riválisok mellett jó 
néhány elsőversenyes játékos is pályára lépett. A svájci rendszerű lebonyolí-
tásnak köszönhetően minden résztvevő több esélyt is kapott a bizonyításra. 
Néhány mérkőzésen az  új tehetségeknek sikerült meglepetést okozniuk, ál-
talánosságban azonban a diákolimpiát megjárt gyerekek rutinja érvényesült. 
Ismét bebizonyosodott, hogy a  tollaslabdasport egyre növekvő és  erősödő 
mezőnyében minőségi edzésmunka és kellő versenytapasztalat kell a dobo-
gós helyek megszerzéséhez. A gödi viadal külön érdekessége, hogy a felnőtt 
kategóriában több szülő is pályára lépett, ami természetesen lelkes szurkolást 
váltott ki a gyerekekből – foglalta össze az eseményeket Szűcs Zoltán, a Gödi 
SE szakosztályvezetője.

V. F.

SZABADIDŐSPORT

„A legpörgősebb Fétis 
Crossfutás volt az idei”
A névadó-szervező Fétis Kft. beszámoló-
ja szerint a  lelkes munkatársi csapatnak, 
a szponzoroknak és a fellépőknek köszönhe-
tően minden idők legpörgősebb, legjobban 
megszervezett és lebonyolított Fétis Crossfu-
tására került sor idén, június 4-én.

− Ideális terepen, ragyogó, sportolásra, kikap-
csolódásra alkalmas időben közel 350 futó, tíz 
ovis, és egy-egy tucatnyi iskolás, illetve felnőtt 
labdarúgócsapat vett részt a  rendezvényün-
kön. A Családi csavargás versenyén 13 család 
mérkőzött meg egymással. A  tehetséges gödi 
tánccsoportok mellett a  Drums ütőegyüttes 
lelkesítő örömdobolásának köszönhetően fer-
geteges hangulatú napunk volt.

Gólyalábas kalózok varázsolták el a  gye-
rekeket. Ismét fantasztikus karikatúrákat 
készített Tónió. A  gödi művelődési ház kéz-
művesei mágnesként vonzották magukhoz 
az alkotni vágyókat. Környezettudatos, egész-
séges életmóddal foglalkozó kiállítóink nagy 
érdeklődést váltottak ki látogatóink körében. 
Étlen-szomjan sem maradtunk, bőven jutott 
mindenkinek zsíros kenyér, házi szörp és sok 
egyéb finomság. Támogatóink jóvoltából idén 
is fantasztikus nyereményeket oszthattunk ki. 
Élményekben gazdag, rendkívüli napot tölt-
hettünk együtt. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt 2017-ben is, a XVII. Fétis Crossfu-
táson! – foglalta össze az idei crossfutás esemé-
nyeit Vízvári Judit szervező, a Fétis Kft. kom-
munikációs igazgatója.

A crossfutás délutánján a Búzaszem Iskolá-
ban hagyományőrző műsort rendeztek, töb-
bek között a fiatal népzenészek és néptáncosok 
bevonásával.

Vasvári Ferenc

A crossfutáson az ovisoktól a szépkorúakig minden 
korosztály elindulhat
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Lukács István ifjúsági Európa-
bajnok!
Lukács István, a Gödi SE kajakosa, Sinkó László tanítványa a spa-
nyolországi kajak-kenu maraton Európa-bajnokságon az  ifjúsá-
giak K-2-es mezőnyében a győri Obert Ákossal Európa-bajnoki 
címet nyert! A  pontevedrai kontinensviadalon – ahol a  táv 21 
és fél kilométer volt, benne futószakaszokkal – második helyen 
a házigazdák végeztek, a bronzérmet a portugálok vihették haza.

− Nehéz verseny volt, nagyon elfáradtunk a végén, de úgy lát-
szik, a spanyolok még jobban. Végül néhány hajónyi előnnyel ér-
tünk elsőként a célba. Nagyon boldog vagyok, hogy első komoly 
nemzetközi versenyemen ilyen jó eredményt értem el Ákossal. 
Nincs sok pihenőm, hiszen közeledik a síkvízi országos bajnok-
ság, majd szeretnék kijutni az Olimpiai Reménységek Versenyé-
re, és kvalifikálni a maraton világbajnokságra. Nem lesz könnyű, 
de megpróbálom, most nagyon motivált vagyok − mondta a ver-
seny után a gödi sportoló.

A háromszoros korosztályos maratonbajnok, Héraklész-vá-
logatott Lukács István egész éves felkészítését a GSE-ben Sinkó 
László végzi. A páros edzésmunkáját Barina József mesteredző, 
a tolnaiak trénere is felügyelte, akivel a versenyt megelőzően két 
hetet készültek közösen a fiúk, valamint együtt edzettek a tavalyi 
év világbajnokával, Boros Adriánnal is, aki sokat segített a hajó-
beállításban, a technikai kivitelezésben.

V. F.

− A junior korosztályban arany minősítést kapott a GDSE 
haladó csoportjából Gecse Zsanna, Komlós Izabella és Szilva 
Sára trió formációban, musical kategóriában. A  Magyar 
Látványtánc Sportszövetség által szervezett versenysorozat 
felmenő rendszerben zajlik, első a  kvalifikációs, regioná-
lis forduló, második a magyar bajnokság, harmadik pedig 
az  Európa-bajnokság. Mindhárom fordulón aranyat kap-
tunk – tájékoztatta a Gödi Körképet a két felkészítő tanár, 
Harkai Anett és Dézsi Yvett.

− A Németh László Általános Iskola is szép versenyered-
ményekkel büszkélkedhet. Az  eseményen iskolánk kor-
társtánc tanszakának 38 növendéke vett részt. A  három 
formációs csoport mindegyike magyar bajnok lett az  or-

szágos bajnokságon. Eredményeink fényében fontos meg-
említenünk a zsűri összetételét. Szlovák, román és magyar 
szakmai zsűri – olykor részrehajlóan – véleményezte gyer-
mekeink munkáit. Alapfokú 2. osztályosaink egy dinami-
kus diszkó-koreográfiával ezüstérmet nyertek, s csupán 0.3 
ponttal maradtak le szlovák ellenfeleiktől. Alapfokú 3-4. 
osztályosaink nyílt kategóriában 6. helyezést értek el egy 
nagyon nehéz mezőny részeseiként, két-két szlovák és  ro-
mán, valamint egy magyar csapat társaságában.

Hatodikosaink lírai moderntánc koreográfiája zárta 
az  Eb programját, arany minősítést szerezve – ismertette 
az eredményeket Boldog Mónika tanár.

Vasvári Ferenc

LABDARÚGÁS

Dobogón zárta a bajnoki idényt 
a GSE szakosztálya
Véget ért a  2015−16-os idény a  labdarúgóink számára. A  Pest 
megyében bajnoki rendszerben szereplő utánpótlás- és „öregfi-
úk” csapataink egyaránt dobogós helyen végeztek. A  játékosok 
a június 18-ai hangulatos évzárón vehették át az érmeket és a kü-
löndíjakat.

BAJNOKI HELYEZÉSEK ÉS KÜLÖNDÍJASOK:
U14: 3. hely (Dalanics Tamás, Kis Márió, Szilágyi Gergő, Vasvári 
Magor)
U19: 2. hely, strandlabdarúgásban szintén 2. hely (Frech Attila, Klein 
Dániel)
Felnőtt: 7. hely (Kránitz Attila)
Öregfiúk: 2. hely (Tuza József )

− A következő szezonban a jelenlegi versenyrendszerünk bő-
vülni fog: női, U16-os és Megye III-as csapatokat is fogunk in-
dítani a  bajnokságokban. Továbbra is várjuk szeretettel csapa-
tainkba ötéves kortól a labdarúgáshoz kedvet érző gödi kicsiket 
és nagyokat, fiúkat és lányokat. További információt adunk a go-
dise.2131@gmail.com e-mail címen vagy a  (06 30) 757-1428-as 
telefonszámon – mondta Gyenes Zsolt utánpótlás-vezető.

V. F.

TÁNCSPORT

Gödi győzelmek az Európa-bajnokságon
Kiváló eredményekkel tértek haza a  szlovákiai Láván megrendezett VII. Látványtánc Európa-bajnokságáról a  Gödi 
Diák Sport Egyesület (GDSE) Táncszakosztálya és a Gödi Németh László Általános Iskola és AMI sportolói, illetve 
diákjai, akik különböző tánckategóriákban mérték össze tudásukat.

A maratoni kajakverseny monotóniáját a futószakaszok teszik 
változatossá. Elöl Lukács István Fotó | MKKSZ/Weisz Róbert

A díjakat dr. Vékony Péter szakosztályvezető (jobbra) adta át
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
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. június havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Hurrá, nem kell tankolnom egészen 
Glasgow-ig!”

A nyertes ezúttal: Khalily Khan El

Szerencsés megfejtőnk 5 fős családi 
kötélpálya-belépőt nyert a  Dunaka-
land Kalandparkba (Duna-part Nya-
ralóházak, 2132 Göd, Jósika utca 14.).

LABDARÚGÁS

Vöcsök Kupa Veres-Kiss Zsolt 
emlékére
Veres-Kiss Zsolt emlékére szerveződött a  nemes kezdeményezés 
június 26-án, vasárnap. A Gödi SE pályáján jótékonysági focitor-
nával adóztak a közelmúltban elhunyt sportember emléke előtt.

− Sok csapat – amelyeknek tagjai ismerősi, baráti, munka-
társi viszonyban voltak a kiváló, szeretetre méltó sportemberrel, 
háromgyermekes fiatal édesapával – fogadta el meghívásunkat. 
Sportszerű küzdelmek, a  meccsek közötti, majd a  tornát követő 
közös étkezés alatti beszélgetések tették még emlékezetesebbé 
e napot. A csapatok, a kilátogató emberek pénzbeli adományokkal 
is támogatták a családot. A tornát Zsolt, vagy, ahogyan a barátai 
szólították, Vöcsök korábbi csapattársai nyerték, akikkel együtt 
kezdte pályafutását a Gödi Sport Egyesületben. Köszönetet érde-
mel minden résztvevő, szervező, rendező és támogató ezért az em-
beri hozzáállásért! – mondta az egyik szervező, Wagner László.

V. F.

LABDARÚGÁS

Második a női csapat a hazai 
rendezésű tornán
A Gödi SE pályáján, 12 kispályás női csapat részvételével rendez-
ték meg június 12-én a II. Gödi Nyári Kupát, amelyen a vendéglá-
tók ezüstérmesek lettek.

− Kiváló időben, három négyes csoportban küzdöttünk a tor-
nagyőzelemért. A résztvevők között volt dunaújvárosi, százhalom-
battai, érdi, erdőkertesi és több budapesti csapat, no meg mi, a há-
zigazda gödi lányok. A  jó hangulatú tornán csapatunk kiválóan 
szerepelt: egyedüliként a mezőnyben kapott gól és vereség nélkül, 
nagy akarással, igazi csapatként hoztuk a meccseinket, s ez végül 
második helyet eredményezett. Tornagyőztes a budapesti XVIII. 
kerületből érkezett Városgazda Utánpótlás Akadémia lett, a har-
madik helyet a Haladás-Budapest NFC szerezte meg – tájékoztatta 
lapunkat Sáreczné Deák Andrea szervező-játékos.

A jótékonysági eseményre első hívásra összeálltak a csapatok

A GSE női csapata hamarosan akár bajnokságban is részt vehet
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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

VÍZILABDA TÁBOR
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
1. Július18-22. 2. Augusztus 1-5.

Színes programokkal, napi két úszással és kirándulással várunk minden kedves 5-10 éves gyermeket!
A tábor részvételi díja: 25 000 Ft – TESTVÉRKEDVEZMÉNY

ÚSZÁSOKTATÁS
Kezdőknek és haladóknak EGÉSZ NYÁRON.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

HORVÁTH RENÁTA
(06 20) 585-0929 – úszó- és vízilabdaedző

Kedves gödi lakosok,
elindítottam tevékenységemet, amely 

egy lélekműhely, hogy segítségére legyek 
embertársaimnak.

Életútelemző terapeuta vagyok, aki segít 
feltárni azokat a blokkokat vagy sérüléseket, 

melyek megakadályozzák a szeretetteljes 
és harmonikus élet áramlását.

A terápia alatt sok fájdalom és seb szakad 
fel a lelkünkből, amelyek letisztításával egy 

magasabb minőségű életet élhetünk.

Várlak szeretettel: Hegedüs Kamilla
Bizalommal forduljatok hozzám.

telefon: (06 30) 737-4505
sorsfoto22@gmail.com • www.sorsfoto.hu

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák 

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
–  Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
–  Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. • Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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.
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Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít
a Barabás Gasztronómia

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

Alsógöd, Nemeskéri út 70.
Nyitva tartás: 

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

vasárnap 12-től 17 óráig.

Mindennap friss pékáruval és finom 
süteményekkel várjuk vásárlóinkat, továbbá 

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

Nyisson ránk – szívesen látjuk!
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BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

Amit kínálunk:
• Bejelentett munkaviszony
• Bejárás céges busszal
• Cafeteria

Jelentkezés:
jelentkezes.m@humancentrum.hu

vagy 06-70-452-0804

Elvárások:
• Szakmunkás-bizonyítvány
• Alapos szakmai ismeretek
•  Legalább 1 év  

szakmai tapasztalat

AWI hegesztő, CNC-s, lakatos,
összeszerelő munkatársakat
keresünk veresegyházi munkahelyre.
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje! 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.

• 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

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

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

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. 
Klúg Ibolya • Telefon: (06-70) 248-2376.

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

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.

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

+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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Akciós Vichy, Eucerin és La Roche napozókkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Kellemes nyarat kívánunk!

 



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


