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nyerte a városi kupát
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A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

Az ajánlat 2016. augusztus 01-től szeptember 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt 
szemüvegkeretekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, 
további részletek az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,          -on, és         -on. 
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Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.
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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
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kéményellenőrzés

Kéményseprés Gödön
Tájékoztatom a  Tisztelt Lakosságot, hogy Göd vá-
rosában 2016. augusztus hónaptól a  BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági El-
látó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi 
Szervezetének alkalmazásában álló kéményseprők 
megkezdik a  természetes személyek tulajdonában 
lévő és a gazdálkodó szervezetek székhelyeként, te-
lephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingat-
lanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek 
kéményeinek időszakos ellenőrzését.

A kémények ellenőrzését várhatóan hat hónap 
alatt fogják elvégezni.

A lakossági szektorba tartozó ingatlanok eseté-
ben a  kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, 
valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata 
(sormunka) ingyenes, ha azt a  kéményseprőipari 
szerv vagy a közszolgáltató az általa megadott első 
vagy második időpontban el tudja végezni. Ameny-
nyiben azonban csak egy közösen egyeztetett har-
madik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőr-
zésre, seprésre, a tevékenységért a 2015. július 1-jei 
állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának 
megfelelő összegű kiszállási díjat kell fizetni.

A fent nevezett kéményseprőipari tevékenységet 
ellátó szolgáltató elérhetőségei az alábbiak:
2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
telefon: 1818 9.1-es menüpont
levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314
e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
honlap: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a ké-
ményseprők munkáját.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Önkormányzati felhívások, kÖzlemények

A Kincsem-istálló és udvarház felújítása, 
közösségi térré alakítása
Göd Város Önkormányzata 141 700 000 Ft értékben vissza nem térítendő 
pályázati támogatást nyert a gödi „Kincsem-istálló és udvarház” felújítására, 
közösségi térré alakítására az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 
keretében.

A Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása programban 
a „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” címmel meghirdetett 
felhívásra benyújtott pályázat nyerte el a döntéshozók támogatását.

A projekt arra hivatott, hogy a  Göd szívében található építmény régóta 
tervezett és szükségszerű felújításával egy olyan közösségi teret hozzon létre, 
amely kulturális és helytörténeti értékek megőrzését és átadását is lehetővé 
tegye mind a helyi lakosság, mind az ide látogatók számára.

A regionális, országos és nemzetközi szinten is fontos épületben helyet kap 
Kincsem istállóállása, mely annak a korabeli állapotát idéző emlékhely lesz, 
kiállítótérrel, multifunkcionális teremmel, bringaponttal, közösségi kávé-
zóval, a helyi hagyományőrző mesterségeket bemutató műhellyel, vizesblok-
kal és szabadtéri színpaddal.

A projekt befejezésének tervezett időpontja 2017. április 30.
A projekt az EGT Alap és a Norvég Alap támogatásával valósul meg.

A Szakáts-kert sorsát érintő változás
Tájékoztatom a  Tisztelt Lakosságot, hogy Göd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 120/2016. (VII. 19.) számú határozatával döntött a Sza-
káts-kert Hetényi és Társa Kft. részére történő bérbeadásáról.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant először a Gödi Horgászegye-
sület, majd különböző gazdásági társaságok használták évekig, azonban 
az oda tervezett és ott megvalósult tevékenységeik nem bizonyultak hosszú 
távon sem tartósnak, sem gazdaságosnak. Ezért a  terület állagmegóvása és 
gondozása folyamatos kiadást jelentett az önkormányzat számára.

Az új bérlő az  ingatlan nagyközönség előtti megnyitása mellett − többek 
között − vállalta:
•  a bérelt terület természetközeli állapotának fenntartását, a növényzet ápo-

lását, gondozását;
•  az ingatlanon lévő 8500 m2 területű horgásztó karbantartását, fenntartását;
•  az ingatlanon található csónaktároló saját költségén történő felújítását és 

üzemeltetését, továbbá egy Duna-parti csónakleengedő kialakítását és an-
nak fenntartását.
Bízunk abban, hogy a fentiekről rendelkező bérleti szerződés beváltja a hoz-

zá fűzött reményeket, és a Szakáts-kertben elinduló változások a gödi lakosok 
körében pozitív fogadtatásban részesülnek majd.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

tűzvédelem

Társasházak, figyelem!
A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási 
Hivatala felhívásának eleget téve az alábbiakról tá-
jékoztatjuk az érintetteket.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) életbelépése 
után a jogszabály előírja, hogy a háromszintesnél 
magasabb és tíznél több lakást vagy üdülőt tartalma-
zó épületek esetében 2016. március 31-ig kell írásba 
foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűz-
megelőzési szabályokat. 

Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, 
akik a fenti előírásoknak még nem tettek eleget, mi-
előbb készíttessék el a tűzvédelmi „házirendet”.

Ahol az OTSZ hatálybalépése előtt (2015. március 
5.) már volt házirend, ott további teendő nincs. 

Információért, kérem, hívják a Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Váci Kirendeltségét a (27) 314-005-
ös telefonszámon. 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 446 316

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 6 718

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 68 772
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 521 806

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek 
összege: 557 459

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

nem volt 
ilyen tétel

A lakossági adótartozások összege 2016. július 31-én: 127 026
A fenti táblázat a 2016. augusztus 2-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester 

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórákFelhívás az ingatlanok előtti terület 
gondozására
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esős 
időjárás miatt idén különösen gyorsan nő a  fű és a  gyom. Ez-
zel kapcsolatosan tájékoztatjuk önöket arról, hogy a  városkép 
miatt a kiemelten fontos, forgalmas útvonalakon az erre köteles 
ingatlantulajdonos által el nem végzett telek előtti gyommentesí-
tést, árokkarbantartást az önkormányzat külső vállalkozó útján 
maga végezteti el. A munkák költségét a vállalkozó a mulasztó 
tulajdonosra terheli. Eddig a Duna és az Ady Endre úton jártunk 
el így, azonban a központi, forgalmasabb utak mentén is várható 
hasonló eljárás.

Ezzel az intézkedésünkkel − amely a Göd Város Önkormány-
zatának 6/2000. (II. 22.) számú rendeletének 2. § (3) bekezdésén 
alapul − a számla értékénél akár lényegesen magasabb összegű 
bírságolást előzzük meg. A 29/2015. (XI. 26.) számú helyi rende-
let 18. § a) pontja közösségellenes magatartásnak minősíti azt, 
ha valaki nem gondoskodik az  ingatlana előtti járda, valamint 
a járda és az úttest között kiépített vagy kiépítetlen terület gon-
dozásáról, tisztántartásáról. Az  ilyen jellegű mulasztás akár je-
lentős összegű közigazgatási bírsággal sújtható, s ha szükséges, 
ezzel élni fogunk.

Megkérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtti 
közterületszakasz gyommentesítéséről, a járda tisztántartásáról, 
a kilógó ágak, sövények visszametszéséről, az árok karbantartá-
sáról folyamatosan gondoskodjanak.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Tisztelt Ebtartók!
A kutyatartás szabályainak egyik lényeges területe a  kutyasé-
táltatás. Ezzel kapcsolatban helyi rendeletek, valamint központi 
jogszabályok is tartalmaznak előírásokat, melyeknek megszegése 
jogkövetkezményeket von maga után. Az egyik alapvető szabály, 
hogy ebet annak nyakára vagy hámra csatolt póráz nélkül köz-
területre (valamint lakóház közös használatú helyiségeibe) vinni 
tilos. Ennél is szigorúbb a szabály, ha az eb támadó természetű. 
Ebben az esetben kevés a póráz, itt már a szájkosár felhelyezése 
is szükséges. Szintén tilos ebet Göd közigazgatási területén fel-
ügyelet nélkül kóborolni hagyni. Aki ezeket a szabályokat meg-
szegi, az a 29/2015. (XI. 26.) sz. helyi rendelet szerint a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sérti és 5000-től 150 000 Ft-ig ter-
jedő bírsággal sújtható.

Még szigorúbbak a szabályok abban az esetben, ha valaki köz-
forgalmú közlekedési eszközön szállít póráz és szájkosár nélkül 
kutyát, valamint élelmiszert árusító üzletbe, közfürdőbe vagy 
játszótérre beengedi az ebet. E tiltások megszegése a Járási Hiva-
talnál szabálysértési eljárást von maga után.

A legszigorúbb szabályok a veszélyes ebekre vonatkozó tartási 
és sétáltatási esetekkel kapcsolatosak. Ezek megszegése már bün-
tetőjogi kategória, és büntetőeljárást von maga után. Külön ki-
emelendő az az eset, ha a kutya emberre támad és sérülést okoz.

Kérünk minden ebtartót, hogy fokozottan ügyeljenek a kutya-
tartás és kutyasétáltatás szabályainak maradéktalan betartására.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Pályázati felhívás

„Dutto zhamo – második 
lépés: 2016-os felnőttképzési 
ösztöndíjprogram”
A Gödi Roma Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj pályáza-
tot ír ki a gödi állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen 
ténylegesen is Gödön élő, 16-45 életkor közötti roma-cigány 
nemzetiségű-identitású személyek részére. A 2016. évi költség-
vetésben az erre a célra elkülönített keretösszeg 200 000 Ft.

A pályázat célja, hogy a fent leírt kedvezményezetti körön be-
lül ösztöndíjat biztosítson annak, akinek a legmagasabb iskolai 
végzettsége nyolc általános iskola, aki a pályázat benyújtásakor 
munkaviszonnyal rendelkezik vagy egyéni vállalkozó, illetve 
bt. beltagja, és aki olyan szakképesítést kíván szerezni, amely 
az illetékes Munkaügyi Központ által az elmúlt egy évben nem 
lett térítésmentesen meghirdetve, valamint aki vállalja, hogy 
a  szakképesítést megszerzi és azt felhasználva munkát vállal, 
vagy egyéni vállalkozóként, bt. beltagjaként azt hasznosítja.

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó jelenlegi munka-
adója előzetes nyilatkozatban kötelezi magát arra, hogy a szak-
képesítés megszerzését követően a pályázót-dolgozót magasabb 
munkakörbe veszi át, illetőleg, ha a pályázó szociálisan rászo-
rult, és a képesítést más módon képtelen lenne megszerezni.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. október 31.
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kÖzterület

Rongálás a kerékpárúton
Felsőgödön, a  Bocskai utcában haladó kerékpárútról ismeretlenek kitörtek 
egy útbaigazító táblát, majd azt több mint 100 méterrel arrébb, a Dunáig vit-
ték, és ott a vízbe dobták. A városban, sajnos, heti rendszerességgel történnek 
ilyen rongálások. Ezeknek az  oszlopoknak, tábláknak a  helyreállítása vagy 
pótlása több tízezer forintba kerül. Éves szinten akár az egymillió forintot is 
elérheti a pótlás, a javítás és a kihelyezés költsége.

Még nagyobb gond, hogy sokszor KRESZ-táblákat rongálnak meg, törnek 
le, forgatnak el a megfelelő irányból, s evvel balesetveszélyes helyzetet idéznek 
elő az ismeretlen rongálók.

Kérjük, ha ilyet eset szemtanúi, mindannyiunk érdekében jelezzék a Közte-
rület-felügyeletnek, a Polgármesteri Hivatalnak vagy a rendőrségnek.

beruházás

Útfelújítás a Cserfa utcai orvosi rendelőnél
A Streba János utca felől is jól megközelíthetővé vált a  Cserfa utcai orvosi 
rendelő. A Cserfa utcai rendelő eddig jórészt az északi irányból, a Nemeskéri 
útról volt könnyen elérhető az ideérkező betegek számára. A jobb megközelí-
tés érdekében augusztus 4-én megtörtént a Streba János utca Nemeskéri út és 
Cserfa utca közötti szakaszának útburkolat-felújítása. Augusztus végéig még 
néhány kisebb befejező munka (például további vízszikkasztó árkok kialakí-
tása) van hátra.

GK

Álláshirdetés
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet az alábbi munkakö-
rök betöltésére:

•  Konyhai kisegítő: határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalma-
zotti munkakör. a munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános 
Iskola konyhája.

•  Temetői segédmunkás: határozatlan idejű, teljes munkaidős közal-
kalmazotti munkakör.

•  Fűkaszáló: közfoglalkoztatotti munkakör.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Településellátó Szervezet munka-
ügyi irodájában, telefonon a (27) 530-610-es számon vagy a bobisne.
csilla@telepulesellato.hu e-mail címen.

Fontos telefonszámok
segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Gödi rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 345-115

Gödi rendőrjárőr
Telefon: (06 20) 943-7676
E-mail: rendorseg@god.hu

Polgármesteri hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 (csak munkaidőben)
Fax: (06 27) 345-279
Honlap: www.god.hu
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890-089 (csak munkaidőben)

okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332-177 (csak munkaidőben)
E-mail: okmanyiroda@dunakeszi.pmkh.gov.hu

közterület-felügyelet
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 / 121-es mellék
Mobil: (06 20) 476-1138
E-mail: kozteruletf@god.hu

településellátó szervezet (tesz)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: (06 27) 530-600
Fax: (06 27) 345-228
E-mail: info@telepulesellato.hu
Honlap: www.telepulesellato.hu

Gödi hulladékgazdálkodási nonprofit kft.
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
(Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06 27) 530-611
Fax: (06 27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu
Honlap: www.godihulladek.hu

Göd városi Polgárőrség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 70) 337-1069, (06 20) 229-5573
Honlap: http://godipolgarorseg.hu
E-mail: godipolgarorseg@godipolgarorseg.hu

Gyermekjóléti szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166
Fax: (06 27) 532-165
E-mail: godigyermekjoleti@gmail.com
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001. szavazókör
Cím: Nemeskéri-Kiss Miklós út 33. (St. Hubertus étterem – 
konferenciaterem)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Alagút utca  1  13 páratlan házszámok
Alagút utca 10  10 folyamatos házszámok
Ambrus László utca   teljes közterület
Arany János utca  45  végig folyamatos házszámok
Erdész köz   teljes közterület
Erdész utca   teljes közterület
Fácán utca   teljes közterület
Fürdő utca   teljes közterület
Hesp Róbert utca   teljes közterület
Ipoly utca   teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca  88  végig páros házszámok
Kazinczy Ferenc utca  95  végig páratlan házszámok
Maros utca   teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca  104  végig páros házszámok
Mikszáth Kálmán utca   páratlan házszámok
Móricz Zsigmond utca   teljes közterület
Pálya utca   teljes közterület
Rába utca   teljes közterület
Rómaiak útja   teljes közterület
Sió utca   teljes közterület
Tavasz utca   teljes közterület
Tóth Árpád utca  1 13 folyamatos házszámok
Zimpel Károly utca   teljes közterület

002. szavazókör
Cím: Pesti út 72. (József Attila Művelődési Ház)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Alagút utca  2  4 páros házszámok
Arany János utca  19  43 folyamatos házszámok
Babits Mihály utca  19  41 folyamatos házszámok
Béke út  24  végig folyamatos házszámok
Damjanich utca  6  végig folyamatos házszámok
Dózsa György utca  1 13/A páratlan házszámok
Dózsa György utca  2  6/B páros házszámok
Jávorka Sándor utca  1  6/I folyamatos házszámok
Jókai Mór utca  9  21 páratlan házszámok

Jókai Mór utca  10  22 páros házszámok
József Attila utca   teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca  50  84 páros házszámok
Kazinczy Ferenc utca  55  93 páratlan házszámok
Kiss János utca   teljes közterület
Köztársaság út  14  végig páros házszámok
Köztársaság út  19 végig páratlan házszámok
Mészáros Lázár utca   teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca  62  102 páros házszámok
Nemeskéri-Kiss Miklós út  29  43 páratlan házszámok
Pesti út  1  108-ig páros házszámok
Radnóti Miklós utca  15  29 páratlan házszámok
Radnóti Miklós utca  16  30 páros házszámok
Rákóczi Ferenc utca  1  29 páratlan házszámok
Rákóczi Ferenc utca  2  40 páros házszámok
Szt. István utca  22  végig folyamatos házszámok
Vasútállomás    teljes közterület

003. szavazókör
Cím: Béke út 3. (Kastély Központi Óvoda)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Berzsenyi Dániel utca   teljes közterület
Budai Nagy Antal utca   teljes közterület
Duna köz   teljes közterület
Hét vezér utca   teljes közterület
Kodály Zoltán utca   teljes közterület
Kossuth köz   teljes közterület
Kossuth Lajos utca   teljes közterület
Kusché Ernő utca   teljes közterület
Leiningen utca   teljes közterület
Pázmány Péter utca   teljes közterület
Pesti út  1  49/C páratlan házszámok
Petőfi Sándor utca  1  25/B folyamatos házszámok
Puskin köz   teljes közterület
Schweidel József utca   teljes közterület
Tamási Áron utca   teljes közterület
Tolsztoj köz   teljes közterület
Tompa Mihály utca   teljes közterület
Vasvári Pál utca  1/A  21 páratlan házszámok
Vasvári Pál utca  2  26/B páros házszámok
Vécsey utca   teljes közterület
Vörösmarty utca   teljes közterület

néPszavazás

A Helyi Választási Iroda közleménye
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A szavazás 6.00 órától 19.00 
óráig tart. Az alábbiakban közzétesszük Göd város szavazóköreinek jegyzékét. A népszavazással kapcsolatos további 
információk megtekinthetők a következő internetes hivatkozásokon:
www.god.hu/onkormanyzat/valasztas/hirdetmeny; www.valasztas.hu

Göd város szavazókör einek jegyzéke
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004. szavazókör
(A települési szintű lakóhellyel rendelkező és a Göd telepü-
lésre átjelentkezett választópolgárok választójogának gya-
korlására kijelölt szavazóhelyiség.)
Cím: Rákóczi Ferenc utca 23. (Fácán Óvoda)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Árvácska utca   teljes közterület
Aulich utca   teljes közterület
Batthyány utca   teljes közterület
Bem utca   teljes közterület
Bimbó utca   teljes közterület
Bodza utca   teljes közterület
Dália utca   teljes közterület
Dózsa György utca  8  20 páros házszámok
Dózsa György utca 15 39/B páratlan házszámok
Előd utca   teljes közterület
Fűzfa utca   teljes közterület
Gyopár utca   teljes közterület
Harang utca   teljes közterület
Harangvirág utca   teljes közterület
Hóvirág utca   teljes közterület
Ibolya utca   teljes közterület
Jázmin utca   teljes közterület
Jegenye utca 15  végig páratlan házszámok
Kereszt utca   teljes közterület
Kiss Ernő utca   teljes közterület
Klapka utca   teljes közterület
Mikes Kelemen utca   teljes közterület
Muskátli utca   teljes közterület
Nefelejcs utca   teljes közterület
Orgona utca   teljes közterület
Palczer János utca   teljes közterület
Pesti út  95  95/C páratlan házszámok
Pesti út  110  144 páros házszámok
Pipacs utca   teljes közterület
Rákóczi Ferenc utca  31  65 páratlan házszámok
Rákóczi Ferenc utca  42  52/A páros házszámok
Rezeda utca   teljes közterület
Rozmaring utca   teljes közterület
Szegfű utca   teljes közterület
Szt. László utca   teljes közterület
Tulipán utca   teljes közterület
Viola utca   teljes közterület

005. szavazókör
Cím: Ifjúság köz 1–3. (Németh László Általános Iskola)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Alkotás utca   teljes közterület

Attila utca   teljes közterület

Bocskai utca   teljes közterület

Délibáb utca   teljes közterület

Duna út  38 végig páros házszámok

Duna út  45 végig páratlan házszámok

Evezős utca   teljes közterület

Hajnal utca   teljes közterület

Halász utca   teljes közterület

Határ utca   teljes közterület

Hunyadi utca   teljes közterület

I. körforgalmi út   teljes közterület

II. körforgalmi út   teljes közterület

III. körforgalmi út   teljes közterület

IV. körforgalmi út   teljes közterület

Jósika utca   teljes közterület

Kék-Duna utca   teljes közterület

Latabár Kálmán utca   teljes közterület

Liget utca   teljes közterület

Lomb utca   teljes közterület

Napsugár utca   teljes közterület

Pesti út  97  végig páratlan házszámok

Regős utca   teljes közterület

Sellő utca   teljes közterület

Thököly utca   teljes közterület

Újélet utca   teljes közterület

V. körforgalmi út   teljes közterület

Vadvirág utca   teljes közterület

006. szavazókör
Cím: Ifjúság köz 1–3. (Németh László Általános Iskola)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Botond utca   teljes közterület

Csendes köz   teljes közterület

Erzsébet utca   teljes közterület

Honvéd sor  1  11/B folyamatos házszámok

Huba utca   teljes közterület

Ifjúság köz   teljes közterület

Ilka köz   teljes közterület

József utca   teljes közterület

Kisfaludy utca   teljes közterület

Kolozsvári köz   teljes közterület

Kolozsvári utca   teljes közterület

Lehel utca   teljes közterület

Madách utca  1  28 folyamatos házszámok

Madách utca 30  30 folyamatos házszámok

Mária utca   teljes közterület

Mátyás utca   teljes közterület

Otthon utca   teljes közterület

Pesti út  206  végig páros házszámok

Pozsonyi utca   teljes közterület

Szent Imre herceg utca   teljes közterület

Vasút utca  36  végig folyamatos házszámok
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007. szavazókör
Cím: Lenkey u. 13–17. (Kincsem Óvoda)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Árpád utca  8/B  végig páros házszámok
Árpád utca  13  végig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca  25  végig folyamatos házszámok
IV. Béla király utca  15  végig páratlan házszámok
IV. Béla király utca  20  végig páros házszámok
Kinizsi utca  30  végig páros házszámok
Révay utca   teljes közterület
Széchenyi utca  35  végig páratlan házszámok
Széchenyi utca  46  végig páros házszámok
Verseny utca  15  15 folyamatos házszámok
Verseny utca  17  végig folyamatos házszámok

008. szavazókör
Cím: Lenkey u. 13–17. (Kincsem Óvoda)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Ady Endre út  59  végig páratlan házszámok
Ady Endre út  72  végig páros házszámok
Csalogány utca   teljes közterület
IV. Béla király utca  1  13 páratlan házszámok
IV. Béla király utca  2  18 páros házszámok
Kacsóh Pongrác utca  33  végig páratlan házszámok
Kacsóh Pongrác utca  46  végig páros házszámok
Kádár utca  13  végig páratlan házszámok
Lenkey utca  27  végig páratlan házszámok
Lenkey utca  28  végig páros házszámok
Nyár utca   teljes közterület
Ősz utca   teljes közterület
Tél utca   teljes közterület
Terv utca  34  végig folyamatos házszámok
Toboz utca   teljes közterület
Toldi utca   teljes közterület
Turista utca   teljes közterület
Verseny utca  1  14-16 folyamatos házszámok
Verseny utca  16  16 folyamatos házszámok
Zsuzsanna utca   teljes közterület

009. szavazókör
Cím: Balassi Bálint utca 2. (Újtelep, Orvosi rendelő)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Balassi Bálint utca   teljes közterület
Bócsai út   teljes közterület
Dobó István utca   teljes közterület
Fóti utca   teljes közterület
Mayerffy köz   teljes közterület
Mayerffy József utca   teljes közterület
Munkácsy Mihály utca   teljes közterület
Öregkastély utca   teljes közterület
Zrínyi Miklós utca   teljes közterület

010. szavazókör
Cím: Nemeskéri-Kiss Miklós út 33. (St. Hubertus étterem 
– kisterem)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Alagút utca  6  8 páros házszámok

Alagút utca  12  végig páros házszámok

Alagút utca  15  végig páratlan házszámok

Babits Mihály utca  42  végig folyamatos házszámok

Cserfa utca   teljes közterület

Diófa utca   teljes közterület

Hernád köz   teljes közterület

Jókai Mór utca  23 33 páratlan házszámok

Jókai Mór utca  24  26 páros házszámok

Kosztolányi Dezső utca   teljes közterület

Kőrös utca   teljes közterület

Kraszna utca   teljes közterület

Majorság köz   teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós köz   teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós út  45  végig páratlan házszámok

Nemeskéri-Kiss Miklós út  72  végig páros házszámok

Radnóti Miklós utca  31  végig páratlan házszámok

Radnóti Miklós utca  32  végig páros házszámok

Sajó utca   teljes közterület

Streba János utca   teljes közterület

Szamos köz   teljes közterület

Szamos utca   teljes közterület

Tisza utca   teljes közterület

Topolyás dűlő   teljes közterület

Tóth Árpád utca  14  végig folyamatos házszámok

Zala utca   teljes közterület

011. szavazókör
Cím: Cserfa u. 18. (Orvosi rendelő)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Arany János utca  1  18 folyamatos házszámok

Babits Mihály utca  1  18 folyamatos házszámok

Báthori utca   teljes közterület

Damjanich utca  1  4 folyamatos házszámok

Erkel Ferenc utca   teljes közterület

Fenyves köz   teljes közterület

Fenyves utca   teljes közterület

Jókai Mór utca  1  8 folyamatos házszámok

Kazinczy Ferenc utca  1  49 páratlan házszámok

Kazinczy Ferenc utca  2  46 páros házszámok

Kölcsey Ferenc utca   teljes közterület

Lázár Vilmos utca   teljes közterület

Mikszáth Kálmán utca  2  56 páros házszámok

Nemeskéri-Kiss 
Miklós út  1  27 páratlan házszámok
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Nemeskéri-Kiss 
Miklós út  2  70/B páros házszámok

Petőfi tér   teljes közterület

Pöltenberg Ernő utca   teljes közterület

Radnóti Miklós utca  1  14 folyamatos házszámok

Szabó Ervin utca   teljes közterület

Szálender tanya   teljes közterület

Szilvás utca   teljes közterület

012. szavazókör
Cím: Petőfi Sándor u. 48. (Huzella Tivadar Általános Iskola)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Alkotmány utca   teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky utca   teljes közterület
Bartók Béla utca   teljes közterület
Béke út  1  23 folyamatos házszámok
Bischof házaspár utca   teljes közterület
Hársfa utca   teljes közterület
Iskola köz   teljes közterület
Iván-Kovács László utca   teljes közterület
Jávorka Sándor utca  7  végig folyamatos házszámok
Jegenye utca  1  13 páratlan házszámok
Jegenye utca   páros házszámok
Kincsem utca   teljes közterület
Kossuth tér   teljes közterület
Köztársaság út  1  17 páratlan házszámok
Köztársaság út  2  12 páros házszámok
Lánchíd köz   teljes közterület
Lánchíd utca   teljes közterület
Luther Márton utca   teljes közterület
Mihácsi György utca   teljes közterület
Nagy Imre utca   teljes közterület
Nyírfa utca   teljes közterület
Pesti út  51  93/B páratlan házszámok
Petőfi Sándor utca  26  végig folyamatos házszámok
Szabadságharcosok útja   teljes közterület
Szt. István utca  1  21 folyamatos házszámok
Táncsics Mihály utca   teljes közterület
Templom utca   teljes közterület
Tenkes köz   teljes közterület
Tó köz   teljes közterület
Török Ignác utca   teljes közterület
Városház köz   teljes közterület
Vasvári Pál utca  23  végig páratlan házszámok
Vasvári Pál utca  28  végig páros házszámok

013. szavazókör
Cím: Rákóczi Ferenc utca 23. (Fácán Óvoda)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Csokonai utca   teljes közterület
Dózsa György utca  22  végig páros házszámok
Dózsa György utca  41  végig páratlan házszámok

Eszter utca   teljes közterület
Gárdonyi Géza utca   teljes közterület
Gizella utca   teljes közterület
Gutenberg utca   teljes közterület
Ilona utca   teljes közterület
Kádár utca  1  11 páratlan házszámok
Kádár utca  2  4 páros házszámok
Karolina utca   teljes közterület
Katona József utca   teljes közterület
Klára utca   teljes közterület
Martinovics utca   teljes közterület
Pesti út  146  170 páros házszámok
Rákóczi Ferenc utca  54  106 páros házszámok
Rákóczi Ferenc utca  67  109 páratlan házszámok
Rózsa utca  32  végig folyamatos házszámok
Ságvári köz   teljes közterület
Szeder utca  23  végig folyamatos házszámok
Teleki Pál utca  19  végig folyamatos házszámok
Terv utca  13  33/B páratlan házszámok
Terv utca  14  32 páros házszámok
Vasút utca  1  5/B folyamatos házszámok

014. szavazókör
Cím: Ifjúság köz 1–3. (Németh László Általános Iskola)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Ady Endre út  1  57/A páratlan házszámok

Ady Endre út  2  70 páros házszámok

Duna út  1  41 páratlan házszámok

Duna út  2  36 páros házszámok

János utca   teljes közterület

Kacsóh Pongrác utca  1  31/A páratlan házszámok

Kacsóh Pongrác utca  2  44 páros házszámok

Lenkey utca  1  25/A páratlan házszámok

Lenkey utca  2  26 páros házszámok

Lenkey utca  2  2 folyamatos házszámok

Margit utca   teljes közterület

Pálma utca   teljes közterület

Pannónia utca   teljes közterület

Pesti út  172  202 páros házszámok

Rákóczi Ferenc utca  108  végig páros házszámok

Rákóczi Ferenc utca  111  végig páratlan házszámok

Rózsa utca  2  30 folyamatos házszámok

Sport utca   teljes közterület

Szeder utca  1  22/D folyamatos házszámok

Teleki Pál utca  1  18 folyamatos házszámok

Terv utca  2  10-ig páros házszámok

Terv utca  1  11/A páratlan házszámok

Új utca   teljes közterület

Vasút utca  7  35 folyamatos házszámok

Gödi Körkép | 2016. 8. szám KÖZÉLET

11



015. szavazókör
Cím: Ifjúság köz 1–3. (Németh László Általános Iskola)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Akácfa utca   teljes közterület
Árokparti fasor   teljes közterület
Csaba utca   teljes közterület
Csíz utca  2  végig páros házszámok
Ezerjó utca   teljes közterület
Fülemüle utca   teljes közterület
Füzike utca  3  39 páratlan házszámok
Füzike utca  8  50 páros házszámok
Honvéd sor  12  végig folyamatos házszámok
István utca   teljes közterület
Jácint utca   teljes közterület
Jászai Mari utca   teljes közterület
Jégmadár utca  2  42 páros házszámok
Jégmadár utca  5  53 páratlan házszámok
Könyök utca   teljes közterület
Lajos utca   teljes közterület
Madách utca  29  29 folyamatos házszámok
Madách utca  31  végig folyamatos házszámok
Ménesi köz   teljes közterület
Ménesi utca   teljes közterület
Őszapó utca  1  52 folyamatos házszámok
Őszapó utca  54  54 folyamatos házszámok
Pacsirta utca  4  48 folyamatos házszámok
Patak utca   teljes közterület
Szőlőkert utca   teljes közterület
Virágos utca   teljes közterület
Vörösbegy utca   teljes közterület

016. szavazókör
Cím: Kálmán u. 13. (Ady Klub)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Áldás utca   teljes közterület
Árpád utca  1  11 páratlan házszámok
Árpád utca  2  8/A páros házszámok
Bozóki Gyula tér   teljes közterület
Család utca   teljes közterület
Csíz utca  1  végig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca  3  22 folyamatos házszámok
Fenyősármány utca   teljes közterület
Füzike utca  43  végig páratlan házszámok

Füzike utca  56  végig páros házszámok
Jégmadár utca  46/A  végig páros házszámok
Jégmadár utca  59  végig páratlan házszámok
Kálmán utca   teljes közterület
Nádirigó utca   teljes közterület
Őszapó utca  53  53 folyamatos házszámok
Őszapó utca  57  végig folyamatos házszámok
Pacsirta utca  49  végig folyamatos házszámok
Széchenyi utca  1  33 páratlan házszámok
Széchenyi utca  2  44 páros házszámok
Sződi utca   teljes közterület
Vadgerle utca   teljes közterület

017. szavazókör
Cím: Komlókert u. 19–21. (Szivárvány Bölcsőde)

Közterület neve
Közterület 

jellege
Kezdő 

házszám
Vég 

házszám
Intervallum típus

Baitz József altá-
bornagy utca   teljes közterület
Csörsz utca   teljes közterület
Dr. Gönczy Gyula utca   teljes közterület
Erzsébet liget körút   teljes közterület
Erzsébet liget köz   teljes közterület
Erzsébet liget utca   teljes közterület
Gerle utca   teljes közterület
Huzella Tivadar utca   teljes közterület
Kerek erdő köz   teljes közterület
Kerek erdő utca   teljes közterület
Kinizsi utca  20  22 páros házszámok
Kinizsi utca   páratlan házszámok
Kóczán Mór utca   teljes közterület
Komlókert utca   teljes közterület
Németh László utca   teljes közterület
Ojtványos utca   teljes közterület
Öregfutó út   teljes közterület
Piros Mihály utca   teljes közterület
Pulykaház utca   teljes közterület
Sárgarigó utca   teljes közterület
Schöffer Ferenc utca   teljes közterület
Termál fürdő körút   teljes közterület
Termálfürdő út   teljes közterület
Vadőr utca   teljes közterület
Villamos utca   teljes közterület
Wigner Jenő utca   teljes közterület
Zúgóárok köz   teljes közterület
Zúgóárok utca   teljes közterület

Göd Az Én Városom
 www.facebook.com/godvarosom
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A mi nézőpontunk az, hogy 
az  értéksemlegesség elvének 
érvényre juttatása helyett 

fel kell hívni a  figyelmet a  nemzeti 
és  az  európai értékekre. Közös érté-
keinket fel kell vállalnunk, meg kell 
vallanunk, semmiképpen sem szabad 
véka alá rejtenünk azokat. Nem kis fel-
adatunk van tehát: meg kell határozni 
a közös európai értékeket, és vissza kell 
térni a jövőben az értékek védelméhez 
– figyelmeztetett az országgyűlési kép-
viselő. Hozzátette: ilyen érték a család, 
és  ezzel összefüggésben az  egyik leg-
fontosabb feladat a családok védelme.

Tuzson Bence emlékeztetett arra, 
a  magyar kormány korábbi intézke-
dései is egyértelműen bizonyítják azt, 
hogy mi, magyarok az  erős nemze-
tekre épülő Európában hiszünk. Ezt 
igazolja az  a nemzetünk életét hosz-
szú távon meghatározó változás is, 
hogy a könnyített honosítási eljárással 
megteremtettük a  nemzet határokon 
átívelő újraegyesítésének lehetőségét. 
Az  ügy jelentőségét mi sem igazolja 
jobban, mint az, hogy eddig több mint 
830 ezer magyar honfitársunk vallotta 
meg magyarságát, fejezte ki összetar-
tozásunkat azáltal, hogy állampolgár-
sági esküt tett.

Alaptörvényünkben is rögzítettük: 
„ígérjük, hogy megőrizzük az  elmúlt 
évszázad viharaiban részekre szakadt 
nemzetünk szellemi és  lelki egységét. 
Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nem-

zetiségek a  magyar politikai közösség 
részei és államalkotó tényezők”.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország 
nem mond le egyetlen magyarról sem, 
éljen az  bár Vancouverben, Stuttgart-
ban, a délvidéki Verbászon, a székely-
földi Csíkkozmáson vagy a kárpátaljai 
Mezőváriban. Mindenkor felelősséggel 
tartozunk azokért, akiket a történelem 
vagy a személyes sorsuk elszakított tő-
lünk.

A jelenlegi magyar kormány nem-
zeti és patrióta, mégpedig azért, mert 
magyarok vagyunk, tehát összetar-
tozunk, és  ebből az  összetartozásból 
világos feladatok és  kötelezettségek 
származnak a  közhatalmat gyakorló 
kormányzat számára is.

Azáltal, hogy megváltozott az  ál-
lam és  a  nemzet fogalma, megválto-
zott az  Országgyűlés legitimációja is. 
A  törvényhozás tagjai ugyanis már 
nem csak a  történelmi Magyarország 
egy darabjának lakóit képviselik, ha-
nem felelősek mindenkiért, aki a ma-
gyar nemzet tagja. Tehát „minden ma-
gyar felelős minden magyarért” – idézte 
Szabó Dezső gondolatát a képviselő.

Ugyanakkor nemcsak egymásért 
és Magyarországért tartozunk felelős-
séggel, hanem – európai polgárokként 
– Európáért, annak megőrzéséért is. 
Úgy gondolom, jogosan várhatjuk el 
ezt Európa más nemzeteitől és az Eu-
rópai Bizottságtól is. A  Bizottság-
nak észre kellene vennie azt, hogy ha 

a nemzetektől el akarják vonni a dön-
tési jogokat, azzal a feje tetejére állítják 
Európát. Egyszerűen szembemennek 
az  európai értékekkel, és  azok feladá-
sát, elherdálását választják – mondta 
Tuzson Bence.

Magyarország – ugyanúgy, ahogy 
eddig is – befogad mindenkit, akit val-
lási, politikai, etnikai hovatartozása 
miatt üldöznek, aki védelemre szorul. 
Ezt megtettük például a délszláv hábo-
rúk idején is. Azoknak azonban nem 
tudunk helyet biztosítani, akik gaz-
dasági érdekből akarnak Európához 
csatlakozni. Megértjük és tudjuk, hogy 
a  világ lakosságának tekintélyes há-
nyada él kilátástalan helyzetben. Ezért 
kérte a  miniszterelnök az  ENSZ-ben 
is, hogy a  világ fejlett országai össze-
fogással és  legfőképpen financiálisan 
támogassák az  elmaradott régiókat. 
De ahelyett, hogy felkínáljuk Európát 
Afrikának és a Közel-Keletnek, anyagi 
forrásokkal kell segítenünk, hogy min-
denki a számára rendelt helyen boldo-
gulhasson.

Az országgyűlési képviselő kiemelte: 
felelőtlenség mindenkit a  kontinen-
sünkre hívni. Ebben Európa vezetői-
nek álláspontja csapongó, határozatlan 
– egymásnak és önmaguknak is ellent-
mondanak. Pedig egy ilyen, Európa 
egészét érintő kérdésben fontos a  ha-
tározottság és  a  felelősségtudat. A  mi 
céljaink egyértelműek: szeretnénk, ha 
Magyarország megmaradna magyar-
nak, és  jövőnk a  keresztény kultúra 
értékrendszere szerint alakulna. Az át-
gondolatlan kvótákkal, megalapozat-
lan ígéretekkel szemben egy erős ala-
pokon álló Magyarországot és Európát 
akarunk.

Elutasítjuk, hogy nálunk erősebb or-
szágok valamiféle morális imperializ-
mussal akarják meghatározni, mit kell 
tennünk, hogyan kell hazánk jövőjét 
terveznünk. Megvédjük alapértékein-
ket, ahogy azt évszázadok óta tesszük 
– ez akkor is kötelességünk, ha sokan 
támadnak ezért.

Ha eleget akarunk tenni annak 
az  alkotmányos kötelezettségünknek, 
hogy megvédhessük a  magyar állam-
polgárokat, akkor tudnunk kell, hogy 
kik akarnak hozzánk jönni és  miért. 
Jogunkban áll megválasztani, hogy ki-
vel szeretnénk együtt élni, és kivel nem 
– mondta befejezésül Tuzson Bence.

Gödi Körkép

nemzeti Összetartozás

„Minden magyar felelős minden magyarért”
Magyarország nem mond le egyetlen magyarról sem, mindenkor felelősséggel 
tartozunk azokért, akiket a  történelem vagy a személyes sorsuk elszakított tő-
lünk – mondta Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési 
képviselője, akit a nemzeti összetartozás fontosságáról és az európai közös érté-
kekről kérdeztünk.

tuzson bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője
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A négy héten át tartó táborra 
összesen 145-en jelentkeztek, 
és  naponta átlagosan 70-80 

gyermek vett részt a  programokban, 
akiket közel 30 önkéntes és  a  Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai fel-
ügyeltek és  segítettek. A  diák önkén-
tesek a középiskolai 50 órás közösségi 
szolgálatukat tölthették a  táborban. 
Azon gyerekek számára, akik rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülnek, idén is ingyenes volt a tábor.

Tóth Ildikó, a tábor szervezője és ve-
zetője elmondta, hogy a  programok 
összeállítása során idén is a  változa-
tosságra törekedtek, így napi 3-4 fog-
lalkozáson vehettek részt a  gyerekek. 
Ismét volt kézműves foglalkozás, me-
lyet az Alapszolgáltatási Központ mun-
katársai tartottak. A  helyi vállalkozók 
támogatásával több programot ingyen, 
vagy a  piaci ár alatt kaptak meg. Volt 
íjászkodás Bányavári Pállal, aerobik–
óra Bordás Évával, sportfoglalkozás 
Somkereki Edittel, elsősegélynyújtó is-
meretek Barcs Balázzsal. Áll Rita iskola-
rendőr a közlekedésbiztonságról tartott 
elődadást a gyerekeknek. A programok 
között szerepelt még zumba, játékos 
sportvetélkedő, teniszoktatás, arcfestés, 
a  felsőgödi kalandpark meglátogatása, 
úszásoktatás, kutyás bemutató, táncta-
nítás, pályaorientációs tanácsadás, bo-
hócelőadás, Ki mit tud?-vetélkedő, foci 
és sárkányhajózás.

Mivel egyre nagyobb az  igény erre 
a  táborra, ezért a  tervek között szere-
pel, hogy jövőre a napközis tábor mellé 
két hét balatoni nyaraltatást is szervez-
nének, limitált létszámmal, kizárólag 
a  legrászorultabbaknak. A tábor szer-
vezője elmondta azt is, hogy a  Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársainak 
legalább annyira fontos ez a  tábor, 
mint a  gyerekeknek. Őket a  gyerekek 
egész évben úgy ismerhetik meg, mint 
valami „hatóságot”, azonban itt a  tá-
borban pozitív élményeket szerezhet-
nek velük kapcsolatban.

A táborzáró ünnepségre a gyerekek 
saját kézzel készített, kreatív meghívót 
küldtek Markó József polgármesternek, 
a  jegyzőnek és  a  szociális bizottság 
tagjainak, akik ezt apró ajándékokkal 
személyesen köszönték meg. Az  ün-

nepségen Markó József polgármester 
megkoronázta a gyerekek titkos szava-
zata alapján megválasztott szívkirályt, 
aki idén Pocsári Róbert lett, valamint 
a  szívkirálynőt, Perjési Petrát. Az  év 
önkéntesei idén Pocsári Csaba és Reza 
Moazen Sára lettek. Minden táboro-
zó kapott ajándékot, melyet Lenkei 
György, a  szociális bizottság elnöke 
osztott ki. A négyhetes napközis tábort 
a Maszk Bábszínház Szamárcsel című 
előadása zárta.

Lenkei György az  ünnepség után el-
mondta, hogy a  szociális bizottság tá-
mogat minden olyan városi szervezetet, 
intézményt, ahol gyerekeknek és idősek-
nek örömet tudnak szerezni. Az önkor-
mányzat idén is a Gyermekjóléti Szolgá-
laton keresztül segítette ezt a tábort.

További támogatók: Göd Város Ön-
kormányzata Alapszolgáltatási Köz-
pont, Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulás, Tesloff Babilon Könyvkiadó, 
Magyar Élelmiszerbank, Felsőgödi 
Karitászcsoport, helyi vállalkozások.

V-Sz. E.

szünidő

Nyári élmények az Alapszolgáltatási Központ 
gyermektáborában
Tizenkettedik alkalommal rendezte meg napközis táborát az  Alapszolgáltatási 
Központ Gyermekjóléti Szolgálata, idén első ízben a Huzella Iskola udvarán.

a nyári tábor idén is jó alkalom volt arra, hogy újabb barátságok szülessenek

a duna-part nyaralóházak területén májusban megnyílt dunakaland kalandpark 
kötélpályáit nagy örömmel próbálták ki a táborozók 

az ügyességet és bátorságot igénylő 
kalandokban a legkisebbek is helytálltak
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beszélGetés

Aki szerint a mosoly is gyógyít
A magyar egészségügy napján a  gödi önkormányzat ta-
valy alapított, Göd Város Polgárainak Egészségért Díjat 
idén dr. Pruzsinszky Ibolya gyermekorvos mellett Kővári 
Józsefné körzeti nővérnek ítélték oda, akit felsőgödi ottho-
nában kerestünk fel.

− Mi tagadás, nehezen hittem el, hogy ön szinte véletlenül 
került egészségügyi pályára…
− Pedig valóban egy véletlennek köszönhetem a  gyógyító 
munkával eltelt közel negyven évet. 1967-ben végeztem el 
a közgazdasági technikumot Vácon, és könyvelőként kezd-
tem el dolgozni az Egyesült Izzóban, amit nagyon nem sze-
rettem. Két év múlva férjhez mentem, s hamarosan megszü-
letett a  nagyobbik lányom, akivel itthon maradtam, majd 
a váci ÁFÉSZ-nél álltam ismét munkába. Az ő nagyáruhá-
zukban voltam főpénztáros. Tehát pénzügyi vonalon dol-
goztam, ami nem igazán volt az én világom.

Megszületett a második lányom, majd sajnos nemsokára 
egy makacs betegség levett a lábamról. Dr. Kamarás Attila 
volt akkoriban a körzeti orvosom, aki, miután meggyógyí-
tott, elmesélte, hogy az ő orvosírnoka éppen munkahelyet 
vált, s  megkérdezte, odamennék-e dolgozni a  rendelőbe. 
Mivel a gyermekeim még picik voltak, szívesen elvállaltam 
az orvosírnoki munkát, mert itt maradhattam a környéken, 
s nem kellett naponta vonattal ingáznom, ráadásul végre ki-
kerülhettem a pénzügyi világból.

− Hogyan lett orosírnokból körzeti nővér?
− Kamarás doktor nagyon kedves asszisztense, aki már 
a  nyugdíjas korhoz közeledett, rábeszélt arra, hogy akár 
munka mellett is, de végezzem el a  kétéves nővérképzőt, 
hogy ha ó majd elmegy nyugdíjba, átadhassa nekem a he-
lyét. Kamarás doktor, aki egy rendkívül megértő ember, 
természetesen hozzájárult mindehhez, s  én igen jó ered-
ménnyel és igen jó kedvvel elvégeztem a nővérképző iskolát. 
Jó kedvvel, mert addigra már rájöttem, hogy ez az én vilá-
gom, ez nekem való hivatás. Bújtam a szakkönyveket, utá-
najártam mindennek, sokat tanultam. Boldog voltam, hogy 
a számok helyett emberekkel foglalkozhatok.

− Önt gyakran láthatjuk mosolyogni…
− Kodály Zoltán mondta egyszer, hogy két ember között 
a legrövidebb út a mosoly. Ezt mindig szem előtt tartottam, 
mert úgy éreztem, hogy ha egy beteg emberre rámosolygok, 
ha nem esek kétségbe a bajait látva, ha próbálok valami biz-
tatást adni, akkor ő talán könnyebben gyógyul.

− Milyenek voltak a hétköznapok egy gödi orvosi rendelőben?
− Rengeteget dolgoztunk akkoriban, nagyon sok volt a be-
tegünk. Előfordult, hogy mire az utolsó betegnél végeztem, 
visszamentem az elsőhöz, mert elfelejtettem, hogy már jár-
tam nála aznap.

− Ezek szerint a körzeti nővér munkája nem korlátozódik 
a rendelőre, a rendelési időre?
− Persze hogy nem! Kijártam a fekvőbetegekhez, injekciókat 
adtam, vért vettem, ápoltam őket. Például egy idős bácsitól 

tanultam meg a borotválás fortélyait. Nem tudott felkelni 
az ágyból, és az elé tartott tükröt nézve mutatta meg nekem 
a borotválkozás menetét. A rendelési idő után jártam a kör-
zetünket. Ma is gyakran megállítanak az utcán, mesélnek 
az  aktuális állapotukról vagy éppen a  betegségükről. Úgy 
gondolom, sok esetben már azzal is segíteni tudok rajtuk, 
ha figyelmesen és türelmesen végighallgatom őket. A nővér 
munkájában talán ez a  legfontosabb. Mosolyog és kapcso-
latot teremt. A mosolyt, az odafigyelést, a szívből jövő gon-
doskodást nagyon-nagyon sokáig megőrzi a beteg.

− Bő tíz évvel ezelőtt „orvost váltott”, ön a  mai napig 
dr. Gál Péter asszisztense.
− Gál doktor egy kórházból érkezett a körzetbe, s valóban, 
immár nyugdíjasként most is mellette szorgoskodok. Na-
gyon jó vele dolgozni. Talán, ha nem tűnik szerénytelen-
ségnek, ez kölcsönös állapot kettőnk között, ugyanis kez-
detben a  legjobb tudásom szerint igyekeztem segíteni őt 
abban, hogy megismerje a körzetében élőket. S persze ma is 
ugyanúgy kijárok a fekvőbetegekhez a rendelési időn kívül. 
Nézze, nekem ez az életem, s nagyon szeretném, ha ez is így 
is maradna még egy ideig.

− Remélem, nem hökken meg azon, ha azt kérdezem, mit 
tanult a betegektől?
− Például a  betegek gondozása során tanultam meg azt, 
hogy előttük soha ne mutassam ki, ha valami bajom van. 
Inkább száz irigy tekintetet, mint egyetlen sajnálkozót. Hi-
szen a panasz joga a betegeké. Egyébként pedig nagyon so-
kat lehet tanulni a bölcs öregektől.

Nem árt, ha egy nővérben van pszichológusi véna. Észre 
kell vennie, hogy mi hiányzik annak a betegnek. S türelme-
sen végighallgatnia azt, aki megszólítja őt az utcán. Ezért is 
járok mindenhová kerékpárral, és nem autóval, mert a bi-
cikliről bármikor leszállhatok, ha megszólítanak. Az  igazi 
hivatásunk az, hogy lelki támaszt nyújtsunk. És higgye el 
nekem, a mosoly is gyógyít.

Walter Béla

idén kővári Józsefné körzeti nővér is átvehette a Göd város 
Polgárainak egészségért díjat
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Gödön elhunytak
albert dezső béla 67 éves
szép károly 78 éves
kőműves boriska (sz.: Szász Boriska) 92 éves
fehér József lászlóné (sz.: Csonka Jolán) 88 éves
némedi Pál 21 éves
horváth istván 70 éves
lászló sándorné (sz.: Bencze Teréz) 85 éves
ivicsics lajosné (sz.: Borsos Kamilla) 71 éves
szegedi kálmán 90 éves
vörös Jánosné (sz.: Décsi Mária) 61 éves

2016. július 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Léhnert Béla György és Simon Viktória
Szabó Milán Áron és Makó Judit
Viola Péter és Kovács Flóra
Juhos László Károly és Turányik Júlia
Horváth Gábor és Tóth Anita
Volentics Balázs és Merényi Dóra Tünde
Nagy Tibor és Bozzai Ildikó
Horváth Ákos és Szalontai Rita
Pocsári Csaba és Lakatos Ibolya
Kurucz Tamás Attila és Ozsvár Vivien
Hetényi Gábor és Lengyel Orsolya
Fejes András Márk és Torda Tímea
Budai Norbert és Nagy Anett
Papp Karsa és Weisz Enikő
Cáceres Róbert és Kanter Szilvia
Ignácz Gergely és Garai Katalin
Sziebig Ferenc és Németh Ilona Ibolya

a dunakeszin júniusban felszentelt új templomnak a gödi görögkatolikus hívek is örülnek

hitélet

Görögkatolikus templomot szenteltek 
Dunakeszin
Július 2-án szentelték fel a Szent Péter és Pál görögkatolikus templomot Du-
nakeszin. Az ünnepi szent liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette, 
melyen részt vett Varga Lajos váci segédpüspök, a görög- és római katolikus 
egyház papjai, hívei, valamint a környező települések polgármesterei, kép-
viselői, lakosai.

A templomszentelés szertartásán körmenetben vitték végig az apostolok 
ereklyéit, amelyeket végül a templom oltárában helyeztek el. Ezután 
következett az oltár lemosása, fölkenése és felöltöztetése, majd a temp-

lom falainak megszentelése. A liturgia keretében Kocsis Fülöp érsek-metropo-
lita szentbeszédében hangsúlyozta, hogy „egy csodának vagyunk a tanúi, mely 
remélhetőleg nem csak három napig fog tartani. Ez a templom sok-sok ember 
szorgos keze, áldozatos munkája nyomán épülhetett fel. Ez a lelkes összefogás, 
áldozathozatal azonban csak egy épületet tudott volna itt felemelni. A közös-
ség együtt végzett imádsága kell ahhoz, hogy Isten Szentlelke leszálljon erre 
az épületre és Isten házává, szent hellyé alakítsa. Látszólag a templom építés fo-
lyamata befejeződött, de az egyházépítés folyamata nem. Semmit nem ér az új 
templomok építése, ha nem a Lélek működik bennünk és rajtunk keresztül.” 
Kitért továbbá arra is, hogy a görögkatolikusoknak most már Dunakeszin is 
lett „otthonuk”. 

A liturgia végén ünnepi beszédet mondott Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere. Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője 
tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét is, melyben Szent Pál sza-
vaival kérte Isten áldását az új templomra és az ünneplő gyülekezetre. Kisida 
Elek sebészprofesszor, a  közösség tagja megköszönte az  egyházi és  világi 
vezetők, valamint a hívő testvérek önzetlen támogatását, hogy felépülhetett 
az Isten háza. Végül Bubrik Miklós parókus feltette a kérdést: „Mitől válik egy 
épület templommá?”, amelyre meg is adta a  választ: „Az imádságtól, a szív 
jólelkűségétől és az adakozó szeretettől. Ha ez a három együtt van, akkor va-
lami csodálatos dolog történik.” Kitért arra is, hogy ahová a templom épült, 
temető volt. „750 éve a fájdalom és a gyász helye, de attól a pillanattól fogva, 
hogy elindult a templomépítés, a feltámadás és az örök élet jele lett.” 

Az ünnepi köszöntők után közösen elénekelték a magyar és a pápai him-
nuszt. A liturgia ősi görög éltetéssel ért véget, Isten áldását kérve a templom-
szentelésre egybegyűltekre, családjukra, valamint a templom építőire.

A templomépítés hosszúra nyúlt, az  alapkövet 2010. június 6-án tették 
le, és  két évvel később kezdődött meg a  kivitelezés, több szakaszra osztva. 
Először az  altemplom, az  urnatemető és  a közösségi terem készült el, majd 
a  templom falai, tetőszerkezete, a  kupola, így végül mostanra fejeződött be 
a többéves építkezés. Megérte a sok fáradozás, hiszen egy szép, új templomba 
járhatnak most már a Gödön élő görögkatolikus családok is. 

Szöveg és kép: V-Sz. E

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

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

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

nőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
Információk: www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu
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Hagyomány immár, hogy nyári ta-
lálkozójukra a  klubtagok a  Duna 
partján gyülekeznek, ahol csende-

sen megemlékeznek korán elhunyt társaik-
ról. Nem volt ez másképpen az  idei évben 
sem. A közösen elfogyasztott bográcsebéd 
után egy különleges eseményre került 
sor: a  színházterem fogadóhelyiségében 
Németh Gyula tölcséres gramofonjának 
hangjaira megnyílt a régi rádiók és analóg 
médiaeszközök első gödi kiállítása. Több 
mint félszáz szebbnél szebb készülék idézte 
meg a  rádiózás hőskorát. A  kiállított tár-
gyak közül a legrégebbi darab egy 1925-ből 
származó detektoros amatőr rádió volt, 
amelyet még fülhallgatóval hallgattak. 
A  rendszeres rádiós műsorsugárzás 1925. 
december 1-jén kezdődött megy Magyar-
országon. Így ezen a  készüléken foghatta 
egykori tulajdonosa az első hazai rádióál-
lomás, a Budapest első adásait. Ki gondolta 
volna, hogy ilyen és ehhez hasonló rádió-
történeti érdekességek bújnak meg Gödön? 
A kiállítók egyike Markó József polgármes-
ter volt, aki huszonhét gondosan felújí-
tott, működőképes készülékét mutatta be 
a közönségnek, s mint kiderült, ez csupán 
a  kisebbik része a  teljes gyűjteményének. 
A  tárlat ötletgazdája, Nagy István, a  Ret-
ró Ady Klub tagja tizenkét rádiót hozott 
magával, csak a legkedvesebbeket a főként 
magyar készülékekből álló kollekciójából. 

A tárlat történelmi időkbe vitte vissza láto-
gatóit. A 20-as, 30-as évek készülékei a két 
világháború közötti nehéz éveket, a  40-es 
esztendőkben készültek a  második világ-
háborút, az 50-es és 60-as évekből szárma-
zók a forradalmat, az emigrációt, a Szabad 
Európa Rádió hangját idézték meg. Hang-
szóróikból szóltak a  hírek a  mindenkori 
hétköznapokról, amelyek az  évek során 
történelemmé sűrűsödtek. Prázsmáry 
István egy angol rádiót állított ki, amelyet 
Belgiumba kivándorolt családja vásárolt, 
majd hozott haza később Magyarországra. 
Málnási András ötven-hatvan éves, régi tü-
körreflexes, lemezes és  roll filmes fényké-
pezőgépeket mutatott be, valamint néhány 
ezekkel készített, hajdani időket megidé-
ző családi fényképet. A  kiállítást Horváth 
Andor régi rádióújság-gyűjteményének 
legrégebbi darabjai színesítették.

A város helytörténeti kutatómunkái-
ból is jelentős szerepet vállaló klub, amely 
feladatának tekinti többek között azt is, 
hogy felkutassa és  archívumában a  jövő 
generációi számára is megőrizze a  régi 
Göd életét bemutató fényképeket, filmfel-
vételeket és  dokumentumokat, most elő-
ször rendezett kiállítást. A szervezők célja 
Gallé Gábor klubelnök elmondása szerint 
az volt, hogy felhívják a figyelmet arra: szá-
mos gyűjtemény, bemutatásra méltó érték 
„lappanghat” a  városban, amelyeket érde-

mes kiállítani, közkinccsé tenni. A  jövő 
tavaszra elkészülő Kincsem-udvarház ki-
állítóterme, vagy esetleg a  felújításra váró 
Héder-villa a későbbiekben otthont adhat-
na időszakos és állandó kiállításoknak is.

A Retró Ady Klub a családi nap kereté-
ben köszöntötte a  60 évvel ezelőtt végzett 
iskolai évfolyam egykori diákjait, akik 
örömmel elevenítették fel közös emléke-
iket. A  jubilánsokat a  Munkásdalkör is 
köszöntötte egy dalcsokorral, s  ahogyan 
a  klub rendezvényein szinte mindig, ez-
úttal is alkalom nyílt a  régi idők fotóinak 
vetítésére, a múltidézésre.

Az egész napos program zárásaként 
a Scarabeus zenekar adott szabadtéri kon-
certet a klub nyári összejövetelén.

Koditek Bernadett

Civil élet

Családi nap és rádiókiállítás a Retró Ady Klub 
szervezésében

Ötödik alkalommal rendezett egész napos családi találkozót a Retró Ady Klub. Július 
24-én legalább százhúszan, de a vendégekkel együtt még ennél is többen vettek részt 
a Duna-part Nyaralóházak területén tartott programokban.

a régi rádiók közül magyarországon kevés vészelte át a 20. század történelmének 
viszontagságait. egy-egy készülék értéke ezért több tízezer forinttól akár a több százezres 
nagyságrendig terjedhet a kiállítás szemet gyönyörködtető darabja 

volt ez az utángyártott gramofon, amely 
az „eltörött a hegedűm” kezdetű nótát 
játszotta a megnyitón

a régmúlt idők hangulatát megidéző tárlat 
kiállítói (balról): nagy istván, Prázsmáry 
istván, markó József és málnási andrás
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Szeptember 16., péntek 17 óra:
megnyitó rendezvény a neveleki szomszédok egyesület szervezésében: „én is itt közlekedem, vigyázz rám!”

Szeptember 17., szombat 9 óra:
becsal családi sportnap az alsógödi sportpályán

Szeptember 18., vasárnap 10 óra:
az eco smart CnG nyílt napja

helyszín: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 108.
(A CNG üzemanyag és az előállítási technológia, valamint a CNG hajtású gépjárművek bemutatása.)
A szabad technikás rajzverseny anyagainak leadási határideje 12 óra!
téma: A jövő tiszta és gazdaságos közlekedése milyen lesz szerinted?
Egyéni, illetve családos nevezés.
a pályamunkákat a rendezvény napját megelőzően a töltőállomáson a kútkezelőnél lehet leadni, vagy postai 
úton eljuttatni a következő címre: Eco Smart Services Kft. 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 108.

sorsolás 15 órakor!

Családos fődíj: egy családnak szezonbérlet az Eco Smart Group Kft. által Pest megyében üzemeltetett jégpályák 
egyikére.
egyéni fődíj: egy CNG-hajtású Volkswagen Golf Variant típusú autó használata egy hétvégén át.
A nap folyamán egyéb színes családi programok várják a látogatókat.

Ésszerű közlekedés, hatékony gazdaság!

Szeptember 19., hétfő 17 óra:
lakossági fórum a helyi közlekedésről

Szeptember 20., kedd:
Általános iskolák a hatékony közlekedésért

Szeptember 21., szerda:
Óvodás bicikli-szépségverseny

Szeptember 22., csütörtök:
Autómentes nap a József utcában 7-től 19 óráig. 
Gördülő Zöld Múltunk: interaktív bemutató, kerékpáros 
kaszkadőrbemutató

A Neveleki Szomszédok Egyesület rajzpályázatot hir-
det óvodás és általános iskolás gyerekeknek, „Én is itt 
közlekedem, vigyázz rám!” jeligével. Mutasd meg, hogy 
neked milyen a biztonságos közlekedés, és nyerj! 
fődíj: 20 000 Ft-os sportszervásárlási utalvány. A szaba-
don választott technikával készült pályaműveket szeptem-
ber 10-ig várjuk az egyesület postacímére (Pesti út 72.). 
A legjobb alkotásokat a mobilitási héten kiállítjuk.

rajzpályázat
Biztonságban Nevelek útjain  2016-ban immár harmadszor hirdetjük meg az egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő városvédő versenyt. 
A mobilitási hét alatt matricával jutalmazzuk a környezet-
barát közlekedést és vásárlást, valamint a mobilitási hét 
programjain való részvételt. A pályázók között számos ér-
tékes nyereményt sorsolunk ki, többek között egy Gepida 
alboin 300-as kerékpárt.
Részletek és játékszabályzat az emh.nevelek.hu honlapon, 
az iskolákban, az óvodákban és az üzletekben.

Városvédő verseny és nyereményjáték
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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

Nyárbúcsúztató retro disco party
a termálstrandfürdőben Dj Svirivel

augusztus 26., 20.30–24.00

www.telepulesellato.hu

VI. Közbiztonsági és sportnap a termálstrandon augusztus 21-én, 10 órától!
nyitvatartás: naponta 6-tól 20 óráig. | Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

felhívás

Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfűmentesítést június 30-ig kellett elvégeznie minden kert- és 
földtulajdonosnak, azt követően pedig egészen őszig fenn kell tartania 
az elért állapotot.
A parlagfű a  műveletlen területeken hamar felüti a  fejét. Legjobb 
gyom irtóval elpusztítani, és haszon- vagy kultúrnövényekkel beültet-
ni a területet, ugyanis kaszálás vagy nyírás után nagyon hamar újra-
nő, és akár már öt centiméteres száron is képes virágot hozni. A kívánt 
cél az, hogy a virágzó állapot kialakulását megelőzzük, mert az a par-
lagfű további terjedéséhez vezet.

A nyár folyamán a körzeti földhivatal és a kormányhivatal légi fel-
vételek készítésével is ellenőrzi a kül- és belterületek parlagfű-szeny-
nyezettségét.

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött 
kertek, földek tulajdonosai a  földterület nagyságának és a  gyomnö-
vénnyel való szennyezettség mértékének arányában megállapított bír-
ságra számíthatnak.
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MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2016. évi Szent István-napi programjaira

Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla utca)

Eső esetén a 17 órakor kezdődő városi ünnepség helyszíne a József Attila Művelődési Ház lesz, a koncertek elmaradnak, és egy későbbi időpontban tartják meg azokat.

2016. augusztus 19.
16.00: Maszk Bábszínház

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című előadás

17.00: VÁROSI ÜNNEPSÉG
Köszöntőt mond: Markó József polgármester

Kenyérszentelés: Bubrik Miklós görögkatolikus parókus

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 party

A BELÉPÉS DíJTALAN.



MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2016. évi Szent István-napi programjaira

Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla utca)

Eső esetén a 17 órakor kezdődő városi ünnepség helyszíne a József Attila Művelődési Ház lesz, a koncertek elmaradnak, és egy későbbi időpontban tartják meg azokat. 15 órától a vendégeket népművészeti kirakodóvásár, a legkisebbeket ugrálóvár várja. A rendezvény ideje alatt büfé üzemel. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

2016. augusztus 20.
09.00: Asztalitenisz Rekord Kupa

a Balázsovits Sportcsarnokban

10.30: Becsal Göd – Vízi nap
Amatőr Sárkányhajó Kupa 2016

az alsógödi szabad strandon, a révnél
Meghívott díszvendég: Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenus legenda

19.00: Göod Times Blues-koncert
a Széchenyi csárda színpadán

21.00: TűzIJÁTÉK ALSóGÖDÖN
20.00−01.00: Utcabál Felsőgödön
a Duna-part Nyaralóházak területén, DJ Svirivel.

Retro és modern zenék, jó hangulat, tánc!
Közben a parton:

21.30: TűzIJÁTÉK FELSőGÖDÖN



− Mikor indult útjára az I-deák, és miért 
az online felületet választották?
– Birkás Mónika: Bajkó Ildikó igazgató 
asszony ötlete volt, hogy hozzunk létre egy 
online diákújságot. Jómagam korábban 
már készítettem online diáklapot közép-
iskolásokkal, s annak a koncepcióját adap-
táltuk, alakítottuk át. A felső tagozatosok-
tól megkérdeztük, hogy ki szeretne részt 
venni egy ilyen közös munkában. Sokan 
jelentkeztek, s  mára kialakult egy 15-20 
fős állandó szerzőgárdánk, és  nagyjából 
ugyanennyien alkalmanként írnak az I-de-
ákba. Nyitottak vagyunk, bárki bármikor 
csatlakozhat hozzánk és  kipróbálhatja 
magát. Az újságíró szakkör keretében heti 
négy órában foglalkozunk a  gyerekekkel. 
Négy éve indult tehát az I-deák, s bár őriz-
zük az  akkor megfogalmazott lapkészítési 
„elveinket”, időközben több minden meg-
változott: erősödött a  gyermekközpontú 
szemlélet és egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a tehetségek nevelése. Ami pedig a kérdése 

második felét illeti, egy nyomtatott újság 
jóval drágább, ahhoz komoly szponzorok 
kellenének, ráadásul az online I-deák fris-
sebb és naprakészebb egy print médiánál.

− Az  a megtiszteltetés ért engem, hogy 
a  Gödi Körképben való megjelenése előtt 
az  Összefogás napjáról készített interjúd 
olvasószerkesztését magam végezhettem 
el. Te hogyan lettél a  diákszerkesztőség 
tagja?
− Hattyasy Kristóf, az  I-deák munkatár-
sa: Amikor először hallottam az  újságíró 
szakkörről, azonnal megtetszett nekem, 
és  jelentkeztem. Eleinte fotóztam, és  csak 
később kezdtem el cikkeket és  riportokat 
készíteni. Ritkán jelentkezem saját témá-
val, inkább elfogadom a rám osztott felada-
tokat. Szeretnék egészen a nyolcadikos ko-
rom végéig cikkeket írni az I-deákba, mert 
szerintem jó lapot készítünk. A  jövőben 
szívesen dolgoznék majd újságíróként egy 
igazi szerkesztőségben.

− Ha jól, tudom, nálad pont fordított volt 
a sorrend…

− Nyírő Jázmin, aki első díjat kapott 
a fotósok között: Igen. Ötödikes koromban 
csatlakoztam az  I-deákhoz, Eleinte cik-
keket írtam, ami azért volt jó, mert sokat 
javult a stílusom, és fejlődött az íráskészsé-
gem. De emellett szívesen fotóztam az isko-
lai rendezvényeken. Hetedikben indultam 
először fotópályázaton, ahol első helyezett 
lettem. Most, nyolcadikban ismét benevez-
tem az országos versenyre, és megint sike-
rült első díjat kapnom. Nagyon szeretek 
fotózni, és ez a két verseny fontos visszajel-
zés volt nekem arra, hogy jó úton haladok. 
Hobbiból is sok képet készítek, de azokkal 
még nem vettem részt pályázaton.

− Ifjú gödi kollégáim nem először hoztak el 
díjakat a DUE tehetségkutató versenyéről. 
Mi a titka a sikereknek?
− Siposné Szabó Katalin: Az idei verseny-
re több kategóriában neveztünk, magával 
az online újsággal, továbbá három fotóso-
rozattal és három interjúval. Két fotósunk 
első helyezést ért el, az újságírók közül pe-
dig egy fiú harmadikat, és szintén harma-
dik lett a középiskolások között egy korábbi 
tanítványunk. Az I-deák pedig első helyen 
végzett az általános iskolai online újságok 

diákúJsáGírás

„A mi lapunk, a mi világunk!”
Júniusi számunkban adtunk hírt arról, hogy a Gödi Németh László Általános Iskola 
és AMI online diákújságja, az I-deák számos díjat kapott a Diákújságírók Egyesületé-
nek (DUE) idei Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán. Ennek apropóján beszélgettünk 
néhány ifjú kollégánkkal, valamint segítő tanáraikkal, Birkás Mónikával és  Siposné 
Szabó Katalinnal.

Az I-deák online diákújságot bár-
ki megtekintheti a  www.ideak.
godinemeth.hu weboldalon. Íme, 
kedvcsinálónak egy versike az I-de-
ák Diáktoll rovatából:

Csókás Júlia: Boci
Kedves állat a boci,
Kedvence a tejcsoki.
Majszolgatja órákig,
Szereti a kólát is.

az i-deák ifjú munkatársai (balról jobbra: hattyasy kristóf, varga ábel, velek domonkos 
és nyírő Jázmin) jó tanácsokkal látják el idősebb kollégájukat

a diákújságírók egyesülete díj átadóján 
a gödi gyerekek is dobogóra állhattak

az iskolaújság színvonalas tartalmai a németh lászló iskola honlapján keresztül érhetők el
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A heti találkozások alkalmával 
Hegedűs Csaba szakmai vezetésével 
eleinte különféle játékokkal ismer-
kedtek meg a diákok, az elméleti ok-
tatás keretében pedig megtanulták 
azt is, hogyan készül egy társasjá-
ték. A  szakiskolás tanulók kitartóan 
dolgoztak, kreatívan gondolkodtak, 
és  kitaláltak egy saját társasjátékot, 
amelyet a  tervezéstől a  kivitelezésig 
maguk valósítottak meg. A játék nem 
számítógéppel készült, hanem kéz-
zel, sok-sok megbeszélés, egyeztetés 
és kompromisszum eredményeként.

A „Falánk Óriás” egy kooperatív 
játék, amelyet 1-4 fő játszhat. Érde-
kessége, hogy együtt kell nyerni, nem 
egyénenként. A  játékosoknak adott 
idő alatt különböző terményeket kell 
megtermelniük. A  közös cél együtt-
működést kíván: a  játékban részt 
vevőknek együtt kell dolgozniuk, 
gazdaságokat kell fejleszteniük. Ha 
sikerül, akkor az  „az év végén” meg 
tudják etetni az óriást, és jöhet a kö-
vetkező kör. Ha nem, akkor az óriás 
nyert.

Turmezei Mónika, a  program ko-
ordinátora a  következőket mondta 
a  játék elkészítésének folyamatáról: 
„Az alapötlet megvalósításának egy 
előrehaladottabb fázisában készült 
egy egyszerű demóverzió, amit tesz-
telni kezdtünk. Nem sokkal ezután 
elindítottuk a  gyártási folyamatot. 
A  játék alapillusztrációját iskolánk 
egyik diákja, Kürtössy Ottó tízedikes 
szerkezetlakatos készítette. A  kézzel 
rajzolt képeket Hegedűs Csaba digi-
talizálta, és kidolgozta a végső grafi-
kai verziót. Ezután matricákat nyom-
tattunk belőle, azokat kasíroztuk fel 
a  dobozokra és  a  kartonokra. A  do-
bókockákat az asztalosok készítették, 
forrasztópákával égették be a számo-
kat. A terményeket szimbolizáló apró 
alkatrészeket szintén Kürtössy Ottó 
rajzolta meg, majd Sóti Bendegúz ti-
ze dikes szerszámkészítő diákunk egy 

mérnöki tervezőszoftverrel, az  Au-
toCAD-del megrajzolta, végül lézer-
vágóval kivágtuk. Jelenlegi színüket 
pácolással nyerték el.”

Az első díszes példányhoz fadoboz 
is készült, amely szintén az  asztalos 
diákok keze munkáját dicséri.

A Piatnik játékgyártó cég egy-
egy komoly társasjátékot (például 
Montego Bay stratégiai játékot) adott 
a projektben részt vevőknek és az is-
kolának, ezzel támogatta a  progra-
mot. Hegedűs Csaba Értem a pénzem 
elnevezésű, legújabb történelmi-gaz-
dasági témájú társasjátékát ajándé-
kozta a gödi szakiskolának. Ez a játék 
nem került kereskedelmi forgalomba, 
és csak iskolák kaphatnak belőle. Jel-
legéből adódóan kifejezetten a törté-
nelemórákon lehet használni.

A szakiskolás diákok által készített 
társasjáték június 22-i bemutatóján 
részt vett dr. Pintér György alpolgár-
mester is. A  következőket mondta 
a  diákoknak: „Azt kívánom nektek, 
fiúk, hogy mindig legyenek olyan 
barátaitok, társaitok, akikkel tudtok 
együtt alkotni és együtt játszani.”

A tanév második félévén átívelő, 
Társas tehetség elnevezésű program 
részeként a  játékot fejlesztő diákok 
háromnapos kiránduláson vettek 
részt Nagymaroson, ahol együtt főz-
tek, játszottak, és még sárkányhajóz-
tak is.

Besze Erika

között. A  sikerek talán két dolognak kö-
szönhetőek. Először is a rendszeres és kö-
vetkezetes munkának: mi hetente négyszer 
találkozunk a gyerekekkel. És ami legalább 
ennyire fontos: családként működünk, s a 
gyerekek pontosan tudják, hogy az  újság 
róluk szól, önmaguknak és a pajtásaiknak 
írják. S bár az  I-deákat felsősök készítik, 
már a  harmadikosok és  a  negyedikesek 
között is megkeressük a  legtehetségesebb 
gyerekeket.

− Te szintén első díjat kaptál a  fotósok 
között. Kérlek, készíts egy gyorsfényképet 
magadról.
− Varga Ábel: Én ebben az  évben csatla-
koztam az újsághoz, mert megtetszett ne-
kem az  újságíró szakkör, és  jelentkeztem 
oda. Az elején lehetett választani területet, 
én fotózni és  videózni szerettem volna. 
Már régóta készítek fényképeket, a  tanév-
ben pedig iskolai rendezvényeket fotóztam, 
és a képeim közül sok megjelent az I-deák-
ban. A  tehetségkutató versenyre szomorú 
hangulatú fotósorozatot adtam be, mely-
nek témája a  családi erőszak volt. A  ver-
senynek azért is örültem, mert a  fotóimat 
így több ember láthatta.

− Harmadik díjat kaptál az  általános is-
kolás újságírók között. Melyik munkádra?
− Velek Domonkos: A  Dragóner Attila 
labdarúgóval készített interjúval neveztem 
a versenyre. Sok cikket írok, de nem mind-
egyiket fejezem be, mert ha nem vagyok elé-
gedett az írással menet közben, akkor nincs 
értelme tovább dolgoznom rajta. Ha nekem 
nem tetszik, akkor, gondolom, másnak sem 
fog. A  versenyen a  zsűritől kaptam egy le-
hetőséget arra, hogy nyáron részt vehessek 
a DUE újságírótáborán, Egerben. Ott leszek, 
mert nagyon érdekel az újságírás.

Walter Béla

társas tehetséG ProGram

Hogyan készült a Falánk Óriás?
társasjátékot fejlesztettek a gödi piarista diákok

Egy csapatnyi gödi piarista szakiskolás tanuló januártól júniusig dolgozott 
azért, hogy kifejlesszen egy kooperatív társasjátékot, amely a „Falánk Óri-
ás” nevet kapta. A projekt a Nemzeti Tehetség Program keretén belül, dél-
utáni szakkörök formájában zajlott.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy magányos kóbor 
cica, aki szeretett volna egy sze-

rető, kedves gazdát. Hogy kívánsága 
valóra váljon, el kellett mennie a közeli 
faluba, ahol az emberek élnek, de nem 
tudta az  odavezető utat. Ezért egyet-
len barátjához, Misi Mókushoz indult, 
hogy tanácsot kérjen tőle.

Ám amikor belépett Misi Mókus 
otthonába, szörnyűséges dolgot látott: 
Misi a  testvéreivel civakodott, vereke-
dett, és észre sem vette a barátját. Ek-
kor a cica elordította magát: „Misi Mó-
kus, fejezd be a verekedést! Én vagyok 
az, a  barátod, és  beszélni szeretnék 
veled!” Misi Mókus elszégyellte magát. 
Belátta, hogy nincs értelme verekedni, 
és inkább a cicához fordult. „Mi járat-
ban vagy errefelé?” – kérdezte. A cica 
elmondta bánatát: „Azért vagyok itt, 
mert gazdát szeretnék magamnak, de 
nem tudom a faluba vezető utat. Tudsz 
segíteni?” Misi Mókus így válaszolt: 
„Elkísérlek az útig, ahonnan már csak 
egyenesen kell menned. De ahhoz, 
hogy odajuss, három próbát kell kiáll-
nod.” A cica vállalta a veszélyt, s útnak 
indultak.

Gyorsan haladtak, így egykettőre 
odaértek ahhoz az úthoz, ahol a cica el-
búcsúzott a mókustól. Misi Mókus ha-
marosan már messze járt, a cica pedig 
egyedült ment tovább. Alig lépett párat 
előre, máris szembetalálta magát egy 
nyuszival, aki így szólt: „Az első fela-
dat az, hogy meg kell fürdened.” A cica 
erre felháborodott. „A macska ősi el-
lensége a víz! Ki nem állhatom a ned-

vességet! Nem fogok fürdeni, és kész!” 
– jelentette ki dacosan. De mielőtt 
a nyúl válaszolhatott volna, egy kutya 
futott arra, éktelen ugatás közepette. 
A cica ijedtében egyenesen beleugrott 
a vízbe, s ezzel kiállta a próbát! A kutya 
közben elfutott, a cica pedig dideregve 
indult tovább.

Ám két lépés után ismét egy nyúl 
állta el az  útját, a  második próbával. 
A következő feladat az volt, hogy meg 
kell adnia egy kutyának azt, amit a leg-
jobban szeret. Amikor a cica megkér-
dezte, a kutya így válaszolt: „Szeretem, 
ha vakargatják a fülem. Meg a gazdá-
mat.” „Ejnye, kutya, hogy neked mi-
lyen nehéz a felfogásod! Úgy értettem, 
hogy mit szeretsz enni?” – mondta 
a cica. Erre a kutyának felcsillant a sze-
me: „A  csont! Imádom a  csontokat!” 
A  cica körülnézett, és  meglátott egy 
szép nagy csontot a közeli fa tövében, 
egy alvó mérges kutya lába alatt. A cica 
kicsit elbizonytalanodott, ám hamaro-
san jó ötlete támadt. Ha egy horgász-
bottal kiszedi a mérges kutya lába alól 
a csontot és a másik kutyának odaadja, 
már teljesíti is a második próbát. Szer-
zett egy horgászbotot, és  ügyesen ki-
húzta a kutya lába alól a csontot. Ám 
a  fenevad felébredt, és  neki rontott. 
A cica megijedt, de azért gyorsan oda-
dobta a csontot a másik kutyának. Ez-
zel kiállta a második próbát, futott hát 
a mérges kutya elől, ahogy csak a lába 
bírta!

Megérkezett a harmadik, és  egyben 
utolsó próba helyszínére, ahol ismét 
egy nyuszi mondta el neki, hogy mi 

a  feladat. A  cicának egy vérszomjas 
medve kívánságát kellett teljesítenie! 
A  cica remegve lépett a  vadállathoz, 
és  megkérdezte tőle: „Mit kívánsz tő-
lem?” A medve erre ráordított: „Tőled? 
Semmit! Tűnj el innen!” A  cica meg-
lepődött: hipp-hopp, kiállta az  utolsó 
próbát is, mert a medve nem kért tőle 
semmit!

A cica fáradtan érkezett meg a falu-
ba, és bekopogott a  legbarátságosabb-
nak tűnő házba. Egy kedves, szőke 
kislány nyitott ajtót. Megtetszett neki 
a  jövevény, és  befogadta. A  cicának 
nagyon jó dolga volt ott, még egy szép 
nevet is kapott: a  gazdája Cirmosnak 
nevezte el. Most is békésen fekszik egy 
párnán, és arra gondol, hogy igazán jó 
helyre került. Itt a vége, fuss el véle!

mese

A magányos kóbor cica
Júniusi számunkban adtunk hírt arról, hogy az Ezeregy Magyar Mesefesztivál 
meseíró pályázatán a gödi Huzella Tivadar Általános Iskola alsó tagozatos ta-
nulója, Baraczka Rézi első helyezést ért el. A győztes alkotás, mely egy különös 
ormányú elefántról szól, a  www.huzellaiskola.hu/images/Dok/2016/mese.pdf 
honlapon olvasható. Most, a nyári vakáció utolsó heteiben Rézit arra kértük, 
hogy egy újabb mesével kedveskedjen gyermekolvasóinknak. Íme:

meghívó szülői értekezletre
Az óvodát idén kezdő gyermekek szüleit augusztus 25-
én, csütörtökön 17 órára közös szülői értekezletre hívjuk 
a Kincsem Óvodába, ahol találkozhatnak a kiscsoportos 
óvónőkkel is.
Minden szülőt szeretettel várunk!

Szőke Zsófia óvodavezető

baraczka rézi, a mese szerzője
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onedireCt radio

Egy rádió csak neked!
Az online elérhető ONEdirect Radio május közepe óta hallható 
a www.onedirectradio.hu internetes felületen. Olyan baráti társaság 
hozta létre, amelynek tagjai már évek óta együtt rádióznak.

Mint azt a  rádió egyik szerkesztő-műsorvezetőjétől, Szőke 
Krisztától megtudtuk, hasonlóan a Boldogságcseppek nyílt 
Facebook-csoport céljaihoz, a munkatársak szintén fő fel-

adatuknak tartják, hogy hallgatóik megtalálják az  élet értelmét, ve-
gyék észre azt a sok-sok szép és jó dolgot, ami körülöttünk van. Állja-
nak pozitívan az élethez, és segítsék a környezetükben élőket. Éljenek 
tudatosabban, az  élet minden területén a  hulladék-hasznosítástól 
kezdve az állattartáson át a mindennapi életfilozófiájukig és a gyer-
mekfejlesztésig.

A két tucatnyi műsorkészítő kolléga mind-mind erre törekszik. Bár 
jelenleg még csupán a tesztadások követik egymást a fentebb említett 
internetes felületen, május óta a  hallgatóik száma rohamosan növe-
kedik.

Szőke Kriszta elárulta azt is, hogy további fontos céljuk a magyarok 
elérése a világban. A diaszprórában élők számára is értékes műsorokat 
állítanak össze. A műsortematika sokrétűsége azt a célt szolgálja, hogy 
a környezetbarát és holisztikus világszemléletű emberek naponta ta-
láljanak benne érdekességet. Sok gödi interjúalany volt már a vendé-
gük, mások mellett Egyed Ágnes költő, a sárkányhajós Rabnecz Károly, 
az orgonaművész ifj. Szotyori Nagy Gábor és Vajda Béla − mindnyájan 
értéket képviselő és értékeket átadó emberek.

Az online rádióműsorokat mindenki otthon készíti el: mindössze 
egy megfelelő minőségű asztali számítógép kell hozzá, no meg a szük-
séges kezelési program, egy megbízható mikrofon és stabil (vezetékes) 
internetkapcsolat.

Később szeretnének napi 24 órában műsort szolgáltatni. Egyelőre 
a műsorkészítők adják össze a rádió működtetéséhez szükséges forin-
tokat. Elindítás előtt áll az egyesület, amely működteti a rádiót, illetve 
az  annak egyes műsoraihoz kapcsolódó egyéb programokat és ren-
dezvényeket.

Mivel a  műsorkészítők közül hárman is gödiek (Benyo Zsuzsa és 
Sódor Márton Szőke Kriszta mellett), igyekeznek beszámolni a város 
legfontosabb eseményeiről, érdekességeiről. Ott voltak például a ma-
darak és fák napja programjain, a sárkányhajó-versenyen, s ott lesznek 
augusztus 21-én, a termálstandon tartandó közbiztonsági napon is.

(w)

VII. Közbiztonsági és sportnap
2016. augusztus 21-én 10 órától

a Gödi Termálstrandfürdő területén

Program:
Sport- és táncbemutatók

Sportvetélkedők kicsiknek és nagyoknak

a rendezvény a strandbelépő megváltásával látogatható!

Szervező: Göd Városi Polgárőrség
A rendezvényt támogatja:
Göd Város Önkormányzata

Gödi Körkép | 2016. 8. szám KÖZÉLET
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− Jóllehet a  komoly hagyományokkal büszkélkedő alkotótábo-
rokról évről évre hírt ad a Gödi Körkép, most mégis hadd kérjem 
arra, hogy új olvasóink kedvéért meséljen az azokban folyó mun-
káról. Haladjunk időrendben…
− Az egyhetes népművészeti tábor bőrös csoportját Mráz József ve-
zette, a népi fazekasokat pedig Császár Ernő és Császárné Erdélyi 
Katalin tanította, a söndörgőket, akik idén papírszínházat készí-
tettek, Bartha Katalin, a gyöngyfűzőket Tóth Andrea. A csoportok 
a maximálisan megengedhető 15 fős létszámmal működtek. Az öt 
nap alatt a bőrösök sarukat készítettek, melyeket aztán büszkén vi-
seltek. A nép fazekasok otthon is használható edényeket és bögré-
ket, ám mivel az agyag a tábor végére még nem száradt ki teljesen, 
augusztus végén visszajönnek hozzánk a  kiégetett munkáikért. 
A  gyöngyfűzők – ide zömmel nagyobb lányok jelentkeztek – is 
rengeteget dolgoztak, a söndörgők közül pedig mindenki a maga 
készítette papírszínházban adhatta elő a kedvenc népmeséjét, hi-
szen – lévén szó népművészeti táborról − a magyar népművészet 
a vezérfonal valamennyi csoportban. A mozgatható papírfigurák-
kal „mesélő” színházat aztán ki-ki otthon is bemutathatta szülei-
nek, nagyszüleinek, testvéreinek.

A tanárok minden évben törekednek arra, hogy új technikákat 
tanítsanak meg a  gyerekeknek, hogy fejlesszék a  „kismesterek” 
manuális készségét. Idén valamennyi csoportban jó hangulatban 
röppent el az egy hét, a munka mellett jóízű beszélgetésekkel, nagy 
nevetésekkel, és persze gyakran szólt népzene. Mi, felnőttek min-
den esztendőben rácsodálkozunk arra, hogy a gyerekek mennyire 
komolyan veszik az alkotómunkát.

− Kedves hagyománya az alkotótáboroknak a jövő évre érvényes 
ösztöndíj.

− Az  idei népművészeti ösztöndíjat a  négy jelölt közül Orosz 
Levente nyerte el a bőrös csoportból. Ő tehát 2017-ben ingyen ve-
het részt az általa választott csoport munkájában.

− Mi minden történt a kéthetes képzőművészeti alkotótáborban?
− A tábor központi témája ezúttal a népvándorlás és a honfoglalás 
kora volt. Ezt a korszakot a képzőművészet szempontjából tanulmá-
nyozták a gyerekek. Az első hét szerdáján ellátogattunk a Magyar 
Nemzeti Múzeumba, ahol megnéztük a  honfoglalás kori állan-
dó kiállítást. Egyik tanárunk, az  ötvös csoportot irányító Lengyel 
Boglárka ötvösművész és restaurátor a múzeumban dolgozik, s kör-
bevezetett bennünket a  Megmentett műkincsek című kiállításon 
is. A gyerekek a múzeumban látottakat „beépítették” a tábor során 
alkotott munkáikba. Boglárka mutatott például eredeti tarsolyleme-
zeket, melyeknek készítését aztán az ötvös csoportban a gyerekek is 
kipróbálhatták. Egyébként szintén régi hagyomány, hogy a  tábor 
ideje alatt a művelődési házban berendezünk egy csöndes olvasó-
sarkot, ahol a gyerekek utánanézhetnek dolgoknak, vagy kedvükre 
olvashatnak, rajzolgathatnak pihenésképpen.

TeheTséggondozás

Nagy sikert arattak 
a művészeti táborok
A József Attila Művelődési Ház június utolsó hetében tizenhar-
madik alkalommal adott otthont a Népművészeti Alkotótábor-
nak, amelyet július 4-étől követett a  XXIII. Ifjúsági Képzőmű-
vészeti Alkotótábor. Szabó Zsuzsa igazgatót az  idei táborok 
eseményeiről és tapasztalatairól kérdeztük.

A XXIII. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor záró kiállításán nagy 
sikerrel szerepeltek a tűzzománcosok rekeszzománcai is

A rajzcsoport színvonalas munkái is nagy precizitást 
igényeltek

A népművészeti Alkotótábor ifjú fazekasai nagy szorgalommal 
és jókedvvel dolgoztak. (Balra: Varga zsuzsi, a 2016. évi ösztöndíjas.)
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Délelőtt az Iszkiri zenekar játszott saját dalokat a legkisebbeknek, 
akik együtt énekeltek és táncoltak a fellépőkkel. „Dalaink elősor-
ban a gyerekeknek szólnak, de tudatosan figyelünk arra is, hogy 
felnőttek számára is élvezetesek legyenek” – monda Baraczka 
Gergő, a zenekar vezetője. Halmi Viki óvodásokból álló táncegyüt-
tese modern táncokat adott elő. Viki többszörös magyar bajnok, 
Eb 2. és vb 3. helyezett, a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 
érdemes táncosa, aki több televíziós műsorban is fellépett már.

A délelőtti gyerekprogramok után volt egy kis „ebédszünet”, 
amikor meg lehetett látogatni a  büfét, ahol a  rendezvény ideje 
alatt „megállás nélkül csapolták a  sört és grillezték az ételeket, 
csavarták a vattacukrot”. A gyerekeket csillámtetoválás és arcfes-
tés, ugrálóvár, valamint játék- és lufiárus várta.

− A Feneketlen-tó melletti terület nagyon alkalmas fesztiválok 
megtartására. Régen is voltak kisebb zenés rendezvények, ezért 
úgy gondoltuk, belekezdünk egy ilyen sorozatba, amelyet remélhe-
tőleg ezután minden évben megtartunk. Nem kizárólag, de főleg 
helyi, gödi zenekarokat hívtunk meg, és várunk majd a  jövőben 
is. Jövőre szeretnénk bővíteni a napközbeni programokat, kikérve 
az emberek véleményét, hogy mire lenne igény. Mivel a  fesztivál 
kis költségvetéssel gazdálkodik, ezért olyan fellépőket hívtunk 
meg, akik be tudták vállalni a szerényebb díjazást. Kisebb cégek 
szponzorációjával támogatásával indultunk, de később szeretnénk 
előrébb lépni: nagyobb színpadot tervezünk, nevesebb zenekarok 
meghívását és még folytathatnám a sort. Szeretnénk egy „brandet” 
felépíteni. Idén saját fesztiválpólót készítettünk, melyen a fellépők 
nevei találhatók meg. Ezt megvásárolva az eseményt lehetett tá-
mogatni” – nyilatkozta Csikós Péter, a fesztivál szervezője.

Délután már a „nagyobbaknak” zenéltek az együttesek. A Göod 
Times Blues most duó formában lépett színpadra, ahol régi, klasz-
szikus blues számokat játszottak a közönségnek. Ezután követke-
zett a  tombolahúzás, ahol a  főnyeremény tíz fő részére raliautó-
zással egybekötött ebédmeghívás volt. Majd folytatódott a  zenei 
esemény a fiatalokból álló MindigMás együttessel. Koncertjük so-
rán felcsendültek saját szerzeményeik is. Őket a zenészek idősebb 
generációjához tartozó Scarabeus együttes követte, amely már 
több mint 40 éve szolgáltatja a közönségnek a talpalávalót. A fesz-
tivált és egyben a koncertprogramot az Atomkutya zenekar zárta.

Vida-Szabó Emese

FeszTIVál

I. Gödi FeneketlenFeszt
Hagyományteremtő céllal rendezték meg az  Első Gödi Fene-
ketlen Fesztivált az  alsógödi Feneketlen-tónál, július 30-án. 
Az ingyenes családi rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól 
érezhették magukat a gyönyörű napsütéses napon.

A Feneketlen-tó melletti réten megrendezett zenei fesztivál 
minden korosztálynak remek szórakozási lehetőséget kínált. 
(A színpadon a MindigMás zenekar.)                                 Fotó | Kurdi Imre

A népművészeti Alkotótábor ösztöndíjrajelölt résztvevői 
a díjátadáson

− Milyen csoportokat indítot-
tak az idén?
− A képzőművészetis csopor-
tok is a  maximális létszám-
mal működtek. A  rajzosokat 
Garami Mária tanította. 23 
évvel ezelőtt Véninger Margit 
keramikus mellett ő  volt, 
jómagammal együtt az  ala-
pítója a  képzőművészeti tá-
bornak. Az  ötvösöket, mint 
említettem, Lengyel Boglár-
ka vezette, ők tarsolylemezt 
készítettek bőrre, rézdombo-
rítással. A  tűzzománcosokat 
Majoros Klára tanította, a kis 
kézműveseket Siket Bernadett 
és  Litsauer Tímea. A  szobrá-
szokat Fazakas Csilla, a  ke-
ramikusokat pedig Véninger 
Margit. Az ösztöndíjat a  tűz-

zománcos Nagy Kincső érdemelte ki, aki első alkalommal járt 
nálunk, ám a saját iskolájában tagja az ottani tűzzománc szak-
körnek.

− Bárkivel is beszéltem, gyerekekkel, szülőkkel, pláne nagyszü-
lőkkel, nem fukarkodtak az elismerő jelzőkkel. Vajon mi lehet 
a titka az alkotótáborok sikerének?
− Mindenekelőtt a  megfelelő légkör, s  persze a  nagyon jók ta-
nárok. A  közös munka, az  alkotás öröme már a  legelső napon 
megérinti a gyerekeket. A tábornyitón el szoktam mondani, hogy 
az  élményeiket délutánonként osszák meg a  szüleikkel, testvé-
reikkel. A gyerekek munkáit bemutató táborzáró kiállítást idén 
Prokai Gábor művészettörténész nyitotta meg, s  jó volt látnom 
az anyukák, apukák büszke tekintetét. A tanárokkal egyébként 
utólag értékelünk, és megbeszéljük a következő évi táborok prog-
ramjait. Úgy döntöttünk, hogy ismét visszatérünk a  régi kon-
cepciónkhoz, azaz időrendben haladunk. Jövőre a  román kori 
képzőművészet és a gótika lesz a központi téma, azaz a lovagkor 
világa. Jövőre is szeretettel várjuk az alkotni vágyó gyerekeket!

W. B.
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2016. szeptember 15–18. | József Attila Művelődési Ház | Göd

2016. szeptember 15., csütörtök 18 óra 
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

III. GÖDI FOTÓPÁLYÁZAT 
A „göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója
A Szenzor Fotókör a Magyar Fotográfia Napja alkalmából 
fotópályázatot hirdetett. A kiállításon a fotópályázat anya-
gából válogatott legjobb 40 kép látható. A megnyitón ke-
rül sor az ünnepélyes díjátadásra. A zsűri elnöke: Molnár 
Ferenc, EFIAP/s, Csokonai-díjas fotóművész.
A kiállítást megnyitja: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke. 
A díjakat Markó József polgármester adja át. 
Közreműködik: Holló Aurél Kossuth-díjas zenész.
A kiállítás október 11-ig tekinthető meg, a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

2016. szeptember 18., szombat 18 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKMENTÉS
Bátorfi József vetítettképes helytörténeti előadása
„gÖd 1600 éVe” címmel. 

Minden programunk díjtalan.
MINDENKIT VÁR A KULTÚRHÁZ!

József Attila Művelődési ház
2131 Göd, Pesti út 72. 
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu
Telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

2016. szeptember 17., szombat 17 óra
Helyszín: Ady klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.

SZÁZ ÉV UTÁN…
A Retró Ady klub szervezésében retró reprint újságok be-
mutatója.
Fókuszban a „Felsőgöd és Környéke” lapszámai.

2016. szeptember 16., péntek 18 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

IV. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS
A gödi gyűszűnyi kézimunkaüzlet és  a József Attila 
Művelődési ház által meghirdetett kézimunkaverseny 
kiállítással egybekötött eredményhirdetése.
A díjakat átadja: Markó József polgármester.
A kiállítás megtekinthető: szeptember 19-től 22-ig 
naponta 10 és 17 óra között.

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124, (06 20) 485-4791

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa igazgató

MInden PRogRAMUnK dÍJTAlAn. VáR A KUlTÚRház!



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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

AUGUSZTUS 27. PÉNTEK | 8.00−13.00 
Babaruha- és játékbörze. Bővebb információ 
és asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

SZEPTEMBER 6. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
„Ez a te témád”

SZEPTEMBER 8. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub összejövetele 

SZEPTEMBER 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabadprogramja

17.00
A Kertbarátok Klubja kertkultúra kiállításának 
megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 
szeptember 10-én szombaton: 14.00−18.00
szeptember 11-én vasárnap: 9.00−18.00
szeptember 12-én hétfőn: 9.00−12.00
A klubtagok mellett szeretettel várunk kiállítóként 
más kertbarátokat is. A legjobb kiállítók díjazásban 
részesülnek!

SZEPTEMBER13. KEDD | 14.00−18.00 
Véradás

SZEPTEMBER 15-18.
Kulturális Örökség Napok
A részletes programot lapunk 28. oldalán 
olvashatják.

SZEPTEMBER 20. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: a GSE Sárkányhajó 
Szakosztályának meglátogatása

SZEPTEMBER 15. KEDD | 13.00
a Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

SZEPTEMBER 17. SZOMBAT | 14.30 
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00 
A Retró Ady Klub vetítettképes alőadása

SZEPTEMBER 20. KEDD | 13.00−17.00 
Véradás

Az Ady Klub
aktuális programjai

A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a Magyar Fotográfia Napja és a Gödi Kulturális 
Napok alkalmából fotópályázatot hirdet két kategóriában Göd Fotópályázat − 
2016 címmel. 
A részletekről és a pályázati feltételekről tájékozódjon a Szenzor Fotókör 
honlapján: artlett.hu/szenzor
Beküldési határidő: 2016. szeptember 4.
Ünnepélyes díjátadás és kiállításmegnyitó: 
2016. szeptember 15-én, csütörtökön 18 órakor.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
A fotópályázat főtámogatója: 
József Attila Művelődési Ház (http://www.godimuvhaz.hu/)
További támogatók: 
Göd Város Önkormányzata (http://www.god.hu/) | Civil Tanács
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Augusztus 28-án, a koncert előtt, 16.30 órától a Maszk Bábszínház előadása
A furfAngos csodAdoktorok

Mindenkit szeretettel várnak!

Helytörténet

Széchenyi meghiúsult 
gödi árendája
Bizonyára kevesen tudják az  olvasók közül 
azt, hogy gróf Széchenyi István két alkalom-
mal is megfordult Gödön. Először 1831. ok-
tóber 26-án, majd 1832. április 19-én má-
sodízben járt az  itt élő báró Dercsényi Pál 
földhaszon-bérlőnél.

A gödi földről már Széchenyi is tudta: 
„Minősége jobbindulatú homok, amely néhol 
buczkás, másutt rétes lápokban terül szét. 

Területe leginkább marhanevelésre alkalmas, s  a 
jószágot a  Gödöllőnek már 1763-ban engedélyezett 
vásárain lehetett értékesíteni.”

Dercsényi után 1844-ben a gödi puszta árendálá-
sára (bérletére) Széchenyi is jelentkezett. A gödi bir-
tok fő jövedelmét – a magát nem jó gazdának tartó 
– Széchenyi is a marhatartásban látta, s furcsállható, 
hogy ő, aki a  vasutak legfőbb védnöke volt az  or-
szágban, ellenezte az itt áthaladó, mintegy két évvel 
később megépült Pest–Vác vasútvonalat (levelében 
a  vasút „locimtif-járás”-ként van említve). A  gondja 
a vasúttal a grófnak a következő volt: mivel az átszel-
né Gödöt és annak vásárlegelőjét, a puszta izoláltsága 
és  evvel nyugalma is megszűnne. Széchenyi vélhe-
tően nem tudott a  helyi patakokról (Ilka, Karajos), 
ezért alaptalanul félt attól, hogy a sínpár és a vasúti 
töltés elzárná a  dunai itatóhelytől a  jó pénzt hozó 
szarvasmarhát. „Hátráltatni is fognám minden erőm 
szerint ha ti. Gödnek birtokába jövök, a  vasútnak 
minden bonificatio (kártalanítás) nélküli átvételét” – 
írta Gödről a legnagyobb magyar.

Ma már tudjuk, a bérlet végül meghiúsult, mivel 
Széchenyi nem látta biztosítottnak a marha, vagy 8 
ezer juh tartására alkalmasnak az amúgy Dercsényi-
nek évente még 12, neki viszont már 18 ezer pengő 
forintért, drágán árendába bocsátani szándékozott 
homokos pusztát.

Volentics Gyula

Schöfft József: Széchenyi a Vaskapunál (1836) 
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Programajánló

Sárkányhajó-verseny augusztus 20-án
A Belépés Családostul programsorozat szervezői sárkányhajó-versenyt 
hirdetnek augusztus 20-ára az alsógödi Duna-szakaszra.

Wagner László és csapata várja a gyermekeket és szüleiket, valamint 18-20 
fős családi és  baráti társaságokat. Kiemelt családi kategória: 4 anyuka, 
4 apuka, 10 gyermek (2000 után születettek).
A rendezvény díszvendége: Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes, 
kilencszeres világbajnok kenus.

Program:
•  11-től 12 óráig technikai megbeszélés, bemelegítés
•  12.30-tól előfutamok, helyosztók
•  18 órától eredményhirdetés, díjátadó
•  19.30-tól a Göod Times Blues játszik
•  21 órától tűzijáték
Az előnevezéseket augusztus 16-áig várják a becsal6@gmail.com címen.

Sárkányhajó

Arattak a gödi légiósok
Gödi versenyzők részvételével rendezték július közepén Mosonmagyaróvá-
ron a Voluta néven ismertté vált 10. jubileumi nemzetközi sárkányhajó-fesz-
tivált.

− Az előzetes felkészülés tapasztalatai hozták meg azt a döntést, hogy együtt-
működésre van szükség a jó eredményekhez. A kimlei, a győri és a gödi sár-
kányhajós evezősök legjobbjait összefogva ütőképes hajót indítottunk el a férfi 
és  a mixkategóriában. A  gödieket Budaházi Melinda, Slezsák István, Sógor 
Roland és Makrai Ádám képviselte, én magam a szakmai hátteret biztosítot-
tam – nyilatkozta Horváth László Norbert. 
− Mindannyian nagy várakozással indultunk a helyszínre, ahol még sosem 
eveztünk, így ottani tapasztalat nélkül szálltunk vízre a  frissen összerakott 
legénységgel. Örömteli volt az a fogadtatás, amivel a gödi légiósokat várták, 
és ahogy azonnal elfogadták őket.

Már az  előfutamok során látszott, hogy mindkét egységnek esélye van 
a dobogó bármelyik fokára. Nagyon kemény versenyben, olykor célfotóval el-
döntött eredmények alapján, mindkét hajó sikeresen jutott el a döntőig, ahol 
kiélezett küzdelemben a  dobogó első helyét szerezte meg a  férfi egység. Pi-
henésre lehetőség sem volt, mert a mixhajót közvetlenül a  férfiverseny után 
szólították. A mix végül második lett.

Köszönet a szervezőknek a színvonalért, és mindkét egyesület versenyzői-
nek, akikkel egy hajóban evezhettünk.

V. F.

Programajánló

XXIII. Göd Kupa augusztus 
27-én!

A Gödi SE és  a Dunai Vízisport Alapítvány idén 
is megrendezi a Göd Kupát. A Dunakanyar egyik 
legnagyobb vízisport-eseményére augusztus 27-
én, szombaton kerül sor.

A programban a korábbi éveknek megfelelően dél-
előtt 20 korcsoportban – fiúknak és  leányoknak – 
utánpótlás kajakfutamokra; délután családi, baráti 
és  munkahelyi közösségek, valamint a  támogatók 
számára meghirdetett indiánkenu-versenyekre ke-
rül sor.

A rendezvényközpont a  GSE alsógödi, kompki-
kötő alatti vízitelepe; a versenypálya a Dunán, 2000 
méteres szakaszon lesz kijelölve.

A szervezők több mint tíz egyesület sportolóira 
számítanak. Kedves színfoltja lesz az  eseménynek, 
amikor a KajakStart program ifjú palántái kenuval 
szállítják a kupát az eredményhirdetés helyszínére.

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályát 1983-ban 
alapították, sportolói azóta – július végéig – 182 ma-
gyar bajnoki, több világ- és  Európa-bajnoki címet 
nyertek, s évről évre adnak sportolókat a korosztá-
lyos válogatottaknak. Az idei Göd Kupán tervei sze-
rint rajthoz áll a klub 2016-os maraton Európa-baj-
noka, Lukács István is.

A Göd Kupa a nyári versenyek egyik közkedvelt 
regionális eseménye, melyre a házigazdák az igazolt 
versenyzők mellett a  vízi szabadidősportot ked-
velőket is várják. A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják, az eseményen mindenki saját fele-
lősségére vesz részt.

Bővebb információkat a www.godikajak.hu olda-
lon találhatnak.

V. F.

a délutáni kenufutamokban idén is nagy csaták 
várhatók. Pirosban az Európa-bajnok Váczai Enikő
 Fotó | Kurdi Imre

a gödi légiósok, balról: makrai ádám, Budaházi melinda, Sógor roland 
és Slezsák István
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a gSE kajakoSaInak ErEdményEI
(1-3. helyezettek)
1. hely: Rácz Brigitta (MK1, U10, 2000 m), Bíró 
Zsombor−Szabó Nándor−Matyus János (K1, U15-16, 
3 x 200 m)
2. hely: Korompai László−Velky Donát (K2, U14, 4000 
m), Bíró Dominik (K1, U13, 4000 m), Kedvek Dorottya 
(K1, U15-16, 2000 m), Boskovitz Áron (K1, U13-14, 
2000 m), Báthory Dániel−Mocsáry Gergő−Velky 
Donát (K1, U14, 3 x 200 m), Bankhardt Bendegúz−
Báthory Máté−Bíró Dominik (MK1, U13, 3 x 200 m), 
Gál András−Manninger Zsigmond−Rácz Brigitta−
Lukács Katalin (MK1 U10-11 4 x 300 m)
3. hely: Horváth Csenge−Vasvári Lili (K2, U17-18, 500 
m), Rimár Szonja (K1, U13, 4000 m), Gál András (MK1, 
U10, 2000 m), Boskovitz Áron−Helmes Mátyás−
Zoboki Zoltán (K1, U14, 3 x 200 m), Horváth Krisztina−
Tóth Rebeka−Rimár Szonja (K1, U14, 3 x 200 m).

Programajánló

Asztalitenisz Rekord Kupa augusztus 20-án
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya és a Rekord Kft. idén 18. alkalom-
mal rendezi meg hagyományos augusztus 20-ai tornáját. A reggel 9 órakor 
kezdődő esemény helyszíne a  felsőgödi Balázsovits János Sportcsarnok. 
A verseny célja a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség 
biztosítása amatőr és igazolt versenyzők számára.
•  Nevezés: a  helyszínen 8.30-tól lehetséges. A  nevezési díj ifjúságiaknak 

500 ft/fő, felnőtteknek 1000 Ft/fő.
•  Lebonyolítás: csoportmérkőzések, majd létszámtól függően egyenes ki-

esés.
•  Díjazás: az első helyezettek kupát, a 2. és 3. helyezettek érmet vagy egyéb 

ajándékot kapnak. A  szervezők fenntartják a  verseny lebonyolításában 
való változtatás jogát. A teremben váltócipő használata kötelező.

•  Kategóriák:
•  Férfiak: ifjúságiak (16 éves korig), hobbi (nem igazolt játékosok), amatőr 

(Bp. kerületi bajnokság, Megye B igazolt játékosok), nyílt (Megye A, Bp. 
I.oszt. NB-s igazoltak).

•  Nők: nem igazoltak, igazoltak.
V. F.

kajak-kEnu

Huszonöt érem 
a vidékbajnokságról
Július közepén Sukorón rendezték a  kajak-kenu 
országos bajnokság „előszobájának” tekinthető vi-
dékbajnokságot, – a  budapesti egyesületek külön 
mérkőztek. A Gödi SE versenyzői ezúttal sem jöttek 
haza üres kézzel a Velencei-tóról, ahol összesen 25 
érmet nyertek. Bajnok lett Rácz Brigitta 2000 méte-
ren és a Bíró Zsombor, Szabó Nándor, Matyus János 
200 méteres váltó.

laBdarúgáS

Újabb sikerrel hangolt a női csapat 
a bajnokságra
A Gödi SE női labdarúgócsapata – háromhetes pihenőjének lezárásaként, 
az új idény kezdeteként – július 24-én Erdőkertesen az amatőr női kispályás 
csapatok részére kiírt Vakáció Kupán vett részt.

− A nagy meleg rányomta a bélyegét minden csapat játékára, ugyanakkor az is 
elmondható, hogy nagyon kiegyenlített mezőny gyűlt össze, így mindössze 
néhány pont választotta el egymástól a helyezetteket. Gyakori volt a körbeve-
rés és a döntetlen, nagyarányú győzelmet egyik csapat sem könyvelhetett el. 
A lányok ezúttal is keményen küzdöttek, és végül a harmadik helyet szerezték 
meg a nyolc résztvevő csapat közül – tájékoztatta a Gödi Körképet Sáreczné 
Deák Andrea.

A GSE játékosa arról is beszámolt, hogy hamarosan megkezdődik a  fel-
készülés a következő idényre, ahol csapatunk immár bajnoki rendszerben is 
megméretteti magát.

V. F.

kajak-kEnu

Váczai Enikő és Vona Csaba 
első lett a túraverseny-
fordulón
A hazai kajak-kenu szövetség és  a szigetszentmik-
lósi önkormányzat rendezte a  maraton túrabaj-
nokság 4. fordulóját, melyen a Gödi SE Kajak-Kenu 
Szakosztályát a  maratoni Európa-bajnok Váczai 
Enikő és Vona Csaba képviselte. A pályát a ráckevei 
Duna-ágban jelölték ki 23,6 kilométeren. A  páros 
K2-ben első helyezést ért el, összesítettben másodi-
kok lettek.

kajak-kEnu

Sikerek a korosztályos 
síkvízi Eb-n
A Plovdivban rendezett ifjúsági és  U23-as Euró-
pa-bajnokságon Gecse Márton (K1 férfi ifi) 1000 
méteren ezüstérmet nyert, a  Luczó Bence−Velky 
Domonkos páros (K2 férfi ifi) pedig 500 méteren 
7. lett. A  gödi fiatalok a  Duna-parti település ka-
jakosaiként kezdtek, ma az MTK színeiben verse-
nyeznek.

V. F.

a bajnokságokban is remekül szereplő szakosztály két motorja 
gulyás miklós edző (balról a harmadik) és  Fojt attila szakosztályvezető 
(jobbról a negyedik)
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Az indulók a szombati verseny-
napon két csoportra bontva 
mérték össze felkészültségü-

ket egymással. A  csoportsorrendek 
képezték a vasárnapi egyenes kieséses 
szakasz párosítását, ahonnan a  leg-
jobb négy hajóegység jutott tovább 
az elődöntőbe, onnan pedig a  legjobb 
kettő a döntőbe. A kupát végül a Kas-
tély Óvoda csapata nyerte, megelőzve 
a TESZ és a GSE legénységét.

− Az idei évben is sikeres volt a váro-
si kupa, köszönet a szervezésért és  le-
bonyolításért a  Gödi SE Sárkányhajó 
Szakosztályának, valamint a  nyolc 
csapat legénységének a  részvételért − 
nyilatkozta lapunknak Sipos Richárd, 
az önkormányzat Közművelődési, Ok-
tatási és  Sport Bizottságának elnöke. 
− A kupasorozat célja kettős volt. Egy-

részt az  intézmények dolgozóinak ez-
úttal is térítésmentesen biztosítottunk 
részvételi és  kikapcsolódási lehetősé-
get a  sárkányhajó-versenyre, másrészt 
pedig az volt a célunk, hogy minél több 
emberrel sikerüljön megszerettetni 
a  sárkányhajózást és  a Dunát. Bízom 
benne, hogy a  versenyen indulók kö-
zül sokan állandó résztvevőivé válnak 
a gödi vízi életnek − tette hozzá a bi-
zottsági elnök.

Az esemény több száz résztvevője 
megelégedéssel tapasztalhatta, hogy 
a kompállomáshoz és a szabad strand-
hoz levezető aszfaltutat térkőburko-
lattal ellátott útszakasszal toldották 
meg, melyen a csárdáig, illetve onnan 
tovább a GSE csónakházáig is „száraz 
lábbal” lehet jutni. A  szervező sár-
kányhajó szakosztály pedig amolyan 

bázisként használhatta a jelentős rész-
ben saját maguk által felújított öltözőt 
és raktárhelyiséget.

V. F.

Sárkányhajó

A Kastély Óvoda csapata nyerte a városi kupát
Gödi cégek és  intézmények részvételével másodszor rendezte meg a  Gödi 
SE Sárkányhajó Szakosztálya – az  önkormányzat Közművelődési, Oktatási 
és Sport Bizottságának támogatásával – augusztus első hétvégéjén a  II. Göd 
Városi Sárkányhajó Kupát. A  sárkányregattán nyolc együttes közel 160 ver-
senyzője ült hajóba.

Szabó Emese műsorvezető, Simon Tamás 
alpolgármester, dr. horváth lászló, a gSE 
elnöke és Sipos richárd, a koSB elnöke

a sárkányhajósok frissen felújított 
sportháza

a győztes csapat tagjai, a kastély óvoda alkalmi legénysége Fotó | Kurdi Imre

ErEdményEk
1. Kastély Óvoda, 2. Településellátó 
Szervezet (TESZ), 3. Gödi SE, 4. BodyArt, 
5. Kincsem Óvoda Katica csapata, 6. 
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 7. Huzella 
Tivadar Általános Iskola, 8. Szivárvány 
Bölcsőde.

Fotó | Kurdi Imre
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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. július havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:
„Méghogy az  idén nem lesz balatoni 
nyaralás!”

a nyertes ezúttal: kupi Zoltán

Szerencsés megfejtőnk a Váczi Süte-
mény Kuckó (Göd, Pesti út 155.) aján-
dékcsomagját veheti át.

− Közel egy év távlatából nézve kijelenthető, hogy messziről in-
dultunk, de az elvégzett feladatokkal sem értünk a munka végére. 
A vezetőségi tagokkal együtt következetesen, szakmailag elköte-
lezetten irányítjuk a  szakosztály működését. Tesszük ezt annak 
érdekében, hogy a labdarúgást a gödi és a környező lakosok szá-
mára is minél népszerűbbé tegyük. A  meglévő korosztályaink 
elkötelezettségéhez és  csapatformáló erejéhez nem férhet kétség. 
Az elmúlt időszakban sikerült stabilizálni a csapatok szellemisé-
gét, jövőképét. A Megye II. mellett újjászerveződött a Megye III-as 
csapatunk, sőt egyre nagyobb a mozgolódás a női csapat háza táján 
is – nyilatkozta dr. Vékony Péter.

A sportvezető az épülő műfüves pályáról is beszélt. − Nagy len-
dülettel vette kezdetét a tavalyi évben a régóta várt műfüves pálya 
beruházása, mely idén érte el látványos és végleges formáját. Még 
jelenleg is folyik a  kivitelezése, így várhatóan szeptember elejé-
re készül el a 44 méterszer 52 méteres pálya, mely természetesen 
további feladat elé állítja a szakosztályt. Sokak segítségéért tarto-
zunk köszönettel, de külön meg kell említeni – a teljesség igénye 
nélkül – az önkormányzatot mint kiemelt támogatót, dr. Horváth 
László GSE-elnököt az MLSZ-szel folytatott sikeres és eredményes 
tárgyalásaiért, továbbá Sápi Zoltán edzőt az önzetlen munkájáért.

− Bízunk abban is, hogy a műfüves pálya elkészülte után az ön-
kormányzat kialakítja a pálya kulturált megközelítését, és a jelen-

legi hepehupás, közel 100-150 méter hosszú földutat felválthatja 
végre egy, a szülők és a pályát rendszeresen használók által is várt 
betonozott útszakasz.

A kommunikációt tovább erősítjük a  szakma és  a szurkolók 
irányába, s minden más téren is igyekszünk jobbak lenni tagjaink 
és  szurkolóink érdekében. További elképzeléseink közt szerepel 
a sporttelep létesítményeinek fejlesztése és a Rákóczi úti pálya be-
kapcsolása a gödi labdarúgás vérkeringésébe.

Vasvári Ferenc

laBdarúgáS

„Az elvégzett feladatokkal sem értünk a munka végére!”
Dr. Vékony Péter közel egy esztendeje vezeti a GSE Labdarúgó Szakosztályát. A jogi-gazdasági szakembert az elmúlt 
időszakról kérdeztük.

jelenleg is komoly fejlesztések zajlanak alsógödön, készül a műfüves pálya

Gödi Körkép | 2016. 8. szám SPORT

33



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

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.

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

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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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

Gödi Körkép | 2016. 8. szám HIRDETÉS

35



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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

Ha szereti a professzionális 
megoldásokat, ingatlant 
szeretne eladni vagy ven-
ni, több száz irodából álló 
partnerhálózatunk garancia 
a sikerre.  Ha szakmailag 
felkészült ingatlanreferenst 
keres,  hívja

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

•	 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

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

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
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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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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Minden tanszerre! Szeptember végéig!
Bankkártyás	fizetés,

a	beiskolázási	utalványokat	elfogadom!
Táskák, iskolaszerek, nyomtatványok, Santoro Gorjuss 

termékek, játék, ajándék, fénymásolás, nyomtatás, faxolás, 
laminálás, kreatív hobbikellékek

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. Kerítés építés.
Telefon: (06 20) 507-8669.

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

Gödi fényképész ügynököt keres. 
Iskolákat, óvodákat kell felkeresni. 
Ötven év feletti, friss nyugdíjas 
pedagógus is jelentkezhet. 
Gépkocsit mi biztosítunk. Alapbér + 
ösztönző jutalékos rendszerben.
Telefon: (06 30) 295-9518.

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

Száraz tűzifa eladó, házhoz 
szállítva is.
Telefon: (06-30) 951-3193

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

Tojótyúk eladó! 300 Ft/darab,
2016. augusztus 10-től. 
Göd-Újtelep, Fóti út 6.
Telefon: (06-30) 442-1323.

Búza, árpa, zab, kukorica eladó.
Telefon: (06-30) 951-3193

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu

TanSzerváSár!

Cím: Lenkey utcai Papír-Írószer-Nyomtatvány 
2132 Göd, Lenkey utca 5.

Nyitva tartás: H: 8-17, K-Sz-P: 8-18, Cs: zárva, Sz: 8-13
Tel/Fax: (06-27) 330-806

-10 %

Dália Coffee
Kávégép szerviz

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

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

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

Hiányos	vagy	gazdaságtalan	javíthatóságú	készülékeket	ingyenesen	átveszünk	
és	elszállítjuk!

E-mail: daliakavegepszerviz@gmail.com • Telefon: (06 70) 279-2281 és (06 70) 664-9372
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már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

Értékesítés közvetlenül a beruházótól: +36 20 925 9999 | www.orgonahaz.hu

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN


