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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 460 741
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 3 537
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 86 226
A lekötött betétek összege: 0
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 550 504

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2016-ban a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 576 040
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája:
Út-Finish Kft. − burkolatlan utak javítási munkái
Szemper Plusz Kft. − 50 férőhelyes óvoda kivitelezési munkái

17 212
24 741

A lakossági adótartozások összege 2016. augusztus 31-én: 130 723
A fenti táblázat a 2016. szeptember 1-jei 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 fogadóórák

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) 530-601
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

FELHÍVÁS

Keressük a Gulag egykori gödi rabjait. 
Ki tud róluk?
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások em-
lékévében Göd Város Önkormányzata méltó emléket kíván állítani 
azoknak a gödi lakosoknak, akik politikai okból vagy hadifogolyként 
a sztálini Szovjetunió munkatáboraiban raboskodtak. Az emlékév al-
kalmából emléktábla kihelyezését tervezzük, kiállítás nyílik a műve-
lődési házban, és a Gödi Almanach különkiadásaként egy kiadvány 
elkészítését is felvállaltuk.

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akiknek családjában, isme-
retségi körében él vagy élt olyan gödi lakos, akit annak idején szovjet 
munkatáborba hurcoltak el. Számítunk mindazok megkeresésére is, 
akiknek bármilyen tudomásuk van e vészterhes időszak gödi vonat-
kozásairól, esetleg kordokumentumokkal, fényképekkel rendelkeznek 
e témában. 

Köszönjük, hogy jelentkezésükkel segítik megismerni és az utókor 
számára is megismerhetővé tenni történelmi közelmúltunk e drámai 
korszakát.

Megkereséseiket a következő elérhetőségeken várjuk: 
József Attila Művelődési Ház,
2131 Göd, Pesti út 72. (hétköznapokon 8 és 20 óra között)
Telefon: (06 27) 532-160; (06 20) 485-4791
E-mail: szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu 

Göd Város Önkormányzata

KÖZÉLET
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A világ egyik legjelentősebb vál-
lalata hajt végre beruházást 
Magyarországon, mellyel ha-

zánk még inkább a legfontosabb autó-
gyártók látókörébe kerül. A Samsung-
nak világszerte félmillió alkalmazottja 
van, és  tavaly 300 milliárd dollár volt 
az árbevétele.

A gödi beruházással a világgazdaság 
megújulásának két folyamata talál-
kozik. Egyrészt a  tőke már nemcsak 
Nyugatról Keletre megy, hanem for-
dított irányba is, a  sikeres távol-keleti 
vállalatok gyártókapacitásokat hoznak 
létre Európában. Másrészt az autóipar 
21. századi fejlődése a digitalizációról, 
az  elektromos meghajtás elterjedésé-
ről szól. Mivel egy elektromos autó 
árának egyharmadát teszi ki az akku-
mulátor, így ez a  jövő mobilitásának 
egyik legfontosabb összetevője. 2019-
re Magyarország teljesen átjárható lesz 
e-autóval.

Csang Sze-ung, a  Samsung SDI el-
nöke a  sajtótájékoztatón arról beszélt, 
hogy 2018-ra tervezik elérni a  tel-
jes gyártókapacitást, amikor 50 ezer 
elektromos vezérlésű gépjárművet 
szolgálnak majd ki akkumulátorral. 
A  közeljövőben az  elektromos autók 
eladásának robbanásszerű növekedése 

várható, ezért a  cég nagy erőfeszíté-
seket tesz az  európai gyártás beindí-
tására, meg akarja erősíteni jelenlétét 
a kontinensen. Sok országot megvizs-
gáltak, mielőtt Magyarország mellett 
döntöttek. Az üzemben − ahol a meg-
lévő épületek mellé újabbakat is épí-
tenek − a  legfejtettebb gyártási tech-
nológiát telepítik, és  nagy figyelmet 
fordítanak a környezetvédelemre is.

Markó József, Göd polgármestere el-
mondta: a város azért, hogy a Samsung 
SDI ide telepítse új akkumulátorgyá-
rát, jelentős iparűzési adó, építmény- 
és  telekadó-kedvezményt nyújt a  cég 
és egyúttal valamennyi gödi vállalko-
zás számára. Ez éves szinten 100 milli-
ós nagyságrendet is elérhet, ám ezt be-
fektetésnek tekintik, ami Göd számára 
később bőségesen megtérül.

Városunknak azért is fontos a gyár 
újbóli megerősödése, mert a  helyi 
adókulcsok csökkentése mellett is te-
temes pluszbevétel jelentkezik majd, 
mindeközben a  kedvezőbb feltételek 
következményeként felpöröghet a he-
lyi vállalkozások működése, vala-
mint a  jobb környezet további vonz-
erőt jelenthet más jövedelemtermelő 
és  munkahelyet biztosító vállalkozá-
sok számára.

Külön örülünk annak, hogy egy 
korszerű, magas hozzáadott értékű 
technológia gyártása kezdődik Gödön, 
hiszen ez képzett szakembereket, fia-
tal, kisgyermekes családokat csábíthat 
hozzánk, melyeknek Gödre telepedése 
színesítheti, gazdagíthatja a várost.

Emellett a térség gazdagodik egy va-
donatúj úttal, ami Dunakeszi és  Göd 
között a 2/A gyorsforgalmi utat a régi 
2-es főúttal köti össze. Ez az állam több 
milliárdos infrastruktúra-hozzájáru-
lása a Samsung új befektetéséhez.

Tuzson Bence kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkár, a  térség 
országgyűlési képviselője felidézte: 
a  technológiai fejlődés miatt zárt be 
a gödi gyár korábban, de két éve, ami-
kor Orbán Viktor miniszterelnök Ko-
reában járt, egyeztetett a Samsung ve-
zetőivel, és  letették a  most bejelentett 
beruházás alapjait. Göd és  a Samsung 
2000-es években létrejött kapcsolata 
eredményes volt, a  város részére pozi-
tív egyenleget mutat. A  nehezebb idő-
szakok ellenére is mindkét fél elégedett 
az  együttműködéssel, amit kiválóan 
bizonyít a most bejelentett beruházás is.

A képviselő úgy látja, a gyárral Ma-
gyarország komoly lépést tesz előre, 
hiszen egy újabb nagy volumenű beru-
házás jön létre, amely a jövő, az elekt-
romobilitás felé mutat. A  képviselő 
szerint a beruházás Gödnek is a fejlő-
dést jelenti, bevételt és munkahelyeket 
teremt. Mindemellett pedig Gödön 
nagy fejlesztések indulnak meg, mint-
egy 2 milliárd forint értékben.

A Samsung eddig is sokat adott a gö-
dieknek. Köszönettel tartozunk a  cég-
nek, hogy nem csak dolgozóikért vál-
laltak felelősséget, de szívükön viselték 
a  település tágabb környezetének sorsát 
is: kulturális és  sporttevékenységeket 
támogattak, segítették a civil szféra kez-
deményezéseinek megvalósulását. A gö-
diek bíznak abban, hogy mostantól sem 
lesz ez másképpen. Göd város önkor-
mányzata pedig kiszámítható, nyugodt, 
a  fejlődést a  háttérből segítő kondíciók 
kialakításával járul hozzá mindehhez.

Tuzson Bence ígéretet tett arra, hogy 
a  térség országgyűlési képviselőjeként 
Markó József polgármesterrel azon 
dolgoznak majd, hogy a  Samsung 
megtalálja számítását Gödön, a  város 
fejlesztési lehetőségekhez jusson, a gö-
diek pedig megélhetést, anyagi és szo-
ciális biztonságot kapjanak.

Gödi Körkép

BERUHÁZÁS

Százmilliárd forintos beruházással 600 új 
munkahelyet hoz létre a Samsung Gödön
Az európai piacra szánt elektromos autók akkumulátorainak gyártásába kezd 
a Samsung Gödön. A százmilliárd forintos beruházás keretében 600 új mun-
kahely jön létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
augusztus 30-án.

Dr. Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár (balra) és Markó József 
polgármester 

Gödi Körkép | 2016. 9. szám KÖZÉLET
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X .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt.
e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

2016.  O K TÓ B ER 8-ÁN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
• Markó József polgármester hivatalos megnyitója
•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól
•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés: xv-camion@invitel.hu,  

vagy (06 30) 552-7332
• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk
• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ
•  A nap folyamán ingyenes lovaglási lehetőség, állatsimogató, katonai járművek 

megtekintése, táncbemutatók, gyermekprogramok, a sződligeti Kincsem 
Lovarda lovasainak bemutatója, ingyenes egészségügyi mérések, kézműves 
foglalkozások, ugrálóvár, ökörsütés

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt,  

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozásDupla KáVé-koncert
16 ÓRÁTÓL

Az utóbbi időben havonta átlagosan 10-
15 olvasónk kereste meg szerkesztősé-
günket vagy az  önkormányzatot azzal 
a  bejelentéssel, hogy nem kapta meg 
a  Gödi Körképet. Vélhetően azonban 
ennél többen is lehetnek, akikhez egy-
egy hónapban nem jutott el az  újság. 
A terjesztési rendszer hibáinak kiküszö-
bölésén nagy erőkkel dolgozunk, és vár-
hatóan hamarosan megoldódnak majd 
a néhány hónapja tapasztalható gondok. 
Az  érintettek tájékoztatására azonban 
szeretnénk elmondani, mi lehet az oka 
annak, ha valaki nem kapja meg a lapot.

A Gödi Körkép terjesztésével foglal-
kozó Magyar Posta Zrt. idén januártól 
alvállalkozói rendszerben működteti 
a  városi lap terjesztését. Az  újságot te-
hát nem a  postai kézbesítők (a „postá-
sok”) viszik ki az egyéb postai küldemé-
nyekkel együtt, hanem egy, a különféle 
reklámújságok terjesztésével foglalko-
zó vállalkozó munkatársai helyezik el 
a  postaládákban, más kiadványokkal 
együtt. 

Aki a postaládájára kiírta, hogy szó-
róanyagot nem kér, ahhoz a  lapterjesz-
tők nem dobják be a reklámkiadványo-
kat, és így esetleg a Gödi Körképet sem, 
bár az  alsógödi posta a  vállalkozótól 
kérte, hogy alkalmazottai a városi lapot 
minden postaládában helyezzék el. 

Lehetnek a  lakosok között olyanok 
is, akik a  postaládájukban talált rek-
lámkiadványok kötegét automatikusan 
kidobják. Minthogy a  Gödi Körképet 
e  kiadványokkal együtt viszik házhoz, 
ha valaki nem néz a szóróanyagok közé, 
előfordulhat, hogy azokkal együtt a vá-
rosi újságot is a szemetesbe dobja. 

Természetesen az  sem zárható ki, 
hogy a terjesztéssel foglalkozó cég vala-
mely munkatársa esetenként nem telje-
síti maradéktalanul a feladatát, és egyes 
postaládákba ezért nem jut el a lap. 

A Gödi Körkép kiadásával foglalkozó 
Göd Városi Kommunikációs Kft. az-
zal a  kéréssel fordult a  postához, hogy 
vizsgálja felül a  terjesztéssel megbízott 
alvállalkozó munkáját, és találja meg 

a  terjesztésnek azt a  módját, amellyel 
garantálható, hogy a  városi lap kivétel 
nélkül minden háztartásba eljusson. 
A posta ígérete szerint megteszi a szük-
séges intézkedéseket, a lap kiadója pedig 
kiemelt feladatának tekinti a terjesztési 
gondok mielőbbi rendezését. Az  átme-
neti időre kérjük türelmüket, illetve azt, 
hogy minden esetben jelezzék, ha a lap 
nem jut el Önökhöz.

Számunkra, akik a  lapot készítjük, 
különösen fontos, hogy híreink el-
jussanak Önökhöz. Köszönjük meg-
értésüket, és azt, ha a  terjesztésre 
vonatkozó bejelentéseikkel segítik 
a munkánkat! 

A Gödi Körkép szerkesztősége

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatás a Gödi Körkép terjesztésével 
kapcsolatban

Mit tehet, aki nem kapja 
meg a Gödi Körképet?

Kérjük, ha a Gödi Körkép valamely 
lapszáma nem jut el Önhöz, a  név 
és a postai cím megadásával jelezze 
ezt szerkesztőségünknek a  követ-
kező e-mail címen: korkep@god.hu 

Bejelentését követően haladék-
talanul gondoskodunk arról, hogy 
kézbesítsék Önnek a lapot.

KÖZÉLET
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A történelem során számos al-
kalommal bebizonyosodott, 
hogy Európa számára a közös 

értékek védelme, és  az egymás iránti 
felelősségvállalás jelentette a  megma-
radás zálogát. Ma, a  migrációs válság 
közepette is ezek lennének a  legfon-
tosabb fogalmak Európa számára: 
az  értékvédelem és  a felelősségválla-
lás. Csakis közös európai értékeinket, 
keresztény kultúránkat megőrizve tu-
dunk erősek maradni. Ezt a  kultúrát 
pedig csak abban az  esetben leszünk 
képesek megvédeni, ha leszámolunk 
a felelőtlen brüsszeli bevándorlás-poli-
tikával – mondta Tuzson Bence.

Az országgyűlési képviselő sze-
rint Európa vezetői egy határozatlan, 
a  végletekig ellentmondásos politiká-
val kívánnak válaszolni a  bevándor-
ló-krízisre, ezzel kockáztatva az egész 
kontinens és az itt élő emberek bizton-
ságát. Mint mondta, a magyarok célja 
egyértelmű: az  átgondolatlan kvóták-
kal, megalapozatlan ígéretekkel szem-
ben mi egy erős alapokon álló Magyar-
országot és Európát akarunk.

A képviselőt megkérdeztük arról, 
lát-e kapcsolatot az illegális bevándor-
lás és a terrorizmus között. Válaszában 
hangsúlyozta: az  elmúlt időszak tra-
gikus eseményei, a nizzai, a brüsszeli, 
az isztambuli vagy a párizsi merénylet 
egyértelművé tették azt, hogy a  be-
vándorlás és  a terrorizmus kéz a  kéz-
ben jár. Észre kell vennünk azt, hogy 
Európában napról napra nő a  terror-
fenyegetettség, és  semmiképpen sem 
hagyhat bennünket hidegen az a tény, 
hogy a bevándorlás kezdete óta a kon-
tinensen több mint 300 ember halt 
meg terrortámadásokban. Nem szabad 
félvállról vennünk azt sem, hogy a be-
vándorlás kezdete óta ugrásszerűen 
megnövekedett a nők elleni zaklatások 
száma. Az utóbbi időben ugyanis több 

mint 1500 nő esett áldozatául szexu-
ális támadásoknak, melyeket illegális 
bevándorlók követtek el. Hozzátette: 
aki ezeket az erőszakos cselekedeteket 
nem tekinti intő jelnek, mi több, elba-
gatellizálja azokat, az  nem az  európai 
emberek ügyét szolgálja, és nem Euró-
pa jövőjéért, az európai értékek megőr-
zéséért harcol. Azzal kell tisztában len-
nünk tehát, hogy amikor október 2-án 
a  betelepítési kvóta ellen szavazunk, 
akkor a jövőnkre szavazunk!

Tuzson Bence a  terrorizmusellenes 
fellépésekkel kapcsolatban elmondta, 
hogy az uniós tagállamok sorra hozzák 
meg a terrorellenes intézkedéseket. Így 
tesz a magyar kormány is azzal, hogy 
elfogadta a  terrorizmus elleni akció-
tervet, felállította a TIBEK-et, megerő-
sítette a határvédelmet, a rendvédelmi 
és  titkosszolgálati szerveket, bevezet-
hetővé tette a  terrorveszély-helyzetet, 
amelyben bevethetők a  katonák. És 
mára Németország is belátta, hogy 
tennie kell valamit a  közbiztonság 
megerősítése érdekében, éppen ezért 
nemrég bocsátották társadalmi vitára 
A  biztonság erősítése Németországban 
című program 16 oldalas tervezetét.

De Európának már nem csupán 
„tüneti kezelésre”, hanem hosszú 
távú, szilárd megoldásra van szüksé-
ge. Az  illegális bevándorlók tervszerű 
szétosztása pedig egyáltalán nem je-
lent választ az  aktuális problémákra, 
ezt be kell látnia Brüsszelnek is – hívta 
fel a figyelmet a képviselő.

Azt is megtapasztaltuk az  elmúlt 
időszakban, hogy a  brüsszeliek szoli-
daritás fogalma alapvetően téves. Ar-
ról nem is beszélve, milyen könnyen 
képesek elfelejteni az  emberiességet, 
amikor a migrációval kapcsolatos költ-
ségek fedezetéről kellene gondoskodni 
– emlékeztetett Tuzson Bence. Hozzá-
tette: mindez bebizonyosodott akkor 

is, amikor Magyarország hozzájárulást 
kért az  Európai Unió migrációs alap-
jából a  fóti gyermekotthon kibővített 
kapacitásához és  a helyzetből adódó 
pluszköltségekhez (a tolmácsok, speci-
ális étrend, az egymással szemben álló 
törzsek elkülönítéséből adódó felada-
tok finanszírozásához). Kérelmünket 
Brüsszel azzal a  kifogással utasította 
el, hogy hazánkban nincs semmiféle 
rendkívüli helyzet.

A fóti gyermekfalu biztonságával 
kapcsolatos kérdésünkre az  ország-
gyűlési képviselő elmondta: a  kor-
mány számára kiemelten fontos, hogy 
a  fótiak biztonságban érezzék magu-
kat a saját településükön, ezért a tábor 
környékén kétóránként járőröznek 
a rend őrök, az otthonban dolgozók pe-
dig a  legkülönbözőbb programokkal 
igyekeznek elfoglalni a  táborlakókat, 
és kezelni a felmerülő problémákat.

Brüsszellel közös kottából játszik 
a  magyar baloldal is, amely a  tények 
ellenére is tagadja, hogy Európa és Ma-
gyarország veszélyben lenne. A baloldal 
azon van, hogy a  magyar embereket 
megakadályozza, vagy legalábbis hátrál-
tassa abban, hogy kimondják, mit gon-
dolnak az illegális bevándorlásról. A bal-
oldali sunyi politikával ellentétben mi 
azt kérjük a  magyar emberektől, hogy 
a  lehető legnagyobb számban vegyenek 
részt a  betelepítési kvóta elleni népsza-
vazáson! Egymás és Európa iránti közös 
felelősségünk tudatában mindnyájan 
szavazzunk NEM-mel az  elhibázott 
brüsszeli betelepítés-politikára – mond-
ta befejezésül Tuzson Bence.

Gödi Körkép

NÉPSZAVAZÁS

Október 2-án a jövőnkre 
szavazunk
A migránsválság kezelésében igazi megoldást csak az október 2-ai népszava-
záshoz hasonló kezdeményezések, a valódi tettek hozhatnak, éppen ezért tisz-
tában kell lennünk a  döntésünk súlyával – válaszolta lapunk érdeklődésére 
Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös 
választókerület országgyűlési képviselője
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Szeptember elsejétől változott a forgalmi rend, életbe lépett az egyirányúsítás

Szeptember elsejétől egyirányú forgal-
mi rend lépett életbe a Béke út Kodály 
Zoltán utca és  Bischoff házaspár utca 
közötti szakaszán, valamint a Bischoff 
házaspár utca Béke út és  Tenkes köz 
közötti szakaszán.

Az utcák részleges egyirányúsításá-
ra azért volt szükség, hogy a kétirányú 
közlekedés megszűnésével csillapod-
jon az utcában zajló jelentős forgalom, 
és  enyhüljenek a  Kastély Óvoda Béke 
úti épületének környezetében rendsze-

resen kialakuló forgalmi problémák. 
Az  intézkedést az  óvodába érkező 
és onnan távozó gyerekek biztonságá-
nak megóvása is szükségessé tette.

A Béke út egyirányúsítása a  Duna 
irányában csak a strandra vezető cso-
mópont átépítésével lenne lehetséges, 
mert a vontatmányok és az áruszállító 
gépjárművek bekanyarodásához mi-
nimálisan 8 méteres külső fordulási 
sugár kialakítása szükséges. Ez csak 
komoly támfalépítési munkákkal, köz-
műkiváltásokkal és a terméskő lépcső 
áthelyezésével volna megvalósítható, 
ami jelentős anyagi ráfordítással járna.

A helyszíni felmérések eredményeit 
figyelembe véve ezért a  Bischoff há-
zaspár utca a Tenkes köztől a Béke út 
felé, a  Béke út pedig a  strandhoz ve-
zető lejárattól a  Kodály Zoltán utcáig 
lesz egyirányú. Az  új forgalmi rend 
szerint a  korábban kialakított parko-
lók a menetirány szerinti jobb oldalra 
esnek, ami tovább növeli a közlekedés 
biztonságát.

GK

Mi elmegyünk szavazni,
jöjjön el Ön is!

Mi NEM-mel szavazunk,
szavazzon Ön is!

H
IR

D
ET

ÉS

KÖZLEKEDÉS

Részleges egyirányúsítás a Béke úton és a Bischoff házaspár utcában
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A Göd Város Önkormányzata 
által megnyert pályázat tervei 
szerint a felújított istálló épüle-

teiben a Kincsem-kultuszt szemléltető 
emlékhelyet, a patkolókovács és a bő-
rös mesterséget bemutató műhelyeket, 
kiállítótereket és  közösségi rendezvé-
nyek, előadások, kulturális események 
megtartására alkalmas többfunkciós 
termet alakítanak ki. Az épület mellett 
halad el a Budapest−Szob kerékpárút, 
ezért a felújított istállóépületben helyet 
kap egy kerékpáros megállóhely (brin-
gapont) is. A  közösségi rendezvények 
résztvevői és  az ide látogató turisták 
ellátására vendéglátóegység (kávézó, 
fagylaltozó) is helyet kap az épületben, 
emellett két vizesblokkot, valamint 
gépészeti és  kiszolgálóhelyiségeket is 
kialakítanak.

A rekonstrukció terveit készítő 
REProjekt Építésziroda Kft. a tervezés 
során messzemenően szem előtt tar-
totta a helyi védettség alatt álló épület 
eredeti jellegének megőrzését. A meg-
újult épület így híven tükrözi majd azt 
a  képet, amelyet az  egész pályafutása 
során veretlen „csodakanca” idejében 
mutatott a település lakóinak. 

A közel 150 éves épületet utólagos 
injektált szigeteléssel látják el. A  re-
konstrukció során a  tetőzetet teljes 
egészében elbontják, majd az  eredeti 
formában építik újjá. A  ferde tetősík 

faszerkezetét nem burkolják be, ha-
nem az  a belső térből látható marad. 
Az  épület ablakait is újakra cserélik, 
és  fából készült spalettákkal látják 
el, de méretükön és  elhelyezkedésü-
kön nem változtatnak, hogy az  istál-
ló külső képe hű maradjon a korabeli 
állapotokhoz. Az  épület funkciójának 
megfelelő fényviszonyokat a  tetősíkba 
illesztett hőszigetelt ablakok elhelye-
zésével biztosítják majd. Annak ide-
jén az  északi szárnyban helyezkedett 
el Kincsem boksza és  a tréner lakása. 
Az  épületnek ezen a  részén alakítják 
ki a  korhűen rekonstruált lóbokszot, 
és itt kap majd helyet a csodakanca pá-
lyafutását bemutató emlékhely is. 

Az eredeti falak részleges elbontásá-
ból származó téglákat megtisztítják, 
és  az aljzat burkolásához használják 
majd fel, tekintettel arra, hogy a kora-
beli istálló aljzata is téglaburkolatú volt. 

Az épületnek a Duna felé eső orom-
fala teljesen zárt, ám – tekintettel arra, 
hogy a  kerékpárúton elhaladók ebből 
az irányból közelítik majd meg a léte-
sítményt – megnyitják ezt az oldalt is 
a  közönség előtt. Ezen a  fronton kap 
helyet az  igényeknek megfelelően bő-
víthető kerékpártároló is. 

Az U alakú épület belső udvarát 
parkosítják, és alkalmassá teszik arra, 
hogy szabadtéri rendezvények helyszí-
ne lehessen. Kisebb méretű fákat ültet-

Közösségi, kulturális térként éled újjá 
Gödön a  legendás magyar versenyló, 
Kincsem egykori istállója. A 152 mil-
lió forint értékű beruházáshoz a  vá-
ros önkormányzata 141  700  000 Ft 
értékben 93,18 százalékos vissza nem 
térítendő pályázati támogatást nyert 
az EGT-től és a Norvég Alaptól. 

BERUHÁZÁS

Közösségi térként éled újjá Kincsem istállója
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BERUHÁZÁS

Közösségi térként éled újjá Kincsem istállója
nek, kandelábereket és padokat helyez-
nek el, illetve egy szabadtéri színpadot 
is építenek itt. Helyreállítják a  még 
meglévő eredeti kutat is. A 2-es főút fe-
lőli oldalon nemrégiben felállított Kin-
csem-szobor környezetét pedig nyírott 
sövényből alakítják ki. 

A korhű módon rekonstruált, kí-
vül-belül teljesen megújult létesítmény 
a  magyar lovaskultúra fontos emlék-
helye és a városi közösségi élet új szín-
tere lesz majd, illetve vonzó megálló-
helyet kínál a Gödre látogató turisták 
számára is. A  nagyszabású beruházás 
2017. április 30-ára fejeződik be.

Koditek Bernadett
Képek | REProjekt Kft.

FEJLESZTÉS

Új játszóeszközök két játszótéren
Az önkormányzat céljai között szerepel, hogy fejlessze a városban található 
köztéri gyermekjátszótereket, illetve Göd több pontján is szabadtéri tornapá-
lyákat alakítson ki a fiatal és a felnőtt korosztály számára. A nyár folyamán két 
játszótér bővült új játszóeszközökkel. 

Szabó Csaba kezdeményezésére és képviselői keretéből mászóhálóval és kö-
téllétrával felszerelt, hatszögletű mászókát helyeztek el a  Várdomb játszóte-
rén. Az új eszköz többféle mozgásformát kínál, fejleszti a gyerekek ügyességét, 
egyensúlyérzékét és társas kapcsolatait is. 

Szász-Vadász Endre képviselői keretéből az Oázis lakópark területén talál-
ható játszótérre került új eszköz. A hatfokozatú mászóhálóval és „tűzoltórúd-
dal” kombinált, háromrészes, többfunkciós mászókát a kisebb és a nagyobb 
gyerekek is örömmel használják.

A két köztéri játszóeszköz megfelel az  európai uniós szabványoknak és 
az  érvényben lévő biztonsági előírásoknak, illetve rendelkezik a  szükséges 
megfelelőségi tanúsítványokkal. 

Mindkét képviselő azt ígéri: a játszóterek állapotára a jövőben is gondot for-
dítanak.

K. B.

Szabó Csaba képviselő az új eszközzel gyarapodott várdombi játszótéren 

Szász-Vadász Endre képviselő és a gyerekek az Oázis lakópark új mászókával bővült 
játszóterén
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Gödön született
Dyekiss Árnika Emília

Gödön elhunytak
Szegedi Kálmán 97 éves
Ivicsics Lajosné (sz.: Borsos Kamilla) 71 éves
László Sándorné (sz.: Bencze Teréz) 85 éves
Csernus Sándor 65 éves

2016. augusztus 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Barabás Tibor és Víz Krisztina
Herczeg György Ádám és Polonyi Szilvia
Nógrádi Ferenc és Bagi Erzsébet
Murányi Máté Zsolt és Szinay Lilla
Gombos Attila és Csenki Anikó
Kulcsár Dániel Máté és Bohács Alma
Hovánszky Máté és Cseh Nikolett
Ádám Olivér Zsolt és Oláh Gabriella
Borbély Árpád és Szappanos Ildikó Erzsébet
Pelyhe Zoltán és Mihalik Anett
Rácz Károly és Nagy Nikoletta
Lippai Tamás és Iványi Mariann
Polgár Botond és Ács Krisztina

BOLDOGSÁGCSEPPEK

„Amikor adunk, valójában kapunk”
Néhány lelkes gödi és  a környező településeken élő ember 
idén januárban hozta létre Boldogságcseppek néven azt a  nyílt 
Facebook-csoportot, amely ma már közel ötszáz tagot számlál. 
A  csoport céljairól és  munkájáról az  egyik főszervezővel, Szőke 
Krisztával beszélgettünk.

− Honnan jött az ötlet?
− Nem oly rég Amerikában útjára indult egy közösségi kezdeményezés, amelynek 
az a mottója, hogy „Legyen száz boldog napod!”. Egy kedves barátnőm javasolta, hogy 
csináljam végig e programot. Naponta posztoljak egy-egy apróbb-nagyobb dolgot, ami 
az életemben aznap boldogságot szerzett nekem. Nos, tavaly ősztől kezdve szinte min-
dennap írtam valamit, s ezeknek a szövegeknek a Boldogságcseppek címet adtam. A kö-
vetőkből december közepére kialakult egy lelkes tábor, s arra kértek, hogy a száz nap 
leteltével se hagyjam abba, hanem folytassam. Nagyon tetszett nekik ez az egész, mert 
sikerült megmutatnom azt, hogy a hétköznapi életünkben mennyi a szépség és az öröm.

− A  Boldogságcseppek szövegek hatására megalakult egy nyílt Facebook-csoport, 
amely egyre számottevőbb karitatív munkát végez…
− A gyermekeim kinőtt ruháit már korábban is továbbítottam rászoruló családoknak. 
Paramahamza Hamza Éva spirituális tanító jóvoltából, akivel baráti kapcsolatot ápo-
lok, nagy mennyiségű tartós élelmiszerhez jutottunk. Úgy gondolta, el tudom juttatni 
rászorult családokhoz. Megkaptam az adományokat, és karácsony előtt 27 családnak 
adtunk át tartósélelmiszer-adományt Gödön, Erdőkertesen, Veresegyházán, Őrboty-
tyánban, Galgamácsán és  Vácdukán. Sipos Judit, a  Léleklánc Alapítvány vezetője, 
egyik műsorvezetőtársam, akivel rendszeres környezet-, és  állatvédelmi munkát is 
végzünk, felvetette, alakuljunk karitatív szervezetté. Ilyen módon folytassuk tovább 
a önkéntes tevékenységünket.

Az eddigi sok-sok akciónk közül csupán néhányat megemlítve, segítettünk egy évek 
óta autóban élő családon: lehetőséget teremtettünk nekik egy új életre Veresegyhá-
zán. Makula István hajléktalan festőnek kiállítást szerveztünk Gödön, és rendszere-
sen támogatjuk őt. A rászoruló családok támogatása mellett vittünk fejlesztőjátékokat 
óvodáknak, ruhaneműt és egyéb adományokat a TopHáz lakóinak és idősotthonoknak 
és egyéb szociális intézményeknek. Hál’ isten, igen hosszú a lista.

− Ha jól tudom, napról napra terebélyesedik a segíteni szándékozó magánszemélyek, 
intézmények és szervezetek száma.
− Nem is tudnám valamennyiüket felsorolni! Mások mellett sokat segít nekünk né-
hány környékbeli településen működő karitatív szervezet. Létrejött egy komplex 
rendszer: ha valamire bármelyikünknek szüksége van, szólunk egymásnak. Persze 
ügyeskednünk kell, hiszen ha például valaki felajánl egy használt hűtőgépet, meg kell 
találnunk azt, akin ezzel segíteni tudunk, és meg kell szerveznünk az adomány eljutta-
tását a rászorulónak. Megjegyzem, a gödi Családsegítő Szolgálattal, valamint az alsó-
gödi Karitásszal is igen jó a kapcsolatunk. Minden hónap utolsó vasárnapján ingyenes 
garázsvásárt is tartunk.

− A Boldogságcseppek mottója szerint, amikor adunk, valójában mi magunk is ka-
punk…
− Méghozzá szeretetet, odafigyelést, önzetlenséget. A Facebook-csoportunk még nem 
„hivatalos”, ahhoz, hogy akár adóalapú támogatásokat kaphassunk, előbb-utóbb ala-
pítvánnyá vagy egyesületté kell alakulnunk. Számunkra legfontosabb most, hogy ta-
láljunk megfelelően tágas és  száraz, jól megközelíthető helyen lévő raktárhelyiséget. 
Ez egyúttal leadópontként is működne. Emellett szeretettel várjuk azokat az embere-
ket, akik szívesen vennének részt a munkánkban, akár azzal, hogy szállítást vállalnak.

− Őszintén remélem, hogy olvasóink között akad majd olyan, aki ebben segíteni tud 
önöknek.

W. B.

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

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

sen vegye a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb 

felnőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
Információk: www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

KÖZÉLET
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FELHÍVÁS

Sári gyógyulásáért
Alsógödön, a Pesti úton, a Jávorka Sándor utcánál lévő gyalogátkelőhelyen 
július 4-én elgázoltak egy tizenhét éves fiatal lányt. Sárit a mentő súlyos, 
életveszélyes sérülésekkel szállította kórházba. Állapotát az orvosok azóta 
stabilizálták, de kórházi kezelése, felépülése és rehabilitációja előrelátható-
lag hosszú ideig eltart majd. A család tudtával és beleegyezésével az aláb-
biakban közöljük a szülők számlaszámát, és arra kérjük Olvasóinkat, hogy 
aki teheti, támogassa Sárit és családját ebben a nehéz helyzetben.
Az édesapa, Balkovics Sándor számlaszáma:

RAIFFEISEN BANK: 12026001-01329551-00100007

Az átutalásnál a megjegyzés rovatba, kérjük, írják be: „Sári gyógyulásáért”
Köszönet minden segítségért!

A Gödi Körkép szerkesztősége

BESZERZÉS

Új autót vásárolt 
az Alapszolgáltatási 
Központ
Tóth Ildikó, az  Alapszolgáltatási Központ intéz-
ményvezetője a  Gödi Körképnek elmondta, hogy 
önkormányzati finanszírozásból vásároltak egy új 
Dacia Dokker típusú kisteher-gépjárművet, amely-
lyel a szociális ételszállítást tudják megoldani. A ko-
rábbi autó műszaki állapota miatt a  feladat zavar-
talan ellátása már nem volt biztosítható. A Vasvári 
utcai Idősek Klubjának társalgójába a régi, elhasz-
nálódott bútorok helyére 15 új fotelt is vásároltak, 
amelyek a klubtagok kényelmét szolgálják majd.

V-Sz. E.

SZÜLETÉSNAP

Szépkorúak köszöntése
A Vöröskereszt gödi szervezete két, ma is aktív 
munkatársát, Balla Józsefnét és Szente Rozáliát kö-
szöntötték 90 éves születésnapjuk alkalmából Göd 
Város vezetői, élükön Markó József polgármesterrel. 
Az eseményen közel hetvenen vettek részt az önkor-
mányzat Erdész utcai klubtelepén. A  köszöntőket 
meghatódva fogadták az  ünnepeltek. A  Vöröske-
reszt munkatársai finom csirkepörkölttel kedves-
kedtek az  egybegyűlteknek. A  szép időben, kelle-
mes környezetben, jó hangulatban megrendezett 
eseményen German Pista bácsi szolgáltatta a zenét.

V-Sz. E.

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS

Jelzőrendszeri találkozót tartottak
A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekjóléti szolgálat feladata a gyer-
mekvédelmi jelzőrendszer megszervezése, működtetése, amely lehetővé teszi 
a  gyermekek veszélyeztetésének felismerését, a  jelzőrendszer tagjaitól érke-
ző jelzéseket fogadja, és  a veszélyeztetés gyanújának megalapozottsága ese-
tén a  gyermek és  a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. Egy 
évben legalább hét alkalommal kell jelzőrendszeri találkozót tartani, ahol 
valamilyen aktuális témát vetnek fel. Az Alapszolgáltatási Központ Család- 
és  Gyermekjóléti Szolgálata szeptember 2-án tartotta jelzőrendszeri talál-
kozóját a  Vasvári Pál utcai Idősek Klubjában. Az  összejövetelt Tóth Ildikó, 
az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője nyitotta meg és osztotta ki 
a találkozó résztvevőinek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 
dokumentumokat, amelyek egymásra épülve összefoglalják a jelzőrendszerre 
vonatkozó jogi és szakmai szabályokat.

A találkozón a Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház mun-
katársa, Nagy-Palócz Adrienn vázolta fel röviden tevékenységüket. Két fő 
prioritásuk van: rendhagyó esélyteremtési órákat tartanak az iskolákban a ci-
gányság, a  fogyatékkal élők és az idősek témakörében, valamint társadalmi 
érzékenyítő tréningeket szociális szakembereknek, pedagógusoknak.

Roszik Csaba, a  Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesületének tagja beszélt életéről, hogyan bénult le 22 éve egy fürdőmeden-
cés baleset következtében, hogyan szokott hozzá ehhez a megváltozott hely-
zethez ő és a családja. Ő az úgynevezett „érzékenyítés” programban vesz részt, 
aminek keretében látogatják az iskolákat és esélyegyenlőségi órákat tartanak 
különböző korosztályoknak. Próbálják tudatosítani az  emberekben, hogy 
a bénultság nem betegség, hanem egy állapot, amivel meg kell tanulni együtt 
élni. Segítenek azoknak, akik mozgássérültek lesznek: milyen támogatásban 
részesülhetnek, hol lehet ezt kérni, hogyan lehet a saját lakást akadálymente-
síteni.

Végül a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete (DULÁTE) vezetője, Okos 
Levente elmondta, hogy 32 évesen vesztette el látását cukorbetegsége követ-
kezményeként, majd vakon újra kellett tanulnia mindent, például azt, hogy 
kíséret nélkül tudjon közlekedni. Az érzékenyítő órákon a gyengénlátók és va-
kok segédeszközeit mutatják be, a gyerekeknél főleg játékos formában, a na-
gyobbaknak inkább több beszélgetéssel. A DULÁTE-hez 32 település tartozik, 
az egyesület leginkább érdekképviselettel és tanácsadással foglalkozik, de tar-
tanak érzékenyítő órákat, valamint életmódtáborokat is.

Következő alkalommal a diabéteszes gyerekekről lesz szó, meghívott ven-
dég a Szurikáta Alapítvány lesz. 

Fotó | Kurdi Imre

Gödi Körkép | 2016. 9. szám KÖZÉLET
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Markó József polgármester 
köszöntőjében a  keresztény 
magyar állam születéséről 

emlékezett meg. Mint elmondta, azóta 
eltelt több mint 1000 év, s ez elég idő, 
hogy napjainkban történelmi lépték-
kel nézzünk vissza, és  persze előre is. 
Felidézte, hogy Magyarország meg-
őrizte helyét Európában: hol szabadon, 
hol részben vagy teljesen meghódítva 
vagy megszállva, hol önállóan, hol ál-
lamszövetségben, különböző határok 
között, különböző államformákkal, 
mikor gazdagabban, mikor kifoszt-
va, de mindvégig létezett. Hozzátette: 
manapság akadnak olyanok, akik azt 
követelik, azt vették célba, hogy szűn-
jenek meg a nemzetállamok. Ezért fel 
lehet, sőt fel kell tenni azt a  kérdést 
mindnyájunknak, hogy mit jelent ne-
künk ez az ország, ez a haza, ez az ál-
lam. S kérdés, hogy e téren mi a felada-
tunk, dolgunk, felelősségünk − mondta 
Markó József. Köszöntője végén pedig 
kiemelte Kossuth Lajos megszívlelendő 
gondolatát, mely szerint „A haza örök, 
s nem csak az iránt tartozunk köteles-
séggel, amely van, hanem az  iránt is, 
amely lehet, s lesz”.

Az ünnepi műsor igazán különleges volt: 
a néptáncos, népdalos összeállítást a Gödi 
Néptáncegyüttes fiataljai és  a kárpátaljai 
testvérvárosból, Makkosjánosiból érkezett 
gyerekek együtt adták elő. Az  előadás so-
rán felvitték a színpadra az új kenyeret is: 
a  versek és  dalok egy része István király 
dicsőítése mellett a kenyérről, az élet szim-
bólumáról szólt.

A nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret 
görögkatolikus szertartás szerint Bubrik 

Miklós parókus atya szentelte meg, és azért 
imádkozott, hogy a  települést őrizze meg 
mindenféle csapástól, az itt élőket pedig fo-
gadja kegyelmébe a Teremtő Isten.

A csodálatos kenyérszaporítás, az öt ke-
nyérből ötezer embert jóllakató csodatévő 

NEMZETI ÜNNEP

Államalapító Szent István király ünnepe Gödön

A Feneketlen-tó melletti réten ren-
dezték meg idén a városi ünnepséget, 
Szent István államalapító királyra 
emlékezve. A hosszú évekre visszate-
kintő hagyomány szerint az ünnepség 
keretében adták át a  Pro Urbe-díja-
kat is. 2016-ban hárman részesültek 
a  rangos elismerésben: Bátorfi József 
helytörténész, dr.  Csaba Attila cím-
zetes egyetemi docens és Nagy Gábor 
fafaragó, tiszteletbeli erdőőr vehették 
át az okleveleket.

Az augusztus 19-ei városi ünnepen idén a Gödi Néptáncegyüttes tagjai közös műsort adtak 
a kárpátaljai testvérvárosból érkezett gyerekekkel

Az ünnep szónoka ezúttal Bubrik Miklós, a Váci Görögkatolikus Egyházközség parókusa 
volt. Görögkatolikus szertartás szerint ő szentelte meg az új kenyeret is

Az ünnepi programban a gödi Maszk 
Bábszínház előadása is szerepelt 

A nemzeti ünnepen a városvezetés Pro Urbe-díjakat adott át. (Képünkön balról dr. Pintér 
György alpolgármester, Simon Tamás alpolgármester, Bátorfi József, az egyik díjazott és 
Markó József polgármester.)
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Jézus történetét idézte meg a kenyérszente-
lő fohász, és ezt a szentírási részletet bon-
totta ki ünnepi beszédében Bubrik Miklós 
atya is. Emlékeztette az  ünneplőket arra, 
hogy Jézus nem küldte el a tömeget, hanem 
megpróbálta őket egyben tartani. Ennek 
mintájára szólt az egybegyűltekhez a paró-
kus: ne engedjük el egymást házasságban, 
barátságban, családban csak azért, mert 
gondok adódtak. A problémák nem oldód-
nak meg maguktól, mindenkinek meg kell 
birkóznia a sajátjaival.

A második gondolat az volt: a tömegnek 
enni kellett adni. De ahogy akkor sem, 
ma sem mindegy, hogy mit adunk elede-
lül az  éhezőknek. Legyen szó akár testi, 
akár lelki táplálékról. Mert amit ma adunk 
a gyermekeinknek, azt fogjuk később visz-
szakapni, amit ma kap egy nemzet a veze-
tőitől, azt fogja visszatükrözni – figyelmez-
tetett a lelkész. Mi lehet ez az útravaló?

− Higgyen bárki bármiben, de higgyen, 
mert hit nélkül nem lehet élni – folytat-

ta Bubrik Miklós. − Higgy a  szeretetben, 
a  családban, az  értékekben, a  boldogság-
ban, a  szépségben, a  jóságban. Ez az  első, 
amire szükség van. A  második a  remény. 
Nem mindegy, hogy milyen jövőképet 
festünk az  utódainknak, de magunknak 
is szükségünk van rá, hogy mindennap 
örömmel keljünk és  induljunk a  dolgunk 
után. A  harmadik, ami a  legszebb, az  pe-
dig a szeretet. Ha kivesszük az életünkből 
a  szeretetet, meglátjuk, hogy nem marad 
semmi. S ha bajba kerülünk, nincs annyi 
szeretet, amennyit elegendőnek érzékel-
nénk. Nem lehet nélküle élni.

A kenyér lényege is az, hogy megtörjük 
és  szétosztjuk. Minél több részre törjük, 
annál többen részesülnek belőle – idézte fel 
a  csodálatos kenyérszaporítás metaforáját 
Miklós atya. És hozzátette: nem mindegy, 
hogy ki osztja, személye mennyire hiteles. 
Törekedni kell a  hitelességre, hogy minél 
többfelé oszthassuk a rendelkezésre álló ke-
nyerünket. Az ünnepségen hárman vehették 

át a város vezetésétől a Pro Urbe-díjat. Göd 
történelmi múltjának kutatásáért és népsze-
rűsítéséért, valamint a  város kulturális ér-
tékeinek megőrzése érdekében végzett máig 
tartó áldozatos munkájáért Bátorfi Józsefet, 
a település fejlesztése érdekében végzett több 
évtizedes tevékenységének elismeréseként 
dr. Csaba Attilát, míg a  város érdekében 
végzett áldozatos munkájáért, maradandó 
köztéri alkotásaiért és  mások számára is 
példaadó közösségi tevékenységéért Nagy 
Gábort ismerték el a díjjal.

A városi ünnepséget követően a nap hát-
ralevő részében a  Feneketlen-tónál felállí-
tott színpadon fellépett a  Parlando Edda 
Tribute Band, Sipos F. Tamás, DJ Sviri és a 
Beatrice. Másnap az  ünnep sportprogra-
mokkal és  a Göod Times Blues együttes 
koncertjével folytatódott, majd két hely-
színen is tűzijátékkal, illetve a  Duna-part 
Nyaralóházak területén megrendezett ut-
cabállal zárult.

V. Pálfai Kinga

NEMZETI ÜNNEP

Államalapító Szent István király ünnepe Gödön Az új gabonából sütött, nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyeret a néptáncos 
gyerekek vitték fel a színpadra

A városi ünnepséget követő koncertekre óriási tömeg gyűlt 
össze a Feneketlen-tó melletti füves területen 

Az idei ünnepi koncerten fellépett a Parlando Edda Tribute Band, Sipos F. 
Tamás, DJ Sviri, és nagyszabású koncertet adott a Beatrice (képünkön)
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Bátorfi József anyai és apai ágon 
is régi időkre visszanyúlóan 
kötődik városunkhoz. 1933 óta 
Alsógödön él. Itt járt elemi is-
kolába, majd 1943-tól az újpesti 
Könyves Kálmán Reálgimná-
zium diákjaként érettségizett. 
1956-ban szerzett diplomát 
a  budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen. Az  Álta-
lános Géptervező Intézet lett 

az első munkahelye, ahol műszaki fordítóként dolgozott. Egy évvel 
később a Magyar Államvasutaknál folytatta pályáját, ahol a munka 
mellett újabb tanulmányokba kezdett, és  vasútgépészeti oklevelet 
szerzett. 1957 és 1972 között a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üze-
mének technológusa, művezetője, majd üzemvezetője volt, később 
a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vasúti főosztályán helyez-
kedett el. 1980-ban külföldi szakszolgálatra küldték, majd hazatér-
ve 1985-től a  Nemzetközi Főosztály osztályvezetőjeként, később 
főosztályvezetőjeként dolgozott. Óraadó tanár volt a Közgazdasági 
Egyetemen, számos szakcikke jelent meg különböző vasútműszaki 
folyóiratokban, és egy időben az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsá-
gában a MÁV képviselőjeként tevékenykedett Genfben.

Fontos munkahelyi megbízatásai mellett hosszú évtizedeken 
át kivette a  részét az akkori Alsógöd község közéletéből is. 1967 

és  1989 között megválasztott körzeti tanácstag volt, majd 1994 
és 2002 között a képviselő-testület tagja.

1961-ben az  akkori városvezetés felkérésére megírta Alsógöd 
monográfiáját, amely három évtizeddel később, 1994-ben vált 
hozzáférhetővé a nagyközönség számára, amikor megjelent a Gödi 
Almanach első kötetében. Bátorfi József körül kialakult a helytör-
téneti kutatómunka iránt elkötelezett lokálpatrióták lelkes közös-
sége, amely évről évre újabb és újabb kötetnyi tanulmánnyal je-
lentkezett, Dodi bácsi neve pedig egybeforrt a Gödi Almanachhal, 
amelynek szellemi atyja és rendszeres szerzője lett. A szerkesztési 
munkákba bevonta Gyüre Jánost, Pártos Juditot, Nagyréti Tamást 
és Láng Józsefet. A két évtizeden át tartó fáradhatatlan kutatómun-
ka eredményeként 2014-ig több mint 130 szerző tollából mintegy 
4000 oldalnyi publikáció született, az utóbbi két évben pedig há-
rom újabb kötettel gyarapodott az a maga nemében páratlan tele-
püléstörténeti kiadványsorozat, amelyre a Gödnél jóval nagyobb 
lélekszámú városok is joggal lehetnének büszkék.

Bátorfi József munkásságának kiemelkedő és  maradandó mo-
mentumai közé tartozik, hogy 1995-ben az  ő javaslata alapján 
nyerte el ma is ismert formáját a gödi címer, és 1989-ben az ő ötlete 
alapján kapta a városi újság a Gödi Körkép címet.

Göd történelmi múltjának kutatásáért és népszerűsítéséért, va-
lamint a város kulturális értékeinek megőrzése érdekében végzett 
máig tartó áldozatos munkájáért Göd Város Önkormányzata Bá-
torfi Józsefet Pro Urbe-díjjal tüntetette ki.

Dr. Csaba Attila Ambrózfal-
ván született 1937. április 6-án. 
1955-ben vízműépítő techniku-
si oklevelet szerzett, majd 1960-
ban átvette közlekedés-üzem-
mérnöki diplomáját.

Még ugyanebben az  évben 
a  Duna Tengerhajózási Rész-
vénytársaságnál helyezkedett 
el, és Fekete-tengeri, Földközi-, 
Adriai-, Égei- és  Vörös-tengeri 

hajóútjai során harmadik, második, majd első géptisztként szol-
gált. A tengerről 1964-ben rendelték vissza, és egy évre a Belügy-
minisztériumba került, ahol a folyami és a balatoni hajóállomány 
központi műszaki tisztjeként szolgált. 1964-ben kezdett tanítani 
a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, ahol ké-
sőbb címzetes egyetemi docens lett.

Megnősült, házasságából egy lánya született. 1965-ben a  MA-
HART vezérigazgatóságára tért vissza, ahol hajózási hatósági 
munkát végzett, majd egy súlyos, csaknem halálos kimenetelű bal-

esetből felgyógyulva a MÁV anyagvizsgáló főnökségén dolgozott. 
1965-ben költözött Gödre. 1971-től a Pest Megyei Kishajózási és Ja-
vító Vállalat főmérnöke lett, itt 24 dunai révátkelés üzemeltetésével 
foglalkoztak. Az itt töltött évek során a Budapesti Műszaki Egyete-
men megszerezte a közlekedési gazdasági szakmérnöki diplomáját. 
A kompközlekedés fejlesztése és korszerűsítése egész pályája során 
a szívügye volt.

Gödi lakosként az elmúlt 50 évben számos alkalommal nyújtott 
segítséget az önkormányzat fejlesztési és működtetési feladatainak 
ellátásában. A Pest Megyei Kishajózási és Javító Vállalat főmérnö-
keként közvetlen munkatársa volt a Pest Megyei Építési, Közlekedé-
si és Vízügyi Osztálynak. Településünkön részt vett több szakmai 
előkészítő csoport munkájában, és  kapcsolatrendszerén keresztül 
segítette a szennyvízhálózat kiépítését, illetve a vezetékes gázellátás 
megvalósítását Gödön.

Minisztériumi munkája részeként, majd a  Révhajósok Országos 
Szövetségének elnökeként a Tárcaközi Bizottságban szakmai indok-
lásokkal segítette az átkelések − köztük a két gödi révátkelés − fejlesz-
tését. Alsógödön így valósulhatott meg a lépcsők és a járdák felújítá-
sa, a mozgássérültek közlekedését segítő rámpa és a mosdóhelyiség.

PRO URBE-DÍJAK

Városi elismerések az új kenyér ünnepén
A Szent István-napi városi ünnepen idén – rendhagyó módon – hárman vehették át a Pro Urbe Gödért Emlékérmet 
és az  azt kísérő oklevelet. A  város életében nagy jelentőséggel bíró vagy általános elismerést kiváltó teljesítményért 
odaítélhető díjat Markó József polgármester, dr. Pintér György alpolgármester és Simon Tamás alpolgármester adta át 
a kitüntetetteknek. Az alábbiakban az ünnepségen elhangzott méltatásokból idézünk.

Bátorfi József helytörténész

Dr. Csaba Attila címzetes egyetemi docens

KÖZÉLET
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Nagy Gábor 1934-ben született Hajdú-
hadházon. Gyermekkorát szülővárosában 
töltötte, majd 18 évesen Budapestre került 
tímártanulónak. 1954-ben tette le a  szak-
munkásvizsgát, s  ezt követően az  újpesti 
Mauthner Bőrgyárban kezdett dolgozni. 
A  munka mellett továbbtanult, és  a 70-es 
évekre ő lett a bőrgyárban az ipari tanulók 
szakoktatója.

1965-ben költözött Gödre, de kapcso-
latát megtartotta és  folyamatosan ápolta 
szülővárosával is.

Gyerekkorától szerette a természetet, de a fák iránti szenvedélyes rajongása 
már Gödön bontakozott ki, amikor az önkormányzat megbízásából hosszú 
éveken át őrizte, gondozta és karbantartotta a Nemeskéri Parkerdőt, amelyhez 
erős szálakkal kötődik. Egy alkalommal így nyilatkozott: „Gödnek ez az erdő 
az egyik büszkesége, számomra még a gyönyörű Duna-partnál is kedvesebb.”

A parkerdő kezelése során támadt benne az a gondolat, hogy az elöregedett, 
kidőlt fák anyagából maradandó tárgyakat készíthetne, amelyek szépségükkel 
a fa pusztulása után is szolgálhatnák a közösséget.

Eredendően meglévő kézügyességének köszönhetően gyorsan haladt a fafa-
ragó mesterség fogásainak elsajátításában, és a keze alól kikerülő tárgyakkal 
mindig igyekezett örömet szerezni másoknak.

Gödön ő készítette a Marignane téri emlékművet, a felsőgödi iskola aulá-
jában látható Németh László-emlékművet, de számtalan köztéri pad, szobor, 
kopjafa és tereptárgy is az ő keze munkáját dicséri. Tavaly a bócsai emléktábla 
teljes felújítását végezte el önkéntes munka keretében.

Városunkban az ő nevéhez fűződik a Madarak és fák napja hagyományá-
nak meghonosítása is. Javaslata alapján és szervezőmunkájának köszönhetően 
1994-ben rendezték meg első alkalommal ezt a gyerekek számára különösen 
kedves ünnepet, amely a  természet szeretetéről és  védelmének fontosságá-
ról szól. Sok éven át a 14 hektárnyi parkerdő adott otthont a rendezvénynek, 
az utóbbi néhány évben pedig a Duna-part Nyaralóházak ősfás parkja az új 
helyszíne ennek a tavaszi szabadtéri ünnepnek, amely immár 22 éve töretlenül 
viszi tovább Nagy Gábor kezdeményezését, és évről évre egyre több látogatót 
vonz.

Nagy Gábor igazi közösségi ember. 80. születésnapján túl is számtalan al-
kalommal ajánlja fel a segítségét másoknak, és örömmel áll élére bármilyen 
önkéntes munkának, amivel szebbé, rendezettebbé tehető a város.

2011 decemberében szülővárosa, Hajdúhadház díszpolgári címet adomá-
nyozott neki, köszönetképpen a számtalan emlékoszlopért és más famunká-
ért, amelyekkel hozzájárult a település művészi értékeinek gyarapításához.

2016-ban Göd Város Önkormányzata Pro Urbe-díjjal tüntette ki a  város 
érdekében végzett áldozatos munkájáért, maradandó köztéri alkotásaiért 
és mások számára is példaadó közösségi tevékenységéért.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Gödre látogattak a jánosi 
gyerekek
Augusztusban tizennégy gyerek és négy felnőtt látoga-
tott el városunkba a kárpátaljai Makkosjánosiból.  

A mintegy kétezer lelkes község és Göd városa 2001-
ben kötött testvérvárosi megállapodást. Jánosi még 
ugyanabban az  évben díszpolgárává avatta dr. Faragó 
László fül-orr-gégész főorvost, gödi önkormányzati kép-
viselőt, aki kezdeményezője és fáradhatatlan motorja volt 
a két település közötti baráti viszony kialakításának. 

A polgárháború és gazdasági válság sújtotta település 
lakóit idén 4 millió forint pénzbeli támogatással segítet-
te a gödi önkormányzat, illetve 2,5 millió forinttal járult 
hozzá a község óvodájának felújításához. Jánosiban a tá-
mogatás minden formájára nagy szükség van. Örömmel 
fogadták azt a lehetőséget is, hogy nyáron húszan tábo-
rozhatnak Gödön az önkormányzat meghívására. 

Az általános iskolás gyerekekből és felnőtt kísérőikből 
álló csoport augusztus 15. és 22. között egy hetet töltött 
városunkban. Szálláshelyük a  Duna-part Nyaralóhá-
zakban volt, innen indultak változatos programjaikra. 
Megismerkedtek Göd legszebb helyeivel, váci város-
nézésen vettek részt, Budapesten megcsodálták az  Or-
szágházat, a Szent István-bazilikát, a Vörösmarty teret 
és a budai várnegyedet. Sárkányhajóztak, fagylaltoztak, 
és kedvükre válogathattak a  gödi karitászcsoport által 
felajánlott ruhák között. Izgalmas órákat töltöttek a Du-
nakaland Kalandparkban, és élvezhették a nemzeti ün-
nephez kötődő számos szabadidős programlehetőséget. 
A pihenés mellett azonban a komoly felkészülés is része 
volt a napjaiknak.  Három délelőttön át Czinóber Klára 
és Karánsebessy Balázs néptáncpedagógusok irányítá-
sával készültek arra, hogy a  Gödi Néptáncegyüttessel 
közös műsort adjanak az augusztus 19-ei városi ünnep-
ségen.

„A táborozás időzítése tudatos volt. Úgy terveztük, 
hogy idén Szent István napját együtt ünnepeljük a kár-
pátaljai gyerekekkel, hiszen augusztus 20-a valamennyi 
magyar ember közös ünnepe. Szeretnénk, ha a  két te-
lepülés közötti kapcsolatok a jövőben tovább erősödné-
nek, és nemcsak önkormányzati szinten, hanem az élet 
egyre több területén: az  iskolák, az egyházak, a két te-
lepülés intézményei, civil szervezetei és családjai között 
is” – nyilatkozta lapunknak dr. Pintér György alpolgár-
mester.

A jánosi gyerekek gödi táborozását a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatta. 

Koditek Bernadett

Nagy Gábor fafaragó, tiszteletbeli erdőőr

Dr. Csaba Attila napjainkban a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Köz-
pontok Szövetsége, illetve a Révhajósok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnö-
keként társadalmi munkában segíti a két gödi révátkelés fejlesztéseinek, kor-
szerűsítések megvalósulását.

Örökös tagja a  Közlekedéstudományi Egyesületnek, ahol munkásságáért 
Széchenyi-emlékplakettel és  Jáki József-díjjal tüntették ki. Szegeden Közle-
kedési Érdemérmet, Sopronban Baross Gábor-díjat kapott, Budapesten pedig 
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át.

2016-ban Göd Város Önkormányzata a település fejlesztése érdekében vég-
zett több évtizedes tevékenységének elismeréseként Pro Urbe-díjat adományo-
zott dr. Csaba Attilának.
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Immáron hetedik alkalommal rendezték 
meg augusztus 21-én a gödi termálstran-
don a  Göd Városi Polgárőrség szerve-
zésében a  közbiztonsági és  sportnapot. 
Kellemes időben, családi hangulatban 
zajlott rendezvény. A  korábbiakhoz 
hasonlóan sportbemutatók és  közleke-
déssel kapcsolatos programok várták 
az érdeklődőket. A rendezvény védnökei 
ez alkalommal Grizzly és Ozzy Spencer, 
a  HCW pankrátorai a  vidámság és  jó 
hangulat nagykövetei voltak, akikkel kö-
télhúzó versenyben mérhették össze ere-
jüket az vállalkozó kedvűek. Kerékpáros 
teszt, tenyérlenyomat-készítés és  tollas-
labdázás várta a  résztvevőket. A  gyere-
kek birtokba vehettek egy rendőrautót is. 

A Léleklánc Alapítvány képviselője állat-
tartási szaktanácsokat adott, kitüntetett 
figyelmet fordítva a kedvencek közterü-
leten, járműveken való közlekedésére. 
A  Boldogságcseppek karitatív szervező-
dés is bemutatkozott a rendezvényen.

A Göd Városi Polgárőrség köszöni a tá-
mogatást a  Dunakeszi Rendőrkapitány-
ságnak, Göd Város Önkormányzatának, 
a  termálstrand vezetőségének, valamint 
a  strand retrófagyisának és  a  lángos-
sütőnek. Hálás köszönet a  barátoknak, 
az ismerősöknek és a kollégáknak az ön-
zetlen segítségükért. A  rendezvény mé-
diatámogatója az ONE Direct Radio volt.

Sz. K.

KÖZBIZTONSÁG

Robogót loptak
A dunakeszi rendőrök keresik 
a sértettet.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgála-
ti Osztálya nyomozást folytat lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
egy 16 éves dunakeszi fiú és társai ellen.

A gyanúsítottak több vagyon elleni bűn-
cselekményt követtek el ismert és ez idáig 
ismeretlen személyek sérelmére.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2016 
májusában Gödön a  Béke utca és  a Mik-
száth Kálmán utca kereszteződésében ta-
lálható vasútállomás melletti kerékpártá-
rolóból eltulajdonítottak egy fekete színű, 
Suzuki gyártmányú robogót. A  robogó 
tulajdonosa rendőrségi eljárást nem kezde-
ményezett, feljelentést nem tett. Így a nyo-
mozóhatóság számára jelenleg ismeretlen 
személy sérelmére követték el ezt a bűncse-
lekményt.

A rendőrség kéri, hogy akinek a  tulaj-
donát képezi az ellopott segédmotoros ke-
rékpár, vagy aki a fentiek alapján felismeri 
a  járművet, és  a sértett személyével kap-
csolatban érdemi információval rendelke-
zik, jelentkezzen személyesen a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságon, illetve tegyen beje-
lentést munkaidőben a (06 27) 341-055-ös 
telefonszámon vagy az  ingyenesen, a  nap 
24 órájában bármikor hívható (06 80) 555-
111-es „telefontanú” zöldszámon, illetve 
a 107-es és 112-es központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

Dunakeszi Rendőrkapitányság

GÖD VÁROSI POLGÁRŐRSÉG

Közbiztonsági és sportnap Gödön

Az egész napos változatos programok 
között számos sportbemutató is szerepelt

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÓ

Veszélyes hulladék leadása
2016. október 14-én, pénteken 14 és  18 óra között 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. udvarán 
(2132 Göd, Duna út 5., Kisfaludy utca felőli bejárat) ve-
szélyes hulladék gyűjtésére kerül sor.

Lakossági mennyiségben leadhatók az  alábbi hulla-
dékok: oldószerkeverékek, hígítók • fénycsövek és izzók 
• elhasznált étolaj, zsír • növényvédőszer-maradékok • 
akkumulátorok • fáradt olaj • festékmaradékok és gön-
gyölegeik • szennyezett göngyölegek (festékes, olajos) • 
elektronikai hulladék.

A veszélyes hulladékok leadása csak gödi ingatlannal 
rendelkezők részére lehetséges.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

A város levegőtisztaságának megőrzése érdekében az  önkor-
mányzat 2015. november 16-ai ülésén módosította Göd Város 
Önkormányzatának a  helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 
6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendeletét.
Ennek értelmében május 1-jétől augusztus 31-ig és október 15-től 
március 15-ig avar és kerti hulladék égetése tilos.

Az önkormányzat a  közösségi együttélés szabályairól szóló 
24/2015. (XI. 04.) sz. rendelete alapján eljár mindazokkal szemben, 

akik az égetésre vonatkozó szabályokat nem tartják be. A közterü-
let-felügyelet 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, 
vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhet, melynek keretében 
150 ezer Ft-ig terjedő bírság kiszabására van lehetőség.
Az avar és  a kerti hulladék megsemmisítésének ajánlott módja 
továbbra is elsősorban a  házi komposztálás, illetve a  zöldhulla-
dék-lerakóban való elhelyezése.

Göd Város Önkormányzata

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Március 16. – Április 30. Szeptember 1. – Október 14.

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

ZÖLDHULLADÉK

Novemberben ismét ingyenes lesz 
a zöldhulladék-lerakás
Göd Város Önkormányzatának döntése alapján november első 
két hetében a  gödi lakosok ismét térítésmentesen szállíthatnak 
majd zöldhulladékot a  Nemeskéri úti temetővel szemben lévő 
földútról megközelíthető göd-újtelepi lerakóhelyre. Azok számá-
ra, akik a kerti hulladékot maguk nem tudják eljuttatni a telep-
re, a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ismét kedvez-
ményes áron vállalja majd a háztól történő elszállítást. Az akció 
részleteiről az októberi lapszámban bővebb tájékoztatást adunk.

GK

ZÖLD VÁROS

Ősszel folytatódik a közterületek 
fásítása!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ősszel folytatódik 
az  önkormányzat által finanszírozott lakossági fásítási akció. 
Az  önkormányzat ismét ingyenesen igényelhető facsemetéket 
biztosít azon gödi ingatlantulajdonosoknak, akik vállalják, hogy 
a  fiatal fákat a  házuk közelében található közterületen elülte-
tik, és három éven át rendszeresen locsolják, gondozzák. Tavaly 
az akció keretében mintegy 3 millió forint értékben ültettek fá-
kat a gödiek. Az egyenként 10-15 ezer forint értékű facsemeték 
igénylésének határidejéről és módjáról az októberi számban ol-
vashatnak bővebben.

GK

ÉGETÉS

Október közepéig ismét lehet kerti hulladékot égetni

Március 16. és április 30., valamint szeptember 1. és október 14. között a kerti hulladék égetése megengedett, de csak 
a rendeletben előírt korlátozások figyelembevételével:

• Égetni kizárólag pénteki napokon, 8 és 20 óra között lehet.
• Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és nem járhat tartós, jelentős füstöléssel.
• Szeles időben az égetés tilos.
• Az égetés során a tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
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Huzella Tivadar Általános Iskola
Ebben a tanévben négy első osztály indul, összesen 125 diákkal. A tanulólétszám 902, 
alsó és felső tagozatban egyaránt 17-17 osztállyal.

Iskolánkban továbbra is szeretnénk meg-
valósítani a  hagyományos programokat: 
ősszel és tavasszal is tervezünk papírgyűj-
tést, megtartjuk a  hagyományos iskolai 
bált, az alsós és felsős tanulmányi versenye-
ket, az idegen nyelvi és a természettudomá-
nyi hetet, valamint a  mindig nagysikerű 
gyereknapot. Mindezek megvalósításában 
a  szülők eddig is aktív szerepet vállaltak, 
amelyet ezúton is nagyon köszönünk, és a 
továbbiakban is számítunk rájuk.

Október 10. (hétfő) és 14. (péntek) között 
papírgyűjtés lesz a  Walch épület udvarán 
(Petőfi Sándor u. 48.), naponta 7.30 és 8.30, 
illetve 14 és 18 óra között. Várjuk az össze-
kötözött vagy bedobozolt újságokat, össze-
nyomott kartondobozokat, a  bárminemű 
papírárukat. Nem szükséges szétválogatni 
a  fehér és  színes papírokat. A  gyermekek 
és az osztályok között versenyt hirdetünk, 
a  legeredményesebb diákokat és közösségeket díjazzuk. A gyűjtésben segítő tanulók el-
nyerik a Diákönkormányzat dicséretét. A város felnőtt lakosságára is számítunk!

H. A.

AZ ISKOLÁK HÍREI

Becsengettek...
A gyerekek és a fiatalok számára véget értek a vakáció hetei, és megkezdődött az új tanév. Az intézményeket arra kértük, 
adjanak tájékoztatást arról, hány diák kezdte meg tanulmányait az idén, és számoljanak be a tanév indulásával kapcso-
latos legfontosabb híreikről. Az általános iskolák magas tanulói létszámaiból is jól látszik, Gödnek nagy szüksége van 
egy új iskolára. A meglévő kiváló intézményekben azonban a diákok jó kedvvel, arcukon az újbóli találkozás örömével 
indultak neki az új tanévben rájuk váró feladatoknak.

Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és 
Kollégium
Iskolánkban három képzési formában − szakgimnázium, szakközépiskola, érettségit 
adó képzés −, 17 osztályban közel 250-en kezdik az új tanévet. 

Továbbra is hét szakmában indítunk kép-
zést, és  két területen (faipar, építőipar) 
szakgimnáziumi osztályt. Ebben a  tan-
évben emelkedik azoknak a  száma, akik 
szakmunkás végzettségük után két év alatt 
érettségit kívánnak tenni.

Idén ünnepeljük – a teljes tanéven átívelő 
rendezvénysorozattal − az iskola alapításá-
nak 25. évfordulóját. Ennek keretében ok-
tóberben szakmai napot, májusban nagy-
szabású ünnepséget tartunk.

B. E.
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Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
A Búzaszem immár a 13. tanévét kezdte meg. Mint eddig mindig, idén is egy első 
osztályt indítottunk, 23 tanulóval. Iskolánkban a tavalyi 142 után idén 152 gyermek 
tanul. (A túljelentkezés egyébként két és félszeres volt.)

Az új elsősök osztályfőnöke Kardos Eszter. Évnyitó misénket augusztus 30-án dél-
után ötkor tartottuk az alsógödi katolikus templomban, ahol Mészáros Csaba atya 
misézett. A gyerekek már izgalommal készülnek az évkör eseményeire, amelyek kö-
zül az első a Szent Mihály-napi vásár lesz, szeptember 29-én.

H. Sz.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Egy különleges 
szakmai nap
Nyár elején rendezték meg a  Közok-
tatás+Közművelődés+Közgyűjtemény 
Szakmai Napot, amelyen a  József At-
tila Művelődési Ház és a városi könyv-
tár a  Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tantestü-
letét látta vendégül.

A program Szabó Imréné és Szabóné 
Hegyi Valéria intézményvezetők elő-
adásával kezdődött. Megismerhettük 
a  művelődési ház és  a könyvtár szer-
teágazó feladatait, a  Kincsem-szobor 
és  a  felsőgödi Tűzoltószertár emlék-
hellyé alakításának történetét, és a nap 
folyamán új ötletek születtek a  szak-
mai együttműködés további lehetősé-
geiről. Kipróbálhattuk a  kézművesség 
mesterfogásait: illatzacskót készítet-
tünk transzfer technikával. A  szak-
mai napot Gallé Gábor vetítettképes 
előadása színesítette, − szép emléke-
ket idézett fel Göd kulturális életéről, 
az iskolánkról, az Ady Klubról és a mű-
velődési házról.

Meggyőződésem, hogy a  közmű-
velődés és  a közoktatás területén dol-
gozók az  egymás munkájába való 
betekintéssel, a  közvetlenebb kapcso-
lattartással a  gödi gyerekek kultúra 
iránti érzékenységét magasabb szintre 
tudják emelni. Célunk, hogy az  isme-
retek átadásával Göd értékeire is fel-
hívjuk tanulóink figyelmét. Köszönjük 
a művelődési ház és a könyvtár mun-
katársainak az  ehhez nyújtott, magas 
színvonalú szakmai segítségét!

Bajkó Ildikó igazgató

Németh László Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola
Idén is négy osztály indul minden évfolyamban. 109 kis elsős kezdte meg az új tané-
vet iskolánkban, a tanulóink teljes létszáma pedig a 2016/2017-es tanévben 866.

Iskolánk 12. alkalommal adott otthont a Nyári Kézműves Tábornak, melyet június 27. 
és július 8. között tartottunk a kézműves termünkben. A két héten át tartó táborban 70 
diák vett részt iskolánkból, valamint Dunakesziről a 6-11 éves korosztályból. A tábor 
szervezője Tóth Tamás, képzőművészeti tagozatunk tanára volt. Segítő pedagógusként 
részt vett Sikes Bernadett és Varasdy Iván, akik kézműves foglalkozásokat tartottak, 
valamint Báron Laura, aki a  tűzzománc rejtelmeibe vezette be a diákokat. Intézmé-
nyünk pedagógusainak több középiskolás segítője volt, akik ezzel kötelező közös-
ségi munkát végeztek, név szerint Gábor Kitti, Schütz Alexandra, Rózsavölgyi 
László, Mátyási Daniella és Molnár Enikő. A tábor ideje alatt a kézművesség 
több fajtáját kipróbálták a kisdiákok: agyagozás, nemezelés, tűzzománc, bar-
kácsolás. Részt vettek különböző csapatépítő játékokon, valamint moziban is 
voltak Budapesten. Az  iskola udvarán álló farönkök tetejére különböző vi-
dám motívumokat festettek, hogy még színesebb környezetben játszhassanak 
az óraközi szünetekben.

T. Zs. és Sz. A.

Fotó | Kurdi Imre
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„A vizsgálat első lépéseként az Oktatási Hi-
vatal által felkért szakértői csoport bekérte 
és átvizsgálta az óvoda valamennyi doku-
mentumát (munkaterveket, beszámolókat, 
házirendet, SZMSZ-t, pedagógiai progra-
mot), az intézményt fenntartó önkormány-
zattól pedig írásban kért választ az óvodát 
érintő számos kérdésre. A  két intézmény-
vezető-helyettesnek és valamennyi óvoda-
pedagógusnak anonim kérdőív kitöltésével 
kellett értékelnie az  óvodavezető szakmai 
munkáját, nekem pedig intézményveze-
tőként önértékelést kellett készítenem. 
Ezt követte az  ellenőrzést végző két külső 
szakértői tanfelügyelő személyes látogatá-
sa, amikor szakmai szempontok alapján 
átvizsgálták az  óvodát, és a  vezető mun-
kájának értékelésére interjúkat készítettek 
az  intézmény dolgozóival. Az  írásbeli és 
a szóbeli vizsgálat öt fő kérdéskört érintett. 
•  A  tanulás és a  tanítás stratégiai vezeté-

se és operatív irányítása témakörben azt 
vizsgálták, hogy az intézményvezető ho-
gyan tervezi a  gyerekek nevelését rövid 
és hosszú távon, s  milyen módon éri el, 
hogy az óvodában minőségi munka foly-
jon, amelynek színvonala folyamatosan 
emelkedő tendenciát kell, hogy mutasson. 
Az általam vezetett óvoda kiemelt hang-
súlyt helyez a tehetséggondozásra. A Kin-
csem Óvodában a  gyerekek több ágban 
kitűnő művészeti nevelésben részesül-
nek, s már óvodáskorban elsajátítják azo-
kat az  életre szóló alapokat, amelyekre 
a művészeti oktatású iskolákban stabilan 
lehet építkezni. Ennek jelentőségét külön 
kiemelték a  tanfelügyelők a  szakvélemé-
nyükben.

•  A  változás stratégiai vezetése és opera-
tív irányítása címszó alatt azt vizsgálták, 
hogy az  intézményvezető hogyan kezeli 
a  jogi, társadalmi és szakmai változá-
sokat, miként építi be azokat az  óvoda 
nevelési programjába. Egy vezetőnek 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie 
a világ változásait, és tudnia kell, hogyan 

készítse fel a  nevelőket arra, hogy önbi-
zalommal álljanak az  új kihívást jelentő 
feladatok elé. 
Csak egyetlen példa: napjainkban már 
az  óvodáskorú gyerekek is találkoznak 
az  információs kommunikációs tech-
nikákkal, hiszen sok szülő használ szá-
mítógépet, internetet, okostelefont. Erre 
a változásra nekünk is reagálnunk kellett, 
ezért óvodánkban minden csoportban 
van táblagép, amelyet az óvónők a  tuda-
tos és tervezett oktatás-nevelés eszköze-
ként használhatnak, használnak. Fela-
datunknak tekintjük, hogy már ebben 
az  életkorban megtanítsuk a  gyerekek-
nek, hogyan lehet értelmes célokra hasz-
nálni a  számítógépet, a  szülők figyelmét 
pedig felhívjuk arra, hogy mindig tartsák 
keretek között, és ellenőrizzék, milyen 
tartalmakhoz férhetnek hozzá a  gyere-
kek. Mi nagyon átgondoltan és etikusan 
figyelünk erre az óvodában. 

•  A vezető saját stratégiai irányítása tárgy-
körben a  tanfelügyelők arról igyekeztek 
képet kapni, hogyan képzelem el a  jö-
vőmet, mi motivál engem a  munkám 
során, és milyen szakmai elképzeléseim 
vannak hosszú távon. Saját pályámmal 
kapcsolatban mindig fontosnak tartot-
tam a folyamatos, életen át tartó tanulást. 
Megszereztem a  tanügyigazgatási  szak-
értő, minősítői szakértő, tanfelügyelői 
végzettséget, szeptembertől pedig óvo-
dánk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
tanítóintézménye. Megtiszteltetés, hogy 
az  intézményi hatékonyság tárgykörben 
magam is taníthatom a felnőttképzésben 
szakvizsgára készülő kollégákat. Ez  to-
vábbi fejlődésre ösztönző kihívást jelent 
számomra, melynek tapasztalatait kama-
toztathatom az  óvoda hatékonyságának 
érdekében.

•  A  munkatársak stratégiai vezetése és 
operatív irányítása címszó alatt azt vizs-
gálták, milyen a  kapcsolatom a  munka-
társaimmal, mit várok el tőlük, hogyan 

motiválom őket minőségi munkavégzés-
re, fejlődésre. A tanulást és a megszerzett 
tudás átadását nemcsak a magam, hanem 
pedagógustársaim munkájában is fontos-
nak tartom. Szokássá vált nálunk, hogy 
ha valaki részt vesz bármilyen képzésen, 
az  ott megszerzett ismereteket átadja 
a  nevelőtestület többi tagjának. Most, 
hogy gyakorlóóvodává válunk, a  napja-
inkban elérhető legmodernebb szakmai 
tudás áramába kapcsolódunk be, és ez 
fejlődési lehetőséget, illetve keresetki-
egészítést is jelent a  szakvezető óvónők 
számára. Munkám során arra törekszem, 
hogy a  kollégáimat is hozzásegítsem 
a  legmagasabb szintű szakmai tudáshoz, 
és a pedagógus életpályán belüli előrelé-
péshez. Ez  az egyik legjobban szeretett 
része a  vezetői munkámnak: nagyon 
büszke vagyok óvodapedagógusaink 
egyéni sikereire, melyeknek egyre többen 
részesei nálunk. Ezáltal a gyermekeknek 
nyújtott szakmai nevelésünk minősége is 
emelkedik.

•  Az intézmény stratégiai vezetése és ope-
ratív irányítása volt az  utolsó vizsgált 
témakör. Ez lényegében arról szólt, hogy 
az  intézményvezető hogyan alkalmazza 
a törvényi előírásokat a vezetése alatt álló 
intézményre, miként biztosítja a jogszerű 
működést. Mivel több országos szakmai 
kar tagja vagyok, első kézből tudom tájé-
koztatni és felkészíteni az intézmény kö-
zösségét a gyakori törvényi változásokra.

Az, hogy mind az öt vizsgált terület át-
fogó értékelése során kiváló minősítést 
kaptam, köszönhető annak a szakmai kö-
zösségnek is, amellyel együtt dolgozunk 
a gyerekekért. A tanfelügyelők szakmai ér-
tékelését rendkívül megtisztelőnek érzem, 
és úgy tekintem, mint az óvoda nevelőtes-
tülete által végzett közös munka eredmé-
nyességének elismerését.” 

Szabó Zsófia beszámolója alapján  
lejegyezte: Koditek Bernadett

OKTATÁS-NEVELÉS

Vezetői tanfelügyeleti vizsgálat volt a Kincsem 
Óvodában
Kormányrendelet írja elő, hogy az intézményvezetők munkáját kétévente átfogó veze-
tői tanfelügyeleti vizsgálat során ellenőrzik és értékelik. A 2013-as jogszabályban meg-
határozott intézményvezetői ellenőrzések idén áprilisban kezdődtek meg. A Kincsem 
Óvodát irányító Szőke Zsófia volt az országban az egyik első intézményvezető, akinek 
szakmai tevékenységét külső szakértők teljes körűen átvilágították. Az  óvodavezető 
teljesítményét valamennyi vizsgált vezetői kompetencia tekintetében értékelték és mi-
nősítették. A Kincsem Óvodába járó vagy oda készülő gyerekek szüleinek tájékoztatá-
sa érdekében arra kértük az intézményvezetőt, hogy röviden számoljon be a munkáját 
érintő vizsgálatról. Szőke Zsófia, a Kincsem Óvoda vezetője
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Meghívó
Mihály-napi vásár 
a Kincsem Óvodában
Szeptember 29-én 16 órától Mihály-napi 
vásárt tartunk a Kincsem Óvodában. 
Hagyományos családi programjainkra 
és kirakodóvásárunkra idén is sok 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az óvoda dolgozói

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig

a Szivárvány Bölcsődében!
Első foglalkozás szeptember 27-én.

Havonta egy alkalommal 
zenés baba-mama 
játszóházat tartunk 
a Városi Önkormányzat 
Szivárvány Bölcsődéjében!

A következő foglalkozás időpontja:
2016. szeptember 26., hétfő, 17-től 18 óráig.

Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani 
szerető, közösségi térre vágyó kisgyermeket és 
anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

www.telepulesellato.hu

Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő!

Téli nyitvatartás:
Hétfő: 14– 20 • Kedd: 6–14 • Szerda: 6–8 és 14–20 • Csütörtök: 6–14 • Péntek: 14–20 • Szombat-vasárnap: 8–20

Minden pénteken éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

Gyermeket 
a vizpartra!

Ezúton tájékoztatunk benneteket arról, hogy a Gödi Horgász Egyesület 
2016. szeptember 25-én, vasárnap 9 órától gyermekhorgászoknak (6-15 
év) nyílt napot tart a Szakáts-kerti horgásztónál. Kérjük, hogy részvételi 

szándékodat 2016. szeptember 17-ig jelezd (név, cím és elérhetőség 
megadásával) az alábbi módok valamelyikén.

•  személyesen: 2132 Göd, Duna út 34. (Állateledel- és horgászcikk-bolt)
•  telefonon: (06 27) 336-214
•  e-mailben: novi1@t-online.hu
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Ésszerű közlekedés, hatékony gazdaság!

ÖNKORMÁNYZATOK 
A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT
A több települést érintő, Önkormányzatok a fenn-
tartható jövőért elnevezésű kezdeményezés kere-
tében Vác, Göd, Dunakeszi, Újpest és Budapest XV. 
kerületének polgármestere aláírásával látja majd el 
azt a plakátot, amely a környezettudatos életmód 
legfontosabb lépéseinek megvalósítására ösztönzi 
a települések lakosságát. Az üzenetet valamennyi 
helyszínre környezetkímélő közlekedési eszközzel 
(kerékpárral, sárkányhajóval) juttatják el, és a küldött-
ségek megérkezését mindenütt látványos progra-
mok kísérik. Jövőre a tervek szerint országos szintű 
eseménnyé fejlődik ez a kezdeményezés.

ECO SMART CNG RAJZVERSENY
Az ECO Smart Services Kft. szabad technikás 
rajzversenyt hirdet!
Képzeld el és rajzold le, hogy milyen lesz a jövő 
tiszta és gazdaságos közlekedése!
Nevezés egyénileg vagy családonként lehetsé-
ges. Leadási helyszín: a Nemeskéri út 108. alatt 
található CNG töltőállomás. A pályaműveket 
az ECO Smart családi napon, azaz szeptember 
18-án 12 óráig várják. Sorsolás ugyanezen a na-
pon délután 15 órakor. Családos fődíj: szezon-
bérlet egy, a cég által üzemeltetett közeli jég-
pálya használatára. Egyéni fődíj: CNG hajtású 
Golf Variant használata egy hétvégére.

VÁROSVÉDŐ VERSENY
Gyűjtsd a matricákat 2016. szeptember 16. és 22. között 
környezetbarát döntésekkel!
Menj kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel óvo-
dába, iskolába vagy munkába − kék matricáért! Fehér 
matricát kapsz a mobilitási hét gödi programjain. Vásárolj 
környezetbarát módon a sárga virággal jelölt üzletekben 
− sárga matricáért! Érvényesítsd a programfüzetet a matri-
cák beragasztásával és az adatok kitöltésével, majd juttasd 
vissza az átvételi pontokon elhelyezett ládákba vagy a Pol-
gármesteri Hivatalba legkésőbb 2016. szeptember 30-ig.
Minden, legalább egy matricával érvényesített és visz-
szaküldött programfüzet sorsoláson vesz részt. 
A fődíj felnőtt és gyermek kategóriában is egy kerékpár.
Részletes játékszabály: emh.nevelek.hu

Programszervező: Göd Város Önkormányzata, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Támogatók: Neveleki Szomszédok Egyesület, Belépés Családostul Mozgalom, 
Göd Városi Polgárőrség, ECO Smart Services Kft., Németh László Általános Iskola, 

Piramis Építőház, Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft., Ugri-Bugri Óvoda, 
Firka papír- és írószerbolt, Fakusz-H.B. Kft. barkácsbolt, 

Gyógytermészet Kft., Rabnecz Károly – sárkányhajózás, XV. Camion Kft.
További információk: Web:emh.nevelek.hu 

• Facebook: europai.mobilitasi.het.god • www.emh.gov .hu

Szeptember 16., péntek
16.00: Ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond Markó József polgármester
Fellép a GDSE Táncszakosztály tánccsoportja 
(Vezetők: Dézsi Yvett és Harkai Anett)
Háziasszony: Varga Izabella
16.30: Rajzkiállítás és díjátadó
A Neveleki Szomszédok Egyesület „Én is itt közlekedem, 
vigyázz rám!” című gyermekrajzpályázatának díjátadója
Helyszín: Németh László Általános Iskola

Szeptember 17., szombat
BeCsal Családi Sportnap 
8.00–12.00: Szüreti futás
Gyermek- és családi futóverseny
8.00: Városi Utánpótlás Kupa 
Futballtorna óvodásoknak és általános iskolásoknak
Helyszín: Gödi SE sporttelepe

Szeptember 18. vasárnap
10.00: Az Eco Smart CNG nyílt napja
Helyszín: CNG-kút, Nemeskéri út 108.
Egész napos programok:
CNG üzemanyag előállítási technológia 
és CNG hajtású gépjárművek bemutatása
Színes családi programok
15.00: Sorsolás

Kiállítás a „Szerinted milyen lesz a jövő tiszta és gazdaságos 
közlekedése?” című egyéni és családos rajzverseny pályaműveiből
10.00–18.00: Gödi Jótékonysági Mentőmotoros Nap
Közlekedésbiztonsági előadások, sportbemutatók, koncert, 
tombola a Göd Városi Polgárőrséggel.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak

Szeptember 19., hétfő
17.00: Lakossági fórum a helyi közlekedésről
Helyszín: Göd, Polgármesteri Hivatal

Szeptember 20., kedd
14.00–16.00: „Sárkányhajózzunk együtt!”
Helyszín: felsőgödi Duna-part

Szeptember 21., szerda
Óvodások kerékpár-szépségversenye

Szeptember 22., csütörtök
Európai Autómentes Nap
Autómentes terület: Felsőgöd, a József utca 
a Honvéd sor és a Madách utca között
9.00–14.00: Gördülő Zöld Múltunk − interaktív bemutató
15.00–16.00: Kerékpáros kaszkadőr bemutató
16.00– 19.00: Kirakodóvásár
Helyi boltok termékei és „Nálad felesleges, nekem kell!” − 
csereberevásár

Fővédnök: Markó József polgármester
Az események részletes leírását tartalmazó programfüzet elérhető az általános iskolákban, az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán és a matricagyűjtésben részt vevő üzletekben.

A programváltozás jogát fenntartjuk!



Történetünk hőse, Tóth József 
(Mezősas, 1839. május 27. – 
Kisgöd, 1912. augusztus 21.) 

korábban főrangú családok gyerme-
kei mellett volt házi nevelő. Nyílt eszű, 
öntudatos fiú volt, kialakult politikai, 
irodalmi és  erkölcsi nézetekkel. Mi-
vel kevés jövedelme volt, Gyulai Pál 
író, egyetemi tanár, főrendiházi tag 
ajánlására Petőfi özvegye felfogadta 
titkárnak. Felolvasásaival szórakoztat-
ta az  ekkor már nagybeteg asszonyt. 
A Petőfi-rajongó Tóth bemutatása nap-
jától kezdve minden délután megjelent 

a méhnyakráktól szenvedő asszonynál, 
olvasott neki, feljegyzéseit tisztázta. 
Tóth József a  szomorú asszony utolsó 
óráiban is hűségesen kitartott a beteg 
ágya mellett. Júlia halálakor Tóthra 
bízta levelesládája naplóját, melyben 
tragikus második házasságának (el 
akart válni férjétől) titkairól írt. Tóth 
József mint Pest megye nyugalmazott 
tanfelügyelője halt meg Kisgödön. Éle-
te alkonyán itt élt közöttünk, értékes 
munkát folytatva, és  soha senkinek 
a  világon nem árulta el, hogy mi-
lyen megindító szerepe volt ifjúkorá-

ban Szendrey Júlia tragikus életében. 
Ő volt Júlia emlékének az első megvé-
delmezője, s neki köszönhető, hogy Jú-
lia életének a  bizonyítékai sértetlenül 
megmaradtak az utókorra.

Tóth a  századforduló után néhány 
évvel vonult nyugállományba, ekkor 
telepedett le a számára is szép és von-
zó, a  főváros után felüdülést jelentő, 
friss levegőjű gödi vidéken. A  család 
1909-ben építette fel azt a  gyönyörű, 
tágas nyaralót, amelyik ma is eredeti 
állapotában messze kimagaslik a kör-
nyék kisebb épületei közül (Alsógöd, 
Vasvári Pál utca 15.). Tóth felesége 
Vojatsek Adél (1841–1917) volt.

Tóth Józsefről, Budafok és  Újpest 
dísz pol gáráról, a  vármegye tanfel-
ügyelőjéről Budafokon még életében, 
majd később Kispesten utcát neveztek 
el. Mint arról a Néptanítók Lapja halá-
lozási rovatában 1912-ben beszámolt: 
„Tóth József királyi tanácsos, nyugalma-
zott királyi tanfelügyelő, a Magyar Isko-
laegyesület alelnöke, a Magyar Tanítók 
Árvaház Egyesületének elnöke, hosszas 
betegség után, hetvenhárom éves korá-
ban Gödön meghalt. Az elhunyt egyike 
volt a legérdemesebb tanférfiaknak, aki 
harminc éven át szolgálta Pest várme-
gye iskolaügyét, és  különös érdemeket 
szerzett a megyebeli idegen ajkú közsé-
gek megmagyarosítása körül. Temetése 
szombaton délután négy órakor volt 
a Kerepesi úti temető halottasházából, 
hol az elhunytnak számos tisztelője je-
lent meg.”

Tóth József nevét Budafokon a kerü-
let legjobb pedagógusok kitüntetésére 
alapított önkormányzati díja is viseli. 
Sírja a  Fiumei úti temetőben találha-
tó. „Akik igazságra tanítottak sokakat, 
tündökölnek örökkön-örökké, miként 
a csillagok” – olvasható Promontor ta-
nítójának emlékkövén.

Volentics Gyula

HELYTÖRTÉNET

Gödön hunyt el Petőfi özvegyének 
bizalmasa
Petőfi özvegyének, az  Andersen-mesék fordítójának, Szendrey Júlia (1828–
1868) gyermekeinek Gödön hunyt el az  a  házitanítója, akihez – mint mára 
kiderült – gyengéd szálak is fűzték, mert mint írta a korabeli sajtó: „Júlia má-
sodik férjétől történő be nem teljesedett válása után, betegen, halála előtt még 
férjhez készült egy Tóth József nevű titkárához.”

Petőfi özvegye, a versekből is jól ismert 
Szendrey Júlia

Tóth József, Szendrey Júlia Gödön elhunyt 
bizalmasa

Nemzetközi Kórustalálkozó a Zene Világnapján
a felsőgödi Jézus Szíve-plébániatemplomban: 2016. október 1., 17 óra

Männerchor Großenhain-Reinersdorf e.V. 
M. Bodon Pál Zeneiskola kamaraegyüttese (Kecskemét)
Prof. Jürgen Becker
Franczel Ágnes, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola tanára
Gaude kórus
Németh Márta, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott adjunktusa

Ünnepi köszöntőt mond:
dr. Pintér György, Göd város alpolgámestere

Vendégek:

Vezényel:
Zongorán kísér:

Házigazda:
Vezényel:
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A Népmese Napja Gödön
2016. szeptember 30., péntek 15-től 17 óráig
virágos kitűzőket nemezelünk Kostyál Erika népi 
iparművésszel.
16 órától a Katica Gyermekkönyvtár vendége lesz 
Olasz Etelka mesemondó.
Várjuk az érdeklődő gyerekeket!
További információ: (27) 532-155

Országos Könyvtári Napok
Könyvbemutató
2016. október 7., péntek 18 órától
Az Országos Könyvtári Napok keretében könyves 
eseményre invitáljuk Önöket.
Az „Egy Teleki gróf Afrikában” című életrajzi köte-
tet a szerző, Hulej Emese mutatja be.
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)

VII. gödi képeskönyvTÁR
2016. október 14., péntek 18 órától
a Göd Városi Könyvtár szeretettel várja az  érdek-
lődőket Maros Krisztina gyermekkönyv-illusztrátor 
kiállításának megnyitójára.
A tárlat megtekinthető október 14. és  november 
8. között a József Attila Művelődési Ház kiállítóter-
mében.
Érdeklődni lehet: Göd Városi Könyvtár (Pesti út 72.)
telefon: (27) 532-155
honlap: www.godikonyvtar.hu

KÖNYVES ÖTÖS
szeptemberi könyvajánlatunk
• Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló
• Darvasi László: Taligás
• Tóth Krisztina: Világadapter
• Ámosz Oz: Júdás
• Lackfi János: Egy a ráadás

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár 
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. szeptember 30-án, pénteken 13 órától 17 
óráig levélszoknyás tündéreket készítünk.

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2016. október 7-én, pénteken 13 órától 17 óráig 
bütykölde őszi színekben.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK

2016. szeptember 15–18.

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 
III. fotópályázata. A kiállítást megnyitja: Horváth Imre, a MAFOSZ el-
nöke. A  díjakat Markó József polgármester adja át. Közreműködik: 
Holló Aurél Kossuth- díjas zenész. A kiállítás október 11-ig tekinthető 
meg, igazodva a művelődési ház programjaihoz.

2016. szeptember 18., vasárnap 10 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.

IDŐPONT-HELYESBÍTÉS!

HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKMENTÉS
Bátorfi József vetítettképes helytörténeti előadása
„GÖD 1600 ÉVE” címmel. 

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 bemutatója.
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 ered-
ményhirdetése. A díjakat átadja: Markó József polgármester. A kiál-
lítás megtekinthető: szeptember 16-tól 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!

A Göd Városi
Könyvtár hírei



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

K ÁV É A L Á T É T  2 0 1 6 – 2 0 1 7 
OLVA S ÓKÖR B ODNÁ R Z S U Z S ÁVA L

JÓ KÖNYVEKKEL ÉS EGY CSÉSZE KÁVÉVAL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
TERVEZETT OLVASMÁNYAINK:

HELYSZÍN: 
KÖZPONTI KÖNYVTÁR (2131 GÖD, PESTI ÚT 72.)

DECEMBER
  KUN ÁRPÁD: BOLDOG ÉSZAK

2017. JANUÁR
  ORAVECZ IMRE: ONDROK GÖDRE

SZEPTEMBER 27. (KEDD) 18 ÓRA
  ESTERHÁZY PÉTER: JAVÍTOTT KIADÁS

OKTÓBER
  SZÉCSI NOÉMI: KOMMUNISTA MONTE CRISTO

NOVEMBER
  MARGARET ATWOOD: A SZOLGÁLÓLÁNY MESÉJE

Fővédnök: Horváth Lajos ‚Laller’ - tereprally motoros

 Szeptember 18-án, vasárnap 10 órától
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak 

(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Jótékonysági Motoros 
és Sportnap 

– a Magyar Mentőmotor Alapítvány javára –

• 10 óra Megnyitó 
 

(mobilitási hét hírlevél láncának  
elindulása és motoros áldás)

• 10.30 Hip hop

• 11.00 GREASE Tánc  

– Sport Egyesület

• 11.30 Meridián torna

• 12.00 szünet

• 13.00 Aikido  

– Seiwakan Dojo

• 13.30 After School

• 14.00 Kangoo

• 14.30 Hastánc

• 15.00 Tombola

• 16 óra
Nyugtalan 
együttes koncertje

• 18 óra
Mindig Más 

együttes koncertje

Kerékpáros akadálypálya, motoros 
szépségverseny, sárkányhajózás, 
Dunakaland Kalandpark - kötélpálya, 
body art, csikung, arcfestés, sötétszoba, 
tollas labda, kézműves vásár.

Bemutatkoznak: Magyar Mentőmotor 
Alapítvány, 
DULÁTE Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete, Naszály Mentőcsoport, 
Léleklánc Alapítvány, Boldogságcsepp.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Telefon: (06 30) 182-4927

AZ AME T IST BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN:

Mazsola és Tádé
ZENÉS BÁBJÁTÉK GYEREKEKNEK .

2016. OKTÓBER 9. VASÁRNAP
16.00 ÓRA

HELYSZÍN: A DUNA-PART NYARALÓHÁZAK SZÍNHÁZTERME
BELÉPŐJEGY ÁRA: 950 FT
ELŐZETES JEGYVÁSÁRLÁS: H-P: 9-16 ÓRA KÖZÖTT 
A DUNA-PART NYARALÓHÁZAK RECEPCIÓJÁN 
(2132 GÖD, JÓSIKA U. 14.)
TELEFON: (06/30) 182-4927
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház 
aktuális programjai

SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A „Göd fotós szemmel” című kiállítás megnyitója. 
A Szenzor Fotókör III. fotópályázata. 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, igazodva a művelődési ház 
programjaihoz.

SZEPTEMBER 16. PÉNTEK | 18.00
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 
16-tól 22-ig, naponta 10 és 17 óra között.

SZEPTEMBER 17. SZOMBAT | 17.00
Száz év után… A Retró Ady klub szervezésében retró 
reprint újságok bemutatója.
Fókuszban a „Felsőgödi és Környéke” lapszámai.

SZEPTEMBER 18. VASÁRNAP | 10.00
Helytörténeti értékmentés
Bátorfi József vetítettképes helytörténeti előadása 
„GÖD 1600 ÉVE” címmel.

SZEPTEMBER 19. HÉTFŐ | 14.00−16.00
A Szeretet Klub összejövetele

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

SZEPTERMBER 23. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub összejövetele

18.15−19.45
Belső béke meditációs tanfolyam indul. A belépés 
ingyenes.
Részletek és jelentkezés: jogameditacio.hu/god

SZEPTEMBER 24. SZOMBAT | 9.00−13.00
Babaruha- és játékbörze.  
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-42474

SZEPTEMBER 28. SZERDA | 13.00−15.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

OKTÓBER 4. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele: Dalciklusok 
(klasszikusok)

OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK | 13.00−16.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja: Erdei 
Judit rezgésterapeuta előadása

OKTÓBER 7. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

OKTÓBER 8. SZOMBAT | 17.00
Belső Béke Meditációs Fesztivál

OKTÓBER 15. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája.
Az áriától a sextettig − I. rész (Áriák és duettek)
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Pető 
József, Lukács István. Zongorán kísér: Salgó Tamás, 
a Magyar Állami Operaház karnagya.
Műsorvezető: Apagyi Melinda
Műsoron Mozart, Csajkovszkij, Rossini és Verdi művei
Belépő: 500 Ft/fő

SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

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

17.00
A Retró Ady Klub vetítettképes előadása „Száz év 
után…” címmel. Retró reprint újságok bemutatója

SZEPTEMBER 20. KEDD | 13.00−17.00
Véradás

OKTÓBER 13. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

OKTÓBER 15. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
A Retró Ady Klub összejövetele

Az Ady Klub
aktuális programjai

BELSŐ BÉKE 
MEDITÁCIÓS FESZTIVÁL
2016. október 8., szombat 17 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
 Göd, Pesti út 72.
Fellépő Művészek:
 Leo Vertunni – szitár
 Alekszandr Belij – tablá
A programon mindenki kipróbálhatja 
a SAHAJA JÓGA meditációt.
A rendezvény ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!

 

              BBAABBAA  MMAAMMAA  KKLLUUBB  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Édesanyák!
Védőnői szolgálatunk szervezésében baba-mama klub indul Felsőgödön 
a Kálmán utca 13. szám alatt, az Ady Klub különtermében. A foglalkozá-
sok szerdánként 10 és 12 óra között látogathatóak. A kötetlen beszélge-
téseken túl lehetőség nyílik részt venni baba-mama tornán, de tervezünk 
egészségvédelemmel és gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat is.

A várható programokkal kapcsolatban érdeklődjenek védőnőinknél.
Minden felajánlást és javaslatot szívesen fogadunk!
Várjuk Önöket szeretettel!

a Felsőgödi Védőnői Szolgálat tagjai

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

2016. szeptember 17., szombat 19 óra
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
Vígjáték három felvonásban
Jegyár: 2900 Ft (A jegyár tartalmazza az előadás utáni állófogadáson 
és pezsgős koccintáson való részvételt.)

2016. szeptember 25., vasárnap 18 óra
Pozsgai Zsolt: A királytalálkozó
Dráma két részben
Jegyár: 1900 Ft

2016. október 29.,szombat 19 óra
Georges Feydeau: A balek (A hülyéje)
Bohózat két részben
Jegyár: 2900 Ft

2017. január 28., szombat 19 óra
J. Brammer – A. Grünwald – Kálmán Imre: Marica grófnő
Nagyoperett két felvonásban
Jegyár: 2900 Ft

2017. március 18., szombat 19 óra
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában
Zenés vígjáték két felvonásban
Jegyár: 2900 Ft

(Az utóbbi három előadásra Víg Vác bérlet váltható, 
6900 forintos áron.)

AJÁNLÓ
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A GSE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI
U10-11: Gödi MFS – VSE Dunakeszi 1-3 (gólszerző Helmes Vilmos)
Gödi MFS – Vasas 5-2 (Galba Botond, Ferenczi Botond, Helmes Vilmos 2, Schmuck 
Ferenc)
Gödi MFS – Dunakeszi Kinizsi Futsal 1-7 (Sólyom Milán)
A Vasas csapatának legyőzése 3. helyet ért. Grünzweig Erik a  legjobb kapusnak 
járó díjat nyerte el.
U16: Visegrád − Gödi SE 2-4 (Bódi Benedek 2, Vasvári Magor, Kolok Keve)
U19: Budakalász − Gödi SE 2-3 (Honti Barnabás 2, Lugosi András)

LABDARÚGÁS

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a GSE 
fiatal csapata
Öt 2003-as születésű játékost is végig a pályán tartva szép sikert ér-
tünk el idegenben – mondta a mérkőzés után Gyenes Zsolt edző.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Jó hangulatú sárkányhajó-verseny 
augusztus 20-án
− Visszatértünk a  kezdetekhez, 2007-hez… Egész délután jókedv 
és  oldott hangulat uralkodott. 120 gyerek és  felnőtt választotta ün-
nepi programként a  sárkányhajózást, sokan életükben először most 
ültek be ebbe a különleges hajóba. Köszönet Viola Bercinek és Rabnecz 
Karesznak a  kiváló kormányzásért, az  újoncok oktatásáért, és  kö-
szönet minden segítőnek, támogatónak a  szép napért! – nyilatkozta 
Wagner László főszervező.

V. F.

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés Családostul 
Őszi kerékpártúra
Időpont: 2016. október 9., vasárnap
Gyülekező: 9.45 órakor Alsógödön, a  Kossuth 
téren
Útvonal: Göd – Dunakeszi – Megyeri híd – 
Szentendre – Tahitótfalu – Pócsmegyer – Sziget-
monostor – Horány – Dunakeszi – Göd
Program: pihenőket beiktatva kerékpározás Ta-
hitótfaluig, majd a  Szentendrei-szigeten vissza 
Horányig. Étkezés a Torony vendéglőben, majd 
komppal vissza Dunakeszire. A szervezők kérik 
üzemképes, szabályos felszereléssel ellátott ke-
rékpárok használatát, és ajánlják a fejvédő viselé-
sét! Szeretettel várják a gyermekeket, felnőtteket, 
családokat.
Bővebb információk (köztük a  novemberi, 
decemberi programokról), fotók: becsal.org, 
belepescsaladostul.mindenkilapja.hu.

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés Családostul 
Szüreti sportnap
Időpont: 2016. szeptember 17., szombat
Helyszín: Gödi SE sporttelepe

Szüreti futóverseny
8.05:  gyermeklabdarúgók futóversenye (5-10 

évesek)
9.20:  400 m-es futás (ovis lányok, fiúk)
9.30:  800 m-es futás (6-10 éves lányok, fiúk)
9.45:  1000 m-es futás (10-14 éves lányok, fiúk)
10.00:  családi futás
10.15:  gyermeklabdarúgók futóversenye (10-14 

évesek)
10.30:  2000 m-es futás (lány, fiú, női, férfi)
10.50:  5000 m-es futás (női, férfi)
11.30:  eredményhirdetés

Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
Résztvevők: Göd óvodáinak és általános iskolá-
inak tanulói
8.20:  labdarúgótorna ovisoknak, valamint 1-2. 

és 3-4. osztályosoknak
10.30:  labdarúgótorna 5-6. és 7-8. osztályosok-

nak

Kispályás Labdarúgó Kupa
13.00:  női és férfitorna
A kategóriák küzdelmeit eredményhirdetés kö-
veti. A helyi büfé egész nap üzemel. A szervezők 
szeretettel várják a  gyermekeket, a  felnőtteket 
és a családokat.

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi sikerek a római Európa-bajnokságon
Gödi versenyzők is indultak Rómában a sárkányhajó Európa-bajnokságon, 
július végén.

Az U18-as válogatott tagjaként két aranyérmet szerzett Göndös Dorka és Bíró 
Krisztián, akik ezzel valóra váltották álmukat, dicsőséget szereztek hazájuknak 
és örömkönnyeket csaltak szüleik szemébe. Premier női hajóban Dóka Ildikó 
két ezüstéremmel és egy bronzzal tért haza. Szenior mix egységünk egy arany- 
és egy ezüstérmet nyert, a csapatot Török Péter és Vajda Béla erősítette gödiként. 
A szenior open válogatott egy ezüst- és egy bronzéremmel zárt, gödi evezős volt 
a válogatottban Ring József, Herczeg Tamás, Török Péter és Vajda Béla.

− Köszönöm csapattársaimnak, hogy meghallgathattam egy világverse-
nyen a magyar himnuszt, ami minden sportember álma! – számolt be a sike-
rekről Vajda Béla.

V. F.

Az augusztus 20-ai sárkányhajóversenyen baráti társaságok, családok 
mérkőznek egymás ellen

29



− A  változtatás célja az  volt, hogy 
az  eredményesség megtartása mellett 
a működési hatékonyság folyamatosan 
tovább javuljon – emelte ki Molnár 
Zoltán, aki a  felnőtt játékoskeret vál-
tozásairól is beszámolt. − A  friss iga-
zolásaink Szenes Betti irányító, átlövő, 
Paróczi Sára beálló posztra, Hansági 
Bea jobb szélső, Fülöp Andrea beálló, 
Schvart Enikő kapus. Az  elmúlt évek-
hez hasonlóan az  idén is az  IPRESS 
Center Váci NKSE csapatától Bató Lili 
átlövő, irányító és  Balog Judit kapus 

kettős játékengedéllyel érkezik. Július 
közepén már az új kerettel kezdte meg 
a csapat a felkészülést. A csapategység 
erősítése érdekében augusztusban a lá-
nyok Szentgyörgyvölgyben töltöttek el 
egy kellemes, sportos hétvégét.

− Augusztus utolsó hétvégéjén 
a  gödi Balázsovits Sportcsarnokban 
négycsapatos tornát rendeztünk az IP-
RESS Center Váci NKSE junior, Mo-
hács SE NBI/B felnőtt és  a Pázmánd 
NKSE NBI/B csapatok részvételével. 
A  tornát nagy örömünkre csapatunk 

nyerte meg, ami bizonyítja, hogy jó 
úton haladunk. A  tornán lejátszott 
mérkőzések jó lehetőségül szolgáltak 
arra, hogy a bajnoki rajt előtt két héttel 
felmérjük, hogy a csapat hol tart a fel-
készülésben, és esetleg milyen taktikai 
változtatásokat kell még végrehajtani – 
mondta Tősér Tibor edző.

− Serdülőcsapatunk augusztus 
közepén Gyetván Krisztina edző-
vel egyhetes edzőtáborban vett részt 
Balatonlellén, amit nagyon élveztek 
a gyerekek – folytatta Molnár Zoltán. 
− A  szakosztályvezetés célja, hogy 
az  elkövetkező években megerősítse 
utánpótlásbázisát. Fontosnak tart-
juk, hogy minél több gyerek kapjon 
lehetőséget a  versenyzésre, sporto-
lásra. Az  idei szezonban a  serdülők 
és  juniorok mellett U11-es és  U13-as 
korosztályban is indítunk csapatokat 
a  bajnokságban. A  különböző kor-
osztályok képzésével és  versenyezte-
tésével fő célunkat szeretnénk biztos 
alapokra helyezni, miszerint a  fel-
nőtt csapatot hosszú távon kívánjuk 
az  NBI/B-s mezőny meghatározó 
csapatai között tudni. Szeretnénk, ha 
stabilan a  középmezőnyben, az  5-8.
helyen meg tudnánk vetni a  lábun-
kat. Céljaink eléréséhez továbbra is 
szeretettel fogadjuk szurkolóink lel-
kes támogatását és azon fiatalok, 8-14 
évesek jelentkezését, akik kedvet kap-
tak ehhez a nagyszerű csapatjátékhoz 
– mondta befejezésül a szakosztályve-
zető.

További aktuális információk és csa-
pathírek elérhetők a  Facebook.com/
godikezilabda oldalon, vagy telefonon 
Molnár Zoltánnál: (06 20) 231-9504.

A Gödi SE NBI/B-s felnőtt női kerete

KÉZILABDA

Új vezetés, jelentős célok a GSE szakosztályában
Tavasszal megváltozott a  GSE Kézilabda Szakosztályának vezetése. Molnár 
Zoltán lett az új szakosztályvezető, aki már eddig is jelentős mértékben támo-
gatta a műhely sikeres munkáját. A vezetőségi tagok még Németh András, Ba-
lázsovits Mónika és Tősér Tibor.

Gödi SE, NBI/B felnőtt Gödi SE, NBI/B junior Gödi SE, Országos Serdülő Bajnokság
Szeged KKSE−Göd 2016. 09. 11., 16.00 Szeged KKSE−Göd 2016. 09. 11., 18.00 FTC III−Göd 2016. 09. 08., 16.30
Göd−Balmazújváros 2016. 09. 18., 17.00 Göd−Balmazújváros 2016. 09. 18., 15.00 Göd−Gyöngyös 2016. 09. 18., 13.00
Göd−Pilisvörösvár 2016. 09. 25., 17.00 Göd−Pilisvörösvár 2016. 09. 25., 15.00 Salgótarján−Göd 2016. 09. 19., 17.15
K. Szeged SE−Göd 2016. 10. 02., 16.00 K. Szeged SE−Göd 2016. 10. 02., 18.00 Göd−KASE 2016. 09. 28., 17.20

XVI. ker KMSE−Göd 2016. 10. 04., 17.25
Göd−Eszterházy 2016. 10. 16., 17.00 Göd−Eszterházy 2016. 10. 16., 15.00  

FTC II− Göd 2016. 10. 21., 16.30
Szent István−Göd 2016. 10. 29., 15.00 Szent István−Göd 2016. 10. 29., 13.00 BVSC−Göd 2016. 10. 29., 12.30
Göd−Nyíradony 2016. 11. 06., 17.00 Göd−Nyíradony 2016. 11. 06., 15.00 Göd−Mikolik Sport 2016. 11. 06., 13.00
Pénzügyőr−Göd 2016. 11. 12., 11.00 Pénzügyőr-Göd 2016. 11. 12., 13.00 Göd−FTC III 2016. 11. 12., 17.00
Göd−Kecskemét 2016. 11. 20., 17.00 Göd−Kecskemét 2016. 11. 20., 15.00 Gyöngyös−Göd 2016. 11. 19., 16.00
Orosháza−Göd 2016. 11. 27., 18.00 Orosháza−Göd 2016. 11. 27., 16.00 Göd−Salgótarján 2016. 11. 23., 17.15
Göd−Hajdúnánás 2016. 12. 04., 17.00 Göd−Hajdúnánás 2016. 12. 04., 15.00 KASE−Göd 2016. 12. 03., 10.00
Hódmezővásárhely−Göd 2016. 12. 10., 17.00 Hódmezővásárhely−Göd 2016. 12. 10., 15.00 Göd−XVI. k. KMSE 2016. 12. 07., 17.20
Göd−FTC II 2016. 12. 18., 17.00 Göd−FTC II 2016. 12. 18., 15.00 Göd−FTC II 2016. 12. 18., 13.00 

KÉZILABDA

A GSE kézilabdázóinak mérkőzései

SPORT
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Tizennyolc éve rendeznek Gödön Rekord Kupát

bodyART FLOW, bodyART, deepWORK

BôveBB inFORmáció:
somkerekiedit@gmail.com 
06 30 347 3109

Aphrodite Hotel
óRáK:   heLyszín:   
� kedd, 19-től 20 óráig 

bodyART FLOW:  

energiák áramlása,  

légzés és mozdulatok  

szinergiája – hARmóniA

� kedd, 20-tól 21 óráig 

bodyART: erő-egyensúly-

hajlékonyság – menTáLis 

KiKApcsOLódás

� csütörtök, 20-tól 21 óráig 

deepWORK: érzelmek 

felszabadítása, személyes 

határok leküzdése  

– TOTáLis FeLszABAduLás

 ismeRd meg A FunKciOnáLis TRéningeK 
váLTOzATOs, hATéKOny 

és nAgyOn nôies edzésmódszeReiT: 

A XVIII. REKORD KUPA DOBOGÓSAI
Ifjúsági: 1. Nagy Barnabás (Göd), 2. Ferdinándo Dominik (Anglia),  
3. Oroszki Péter (Dunakeszi)
Hobbi: 1. Somody Attila (Budapest), 2. Horváth Lóránt 
(Veresegyház), 3. Bacsa István (Veresegyház)
Amatőr: 1. Stirling Tamás (Budapest), 2. Bedron János (Őrbottyán),  
3. Koza Viktor (Őrbottyán)
Nyílt: 1. Oroszki Viktor (Göd), 2. Penzner Endre (Budapest-Kőbánya), 
3. Felker Domonkos (Göd)
Nők: 1. Temesváriné Katalin (Budapest), 2. Buzásné Szilvia 
(Dunakeszi), 3. Veszely Tiborné (Göd)

ASZTALITENISZ

Külföldiek is játszottak az idén 
nagykorú Rekord Kupán
Idén külföldi játékosok részvétele mellett, 18. alkalom-
mal rendezte meg a  Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya 
és a névadó Rekord Kft. a hagyományos, augusztus 20-ai 
gödi asztalitenisz-versenyt.

− A Rekord Kupán öt kategóriában kilenc asztalnál folytak 
a mérkőzések, 47 fő részvételével. A rendezvény népszerű-
ségét mutatja, hogy 11 településről érkeztek játékosok: a gö-
diek mellett Vácról, Dunakesziről, Őrbottyánból, Veresegy-
házról, Vácrátótról, Maglódról, Budapestről, Szentendréről, 
továbbá egy-egy játékos Angliából és Belgiumból – tájékoz-
tatott Fojt Attila szakosztályvezető, aki egyben a névadó fő-
támogató Rekord Kft. vezetője.

− A  legtöbben, 17-en a  nyílt, igazolt kategóriában ver-
senyeztek. Az  első helyezettek elnyerték a  Rekord Kupát, 
a dobogósok érmet és ajándékot kaptak – tette hozzá Gulyás 
Miklós edző.

Augusztus 13-án és  14-én a  Duna-part 
Nyaralóházak adott otthont városunk 
első gombfoci-bajnokságának, a  Duplex 
Kupának. Mint azt Szathmáry Károlytól, 
a rendezvény főszervezőjétől megtudtuk, 
végül három ország közel húsz városa 
képviseltette magát a  tornán, amelyen 
szektorlabda, 12 érintéses és  subbuteo 
szakágakban csaptak össze a versenyzők.

A főversenyt a Duplex Kupa jelentette, 
amelyen két napot át, szektorlabda-sza-
bályokkal versenyeztek a  játékosok. 
A versenyt a DÖKE Komló gombozója, 
Fülöp Elemér nyerte veretlenül, aki ezzel 
a  teljesítménnyel visszavette a  vezetést 
a  világranglistán, miután a  döntőben 

3-2 arányban legyőzte a  Testvériség SE 
játékosát, Lukács Viktort. A  harmadik 
helyen holtversenyben végzett két sziget-
szentmiklósi versenyző, Bottyán Zoltán 
és Vágó László.

A második napon rendezték meg 
a  Dunakanyar Kupát, ahol a  főverseny-
ből kiesett, vagy a csak erre a napra érke-
ző versenyzők mérkőztek meg mindhá-
rom szakágban.

A versenyre kilátogató nézők a helyszí-
nen ki is próbálhatták a játékot. A lelkes 
érdeklődés eredményeképp szeptember 
nyolcadikától a  Duna-part Nyaralóhá-
zak játszóházában gombfoci klub indul, 
egyelőre szektorlabda-, később 12 érinté-

ses szabályokkal is. A játéknapok csütör-
tökön 17 órától látogathatók, amelyekre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

EREDMÉNYEK
Szektorlabda:
1. ifj. Nagy Attila (Hírös ALSE Kecskemét),
2. Debreczy István (Erzsébetvárosi SE),
3. Tóth László (Erzsébetvárosi SE).
12 érintéses:
1. Puskás László (Debreceni ALC),
2. Kiss Levente (Debreceni ALC),
3. Puskás Zoltán (Debreceni ALC).
Subbuteo:
1. Robert Lenz (TFC Mattersburg),
2. Csíbor László (VGE Subbuteo 
Szombathely),
3. Baross Gábor (TFKN Dragons).

GOMBFOCI

Három ország „gombozói” vetélkedtek Gödön
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A legalább tíz egyesületet megmozgató 
viadal során idén zsinórban a  harmadik 
alkalommal tartotta itthon a kupát a  ren-
dező GSE, melynek sportolói az idei három 
dunakanyari versenyen is (Nagymaroson, 
Verőcén és  most Gödön) összesítésben 
a legjobbnak bizonyultak.

A Göd Kupán részt vett az  olimpiai 
bajnok Hesz Mihály és  Kammerer Zoltán, 
az ezüstérmes Kulifai Tamás, a világbajnok 
Kárász Anna, az  Európa-bajnok Váczai 
Enikő, az U23-as vb-ezüstérmes Hagymási 
Anita és  Réka, az  U23-as maratoni világ-
első Havas Balázs és  az ifjúsági maratoni 
Európa-bajnok Lukács István.

− Büszke vagyok arra a csapatmunkára, 
aminek köszönhetően a viadalt meg tudjuk 
rendezni. Hihetetlen a  szülők, a  támoga-
tók együttes, lelkes, önzetlen hozzáállása, 
amely a gödi önkormányzat és a GSE lehe-
tőségeihez mért támogatással tud kitelje-
sedni. Az, hogy idén tizenhárom klub jött 
el hozzánk, azt mutatja, szeretnek itt ver-

senyezni a fiatalok. Jó érzéssel tölt el az is, 
hogy Schmidt Gábor főtitkár is ellátoga-
tott hozzánk, aki alig néhány napja érke-
zett haza a riói olimpiáról − mondta Nagy 
Árpád szakosztályvezető.

− Jó látni, hogy ilyen pezsgő sportélet 
van itt a Dunakanyarban, amihez a gödiek 
az  eredményességük mellett a  Göd Kupa 
rendezvényükkel több mint két évtize-
de hozzájárulnak. Több olimpikont, vi-
lág- és Európa-bajnokot adott már a Gödi 
SE, legutóbb az ifi Eb-n Lukács István lett 
a kontinens legjobbja, és reméljük, ez a so-
rozat folytatódik a következő években is. Jó 
látni azt is, hogy a szakosztály a szövetség 
támogatásával milyen jól teljesített az  inf-

rastrukturális fejlesztések terén, tavaly 
például kibővítette a  sportházát. Ilyenkor 
a  szövetség is elégedett, hiszen jó helyre 
megy a pénz – nyilatkozta a Gödi Körkép-
nek Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség főtitkára.

− A Göd Kupa a Dunakanyar egyik leg-
nagyobb vízisport-rendezvénye. Tudjuk, 
hogy a  térség az  elmúlt évtizedekben szá-
mos világklasszist adott a kajak-kenu sport-
nak, akik „vitték” Magyarország hírnevét 
szerte a  világban. Valamikor ők is olyan 
fiatalok voltak, mit az  itt most versenyzők. 
Kívánom, hogy a  Göd Kupán résztvevő 
sportolókból is minél többen legyenek világ- 
és  Európa-bajnokok, olimpikonok, hiszen 
a  Dunakanyar egy olyan utánpótlásbázist 
jelent, ami potenciális bajnokokat nevel − 
vélekedett Simon Tamás gödi alpolgármes-
ter, a szakosztály korábbi vezetője.

Dr. Horváth László, a  Gödi SE elnöke 
a  megnyitón a  szakosztály eredményes 
utánpótlás-nevelésére hívta fel a figyelmet, 
hangsúlyozva a  nemzetközi és  hazai sike-
reket.

− Jó látni ezt a rengeteg csillogó szemű fi-
atalt, és remélem, minél többen méltó utó-
dai lesznek annak az örökségnek, amit még 
mi kezdtünk, majd többek közt Kammerer 
Zoliék is továbbvittek. Akik most itt verse-
nyeznek, ők jelenthetik az újabb generáci-
ót − fogalmazott Hesz Mihály, a  mexikói 
olimpia K-1 1000 méteres bajnoka.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

Idén is a házigazdák nyerték meg a Göd Kupát
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya 23. alkalommal rendezte meg a Dunaka-
nyar egyik legnagyobb vízisport-eseményét, a Göd Kupát. A délelőtti 20 kajak-
futamban 14 klub 200 versenyzővel, összesen 273 beülővel vett részt. A délutá-
ni indiánkenu-versenyekben 11 futamot szerveztek 320 beülővel. A nap során 
ez 31 futamot és 593 beülőt jelent – volt, aki több versenyszámban is indult.

Délelőtt az igazolt kajakosok, délután az indiánkenusok a főszereplői a Göd Kupának

XXIII. GÖD KUPA CSAPATVERSENYÉNEK EREDMÉNYE
1. Gödi SE (312 pont), 2. Váci Kajak-kenu SE (143), 3. Verőcei Kajak-kenu SE (100), 4. VVSI (91), 5. 
Nagymaros SE (73), 6. Esztergomi Hajós Egylet 1907 (47), 7. Váci Vasutas SE (43), 8. Váci KK Baráti 
Kör Nőtincsi Szakosztály (40), 9. Veresegyházi Kajak-kenu Club (37), 10. Váci KK Baráti Kör Szobi 
Szakosztály (29), 11. UKSC − Újpesti Kajak Klub (20), 12. Lehetőség SE Oroszlány (12), 13. MAFC 
(6), 14. Csepel SC (5).

EREDMÉNYEK
A gyermek-, kölyök- és serdülő-korosztályos kajakosok:
I. hely:
Bíró Zsombor−Szabó Nándor−Matyus János K1 U15-16 3 x 200 m; 
Velky Donát−Korompai László−Tapaszti Bence Máté (Kaposvár)−
Kubucz István Bende (Kaposvár) K4 U13-14 1000 m; Bankhardt 
Bendegúz−Báthory Máté−Bíró Dominik MK1 U13 3 x 200 m; Velky 
Donát−Korompai László−Tapaszti Bence Máté (Kaposvár)−Kubucz 
István Bende (Kaposvár) K4 U13-14 4000 m; Rimár Szonja MK1 U13 
4000 m.

II. hely:
Boskovitz Áron K1 U13-14 2000 m, Gál András MK1 U10 2000 m, Pór 
Levente−Manninger Zsigmond−Sinkó András−Maszárovits Miklós 
MK1 U12 4 x 300 m, Rácz Brigitta−Gerber Bora−Hagymási Zita−
Lukács Katalin MK1 U10-11 4 x 300 m.

III. hely:
Báthory Dániel−Mocsáry Gergely−Machán Félix K1 U14 3 x 200 m, 
Boskovitz Áron−Helmes Mátyás−Leitner Zéta Félix K1 U14 3 x 200 m, 
Sinkó Panna K1 U15 2000 m és 200 m.

KAJAK-KENU

A kezdetektől 184 magyar bajnoki 
cím a GSE mérlege
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya a 33 éves fennállása 
alatt, az  idei győzelmekkel összesen 184 magyar bajnoki 
címet nyert (az elsőt 1990-ben Kammerer Zoltán jegyezte).

Az idei síkvízi gyorsasági utánpótláskorúaknak kiírt orszá-
gos bajnokságot Sukorón és Szegeden rendezték.

Az ifjúságiaknál az  Európa-bajnok Lukács István győri 
párjával, Obert Ákossal nyert, így megszerezték az  indu-
lási jogot a  nemzetközi Olimpiai Reménységek Versenyé-
re. Kétszáz méteren, váltóban Bíró Zsombor, Matyus János 
és Seregi Balázs 2., Horváth Csenge, Sinkó Panna és Vasvári 
Lili 3. lett. A 4000 méteres távon Lukács István lett a bajnok, 
második aranyérmét is begyűjtve.

SPORT
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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. augusztus havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:
„Hozzak még egy vödör hideg vizet?”

A nyertes ezúttal: Vass Pálné

Szerencsés megfejtőnk a Borostyán 
élelmiszerüzlet (Felsőgöd, Duna út 2.) 
ajándékcsomagját nyerte.

Gödi Körkép | 2016. 9. szám HIRDETÉS
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Hyundai_Tucson_dealer_print_90x125_20150903_nyomdai_.indd   1 2015.09.11.   15:05

Hyundai-Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Mobil: (30) 820-2369 • E-mail: info@hyundaivac.hu

A módszer elsajátítása különösen ajánlott:
• hát- és derékfájdalommal küzdőknek (igen, a hasizom megerősítése csökkenti, illetve 

meg is szünteti a panaszokat),
• a terhesség utáni mielőbbi regenerálódás érdekében,
• a szétnyílt hasizommal rendelkezőknek,
• mozgásszegény életvitel esetén,
• azoknak, akik szeretnék felvenni a harcot a plusz kilókkal,
• mindenkinek, aki szeretne egészségesebben élni és szép lapos, izmos hasra vágyik.

A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges:
a zsuzsakrausz@freemail.hu e-mail címen,
vagy a (0620) 474-3479-es telefonszámon

Hasizomfejlesztő- 
és regeneráló tréning
(Vác, Sződ és Göd körzetében lakóknak)

Gödön
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 Információ és bejelentkezés: 

+36/20 922 9115
 2131 Göd, Termálfürdő krt. 2.

 www.mandarinmed.hu

Aquafitness a Gödi Termálfürdőben és az 
Aphrodite Hotelben

gyógytorna, pilates
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 Információ és bejelentkezés: 

+36/20 922 9115
 2131 Göd, Termálfürdő krt. 2.

 www.mandarinmed.hu

Aquafitness a Gödi Termálfürdőben és az 
Aphrodite Hotelben

gyógytorna, pilates
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MandarinMed_advert_Aqua.indd   1 2016.06.22.   23:06:12

Aquafitness a Gödi Termálfürdőben és az Aphrodite Hotelben
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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

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

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

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

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

HIRDETÉS
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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

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.

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

Gödi Körkép | 2016. 9. szám HIRDETÉS
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Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték cserélése, 
kertépítés, öntözőrendszerek 
telepítése, füvesítés, tető- és 
polikarbonát előtetők építése, régi 
kémények felújítása. 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

Fogorvosi rendelőhöz kiadó vagy 
eladó helyiséget keresek Gödön.
Telefon: (06-20) 474-3694 

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

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

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

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

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

• 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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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

HIRDETÉS
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 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen 
értéket jelentsenek számodra. Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.

Szívesen segítünk választani közülük, akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!
Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344

…és van Invitel! 
160832-FI1

Minden tanszerre! Szeptember végéig!
Bankkártyás fizetés,

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

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

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 %

NAPSZEMÜVEG

KIÁRUSÍTÁS

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. 

40 000Ft

MULTIFOKÁLIS
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KEDVEZMÉNY 



már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN
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