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Szent Mihály-napi 
megemlékezés Bócsán 

közélet  20. oldal

Göd fotós szemmel – 
harmadszor

kultúra   24. oldal

Folytatódik 
a közterületi 
fásítási akció!
közélet  18. oldal
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

Gra� kai tervezés, nyomdai előkészítés:
ET-art Stúdió Kft.

Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi@god.hu

Hirdetésszervező:
Brumár György
Hydroprint Bt.
Telefon: 70/574-5530

A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@god.hu e-mail címre minden hónap 25-ig 
leadni.

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:
Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft. 
ügyvezetője

Megjelenik havonta 8100 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

A címlapon:
A bócsai falunap fellépői: 
az I� úsági Fúvószenekar 
és a Gödi Mazsorett 
Csoport az ünnep 
szónokaival

Fotó | Bea István
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. szeptember 28.
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

A 2016-os költségvetés első félévi módosítása
Az aktuális költségvetés tárgyévben történő módosítását az  első fél-
évben hozott, a város büdzséjét érintő önkormányzati döntések teszik 
szükségessé. A  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és  Jogi Bizottság 
elnöke, Szász-Vadász Endre elmondta, hogy a  beterjesztett anyagot 
a  bizottság megvitatta, és  az abban szereplő módosítások elfogadását 
javasolja a  képviselő-testületnek. A  testület jelenlévő tagjai a  2016-os 
költségvetés első félévi módosítását egyhangúan megszavazták.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról
Az első félévet értékelve Markó József polgármester megemlítette, hogy 
a város immár esztendők óta a saját pénzügyi keretein belül megbízha-
tóan gazdálkodik, nem küzd hiányokkal, nincsenek tartozásai, folyó-
számlahitelt nem vesz igénybe. Városgazdálkodási kérdésekben min-
den esetben testületi döntések születnek, az  önkormányzat igyekszik 
maximálisan élni a  lehetőségeivel. A  költségvetés kereteit meghaladó 
feladatok megvalósításához többletbevételekre van szükség, melyekre 
az önkormányzat két módon tehet szert: iparfejlesztéssel vagy a lakos-
ságot terhelő adók emelésével. Az előbbinek korlátai vannak, az utóbbit 
pedig nem csupán a gödi polgárok, hanem maga a városvezetés is sze-
retné elkerülni. A polgármester szólt a tervezett fejlesztésekről, és be-
szélt arról, hogy az állami támogatási lehetőségeket illetően Göd városa 
a kedvezőbb besorolású települések közé került. A tájékoztató anyagot 
a képviselő-testület elfogadta.

Beszámoló a Közterület-felügyelet első félévi munkájáról
Az előterjesztett értékelő anyag szerint a  jelenlegi költségvetési és  lét-
számkeretek között működő Közterület-felügyelet megfelelő minőség-
ben látja el feladatait. Mindezekkel együtt fontos a felügyelet lakosság 
irányában történő kommunikációjának erősítése, illetve a  felügyelet 
által kezdeményezett eljárások (bírságok kiszabása stb.) még transzpa-
rensebbé tétele, valamint rendszerszerű működésük javítása. Jelenleg 
két munkatárs látja el a közteres feladatokat, s mivel Göd lakosságszáma 
folyamatosan növekszik, felmerült a létszámbővítés szükségessége. Ám 
ennek előfeltétele az, hogy a  város költségvetése ezt megengedhetővé 
tegye. A polgármester szerint a kérdés megfontolandó, előbb-utóbb nö-
velni kell a munkatársak létszámát, de javasolta, hogy ez ügyben a dön-
tést egyelőre – takarékossági megfontolásokból – halasszák későbbre. 
Az előterjesztett beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Vegyes rendelkezések
A képviselő-testület szavazott a  Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírá-
sáról és  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való 
részvételről, továbbá több önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
árverezésen történő értékesítéséről. A Településellátó Szervezet javasla-
tára elfogadták a termálfürdő téli nyitvatartásának módosítását, illetve 
ugyanott − hathónapos időtartamra − egy álláshely létrehozását.
A Polgármesteri Hivatal álláshely-bővítésre vonatkozó igényéről szó-
ló előterjesztést közös döntéssel elnapolták, s azt – alaposabb szakmai 
előkészítés után − a soron következő képviselő-testületi ülésen újratár-
gyalják.

Zárt ülés
Utolsó napirendi pontként a  „Kincsem-istálló és  udvarház felújítása, 
közösségi térré való alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének 
kiválasztására zárt ülésen került sor.

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉRŐL

(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon 
lévő összegek + pénztár): 245 012

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete 
(a számlákon lévő összegek + pénztár): 12 256

A TESZ és az intézmények számláin lévő 
összegek: 52 779

A lekötött betétek összesege: 550 000

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

860 047

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs 

A 2016-ban a mai napig befolyt adóbevételek 
összege: 654 339

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

–

A lakossági adótartozások összege 
2016. szeptember 30-án: 175 997

A fenti táblázat a 2016. október 3-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

TÁJÉKOZTATÁS

Bírságmentesen 
engedélyeztethetők 
az engedély nélkül létesített 
kutak
A nyáron megjelent törvénymódosítás alap-
ján a 2016. június 4. előtt engedély nélkül lé-
tesített kutakat bírságmentesen lehet engedé-
lyeztetni 2018. december 31. napjáig.

Az utólagos engedélyezés hatásköre megosz-
lik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel 
rendelkező települési önkormányzatok jegyzői 
és a vízügyi-vízvédelmi hatáskörrel rendelke-
ző hatóságok, azaz a fővárosi és a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok között.

Az engedélyezési eljárás megkönnyítése 
érdekében ismertető kiadvány készült, mely 
megtalálható az  alábbi elérhetőségen: http://
www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/831-
tajekoztato-az-engedely-nelkuli-kutak-
engedelyezesehez. Az engedélyezési eljárás 
lebonyolításának részleteiről a  Katasztrófavé-
delem értesíti az  önkormányzatokat. A tájé-
koztatást, amint megérkezik, az önkormány-
zat közzéteszi a www.god.hu honlapon. 

Az eljárást Jakab Júlia környezetvédelmi 
ügyintézőnél lehet majd kezdeményezni. Bő-
vebb információ kérhető a 27-530-054-es  tele-
fonszámon.

Göd Város Önkormányzata

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL 
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
RENDEZETT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

VÁROSI ÜNNEPSÉG A HUZELLA TIVADAR 
SPORTCSARNOKBAN
(2131 Göd, Petőfi  S. u. 49.)

Köszöntőt mond:
MARKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS AMI  MŰSORA
felkészítő tanárok: Birkás Mónika, Bőléné Tóth Ágnes, Farkas Ilona, 
Gecséné Szita Márta, Greguss Gergely, Nevelő János, Sipos Bulcsú 
Kadosáné, Székelyné Moldvay Katalin

ÜNNEPI BESZÉD
HORVÁTH SZILÁRD, A BÚZASZEM ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

KOSZORÚZÁS
A KISERDEI KOPJAFÁNÁL
VERSET MOND: KEMÉNY GÁBOR

DÍSZŐRSÉGET ÁLL A SZENT LÁZÁR LOVAGREND

Gödi Körkép | 2016. 10. szám KÖZÉLET
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HIRDETMÉNY

Pályázat fogorvosi praxis betöltésére
Göd Város Önkormányzata pályázatot hirdet Göd település te-
rületén új fogászati alapellátási körzet feladatainak ellátására.

Ellátandó feladat:
A 4. számú vegyes fogászati alapellátási körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő, az önkormányzattal kötött feladatellá-
tási szerződés szerinti működtetése.

Működtetés formája:
Egyéni egészségügyi vállalkozás, illetve társas vállalkozás tagja-
ként vagy területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként.
A vegyes fogászati körzet lakosságszáma:
5188 fő (a 2016. szeptember 7-ei állapot szerint)

A fogászati rendelő címe:
2132 Göd, Kisfaludy u. 7. (Az önkormányzat a rendelőt haszná-
latra alkalmas állapotban biztosítja az alábbi pályázati feltételek 
megvalósulásának megfelelően.)

Pályázati feltételek:
•  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és  fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint 
az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végre-
hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egész-
ségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, vala-
mint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 
15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek;

•  büntetlen előélet.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az  a fogorvos 
(az alábbi sorrendben), aki:
•  a  fogászati alapellátáshoz szükséges rendelőt maga képes biz-

tosítani;
•  a  fogászati alapellátáshoz szükséges eszközöket és  bútorzatot 

maga képes biztosítani;
•  a fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik;
•  Gödön lakik, vagy Gödön kíván letelepedni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy eredeti és egy 
másolati példányban Markó József polgármesternek (2131 Göd, 
Pesti út 81.) címezve. 
A  zárt borítékra kérjük ráírni: „Göd 4. számú vegyes fogászati 
körzet fogorvosi pályázat”

Eredményes pályázat esetén Göd Város Önkormányzata a kivá-
lasztott pályázóval határozatlan időre szóló feladatellátási szer-
ződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
Az önkormányzat a praxist térítésmentesen adja át.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Szinay József címzetes főjegyző nyújt a +36 27/530-030-as te-
lefonszámon. A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a vá-
rosi honlapon: www.god.hu

Markó József
polgármester

FELHÍVÁS

Keressük a Gulag egykori gödi 
rabjait. Ki tud róluk?
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékévében Göd Város Önkormányzata méltó emléket kíván 
állítani azoknak a  gödi lakosoknak, akik politikai okból vagy 
hadifogolyként a  sztálini Szovjetunió munkatáboraiban rabos-
kodtak. Az emlékév alkalmából emléktábla kihelyezését tervez-
zük, kiállítás nyílik a művelődési házban, és a Gödi Almanach 
különkiadásaként egy kiadvány elkészítését is felvállaltuk.

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akiknek családjában, 
ismeretségi körében él vagy élt olyan gödi lakos, akit annak ide-
jén szovjet munkatáborba hurcoltak el. Számítunk mindazok 
megkeresésére is, akiknek bármilyen tudomásuk van e vészter-
hes időszak gödi vonatkozásairól, esetleg kordokumentumokkal, 
fényképekkel rendelkeznek e témában. 

Köszönjük, hogy jelentkezésükkel segítik megismerni és 
az  utókor számára is megismerhetővé tenni történelmi közel-
múltunk 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

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatás a Gödi Körkép 
terjesztésével kapcsolatban
Tisztelt Olvasóink!
A Gödi Körkép terjesztésével foglalkozó Magyar Posta Zrt. idén 
januártól alvállalkozói rendszerben működteti a városi lap ter-
jesztését, és azóta érzékelhetően megnőtt az újság kézbesítésével 
kapcsolatos panaszok száma.  

A Gödi Körkép kiadásával foglalkozó Göd Városi Kommu-
nikációs Kft. azzal a kéréssel fordult a postához, hogy vizsgálja 
felül a terjesztéssel megbízott alvállalkozó munkáját, illetve talál-
ja meg a terjesztésnek azt a módját, amellyel garantálható, hogy 
a városi lap kivétel nélkül minden háztartásba eljusson. A posta 
ígérete szerint megteszi a szükséges intézkedéseket, a lap kiadója 
pedig kiemelt feladatának tekinti a  terjesztési gondok mielőb-
bi rendezését. Az átmeneti időre kérjük türelmüket, illetve azt, 
hogy minden esetben jelezzék, ha a lap nem jut el Önökhöz.

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  következő e-mail címen: 
korkep@god.hu 

Bejelentését követően haladéktalanul gondoskodunk 
arról, hogy kézbesítsék Önnek a lapot. 

Köszönjük megértésüket, és azt, ha a terjesztésre vo-
natkozó bejelentéseikkel segítik a munkánkat!

A Gödi Körkép szerkesztősége
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TÁJÉKOZTATÁS

Népszámlálás Gödön
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust, 
más néven kis népszámlálást tart.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a kö-
zött kerül sor.
A minta a lakások 10 százalékára terjed ki, 2148 településen 
mintegy 440 ezer háztartást és körülbelül egymillió embert 
érint. A  mintába bekerült háztartásokban élők számára 
a válaszadás kötelező.

A 2016. évi mikrocenzus mintájába Göd település beke-
rült. A kis népszámlálásra kijelölt lakosoknak a KSH szep-
tember utolsó hetében adatszolgáltatásra felkérő levelet 
küldött. Az  adatszolgáltatók október 1. és  9. között inter-
neten keresztül tölthették ki a mikrocenzus kérdőívét. Akik 
az önkitöltés lehetőségével nem éltek, azokat 2016. október 
10. és november 8. között a számlálóbiztos keresi fel ottho-
nukban, hogy felvegye az adataikat.

A kérdőív adatait személyazonosításra alkalmatlan mó-
don (név nélkül) veszik fel a számlálóbiztosok, és a KSH ki-
zárólag statisztikai célra használhatja fel azokat.

A háztartásokat felkereső számlálóbiztos számlálóbiztosi 
igazolvánnyal igazolja magát, amelyen szerepel a neve és az 
azonosítószáma. Ez az igazolvány kizárólag a személyazo-
nosságot igazoló fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

Az számlálóbiztosok személyét a  Központi Statisztikai 
Hivatal 06-80-200-014 ingyenesen hívható zöldszámán le-
het leellenőrizni.

Kérjük, minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos 
személyazonosságáról!

A mikrocenzussal kapcsolatban további, részletes in-
formációk találhatók a  következő linken: www.ksh.hu/
mikrocenzus2016

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az  alkotóművészet terén 
kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére kitünte-
tő címet alapított, mely a város közigazgatási területén hu-
zamosabb ideje eredményesen tevékenykedő alkotóművé-
szeknek, művészeti közösségeknek adományozható.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javasla-
tot tehetnek:
•  a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői;
•  a  városban működő kulturális társadalmi szervezetek, 

egyesületek;
•  intézményi, munkahelyi kollektívák;
•  Göd város polgárai.

A javaslatokat 2016. november 30-ig várják postán vagy 
személyesen az  alábbi címre: Göd Város Önkormányza-
ta, Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság, 2131 Göd, 
Pesti út 81. (I. emelet, 19. szoba.)
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi 
ünnepségen kerül sor.

LAKOSSÁGI KÉRDÉS

Mi lesz a két gödi CBA sorsa?
Az elmúlt hetekben a sajtó bőségesen foglalkozott azzal, hogy 
negyedszázados sikeres működés után csődöt jelentett a CBA 
üzletlánc eddigi „keleti bástyája”, a  Palóc Nagykereskedelmi 
Kft. E  cég üzemeltette Nógrád mellett Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és  Pest me-
gye franchise rendszerben működő CBA élelmiszerüzleteit.

A Palócról már júliusban rebesgették, hogy nagy bajban van, 
azonban csak szeptember elejére derült ki, hogy a cég hónapok 
óta tízmilliókkal tartozik a beszállítóinak, a polcok pedig jórészt 
üresek a boltjaiban, mert nincs, aki szállítson azokba. Nem sok-
kal később arról értesültünk, hogy szeptemberben már a mun-
kabéreket sem tudták kifizetni. Jóllehet a  CBA-val tárgyaltak 
a cég megmentéséről, ám nem jutottak egyezségre, sőt a CBA fel-
bontotta a Palóc franchise szerződését, magyarán kirúgta a céget 
a bolthálózatból.

Nos, ami városunkat illeti, a két gödi CBA élelmiszerbolt közül 
a Pesti úti már bezárt, az Ady Endre úton lévő még nyitva tart, 
igaz, komoly áruhiánnyal küzdve. A két bolt további sorsát firta-
tó kérdésünkre a Palóc Nagykereskedelmi Kft. ügyvezető igaz-
gatója többszöri megkeresésünk dacára sem kívánt válaszolni. 
(Egy belső forrásunk szerint a Palóc terve az, hogy feldarabolja 
bolthálózatát, amelynek egy részét értékesítené, egy másik részét 
bérbe adná, a maradékot pedig tovább üzemeltetné.)

A CBA kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a franchise 
rendszerben működő hálózatukban a  névhasználatra jogosult 
tagvállalatok önállóan üzemeltetik boltjaikat, saját gazdálkodást 
folytatnak, s működésükről a szerződéses kötelezettségeiken túl-
menően önállóan döntenek. Tehát korábbi partnerük, a  Palóc 
Nagyker által üzemeltetett két gödi egység a csődeljárás alatt álló 
cég tulajdona, így azok további működésébe a CBA-nak beleszó-
lási joga nincsen, jövőbeni megvásárlásuk vagy üzemeltetésük 
pedig nem szerepel a terveik között.

Lapzártánkkor (október első napjaiban) tehát a két gödi CBA 
élelmiszerüzlet közül az Ady Endre úti még nyitva tart, s árked-
vezményekkel kínálja még meglévő árukészletét. A  dolgozók 
munkabérének kifizetése akadozik, a  meg nem erősített hírek 
szerint a Palóc Nagyker a forgalmi bevételek függvényében képes 
fizetéseket utalni az alkalmazottainak bankszámlájára.

Némi bizakodásra ad okot az a bejelentés, miszerint a Nem-
zetgazdasági Minisztérium felajánlotta, hogy kész munkahely-
megőrző támogatásban részesíteni a csődbement cég dolgozóit.

W. B.

Úgy tudjuk, több vevő is érdeklődik a csődbe ment cég mintegy 
100 üzlete iránt 
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Az árverező szerv megnevezése, székhelye
Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)

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

Az árverés időpontja
1) Göd 1829/5 hrsz. 2016. november 14., 10.00 óra
2) Göd 1829/6 hrsz. 2016. november 14., 10.15 óra
3) Göd 1829/7 hrsz. 2016. november 14., 10.30 óra
4) Göd 1829/8 hrsz. 2016. november 14., 10.45 óra
5) Göd 1829/9 hrsz. 2016. november 14., 11.00 óra
6) Göd 6801/69 hrsz. 2016. november 14., 11.30 óra
7) Göd 5759 hrsz. 2016. november 14., 11.45 óra
8) Göd 3285 hrsz. 2016. november 14., 12.00 óra

Az árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe
1) Göd 1829/5 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
2) Göd 1829/6 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
3) Göd 1829/7 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
4) Göd 1829/8 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
5) Göd 1829/9 hrsz. 2131 Göd, Névtelen tér
6) Göd 6801/69 hrsz. 2131 Göd, Huzella Tivadar u. 13.
7) Göd 5759 hrsz. 2131 Göd, Kacsóh Pongrác u. 61.
8) Göd 3285 hrsz. 2132 Göd, Attila u. 19. 

Kikiáltási ár
Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke:
1829/5 hrsz. bruttó 8 700 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
1829/6 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
1829/7 hrsz. bruttó 8 800 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
1829/8 hrsz bruttó 8.800.000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
1829/9 hrsz. bruttó 8 100 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
6801/69 hrsz. bruttó 8 300 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
5759 hrsz. bruttó 13 000 000 Ft 1/1 arányban önkormányzati tulajdon
3285 hrsz. bruttó 27 000 000 Ft 1/2 tulajdoni hányad önkormányzati tu-
lajdon és 1/2 tulajdoni hányad Ruszti Viktória Beáta tulajdona, Baranyi-
né Ruszti Ilonának holtig tartó haszonélvezeti jog és lakáshasználati jog

A vevő által megszerzett jog
A vevő tulajdonjogot szerez

A licitlépcső mértéke
A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik

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

Az árverési biztosíték összege, a letétbe helyezés módja, ideje
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a  részvételre képvi-
seleti meghatalmazást, akinek a  nevére az  árverezési biztosíték letétbe 
helyezésre került.
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és idő-
ben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, továb-
bá az árverési biztosítékot letétbe helyezte, az árverési szabályzatot a meg-
ismerés és tartalmának elfogadása után aláírta.

A letétbe helyezés módja:
Az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára 
történő átutalással, oly módon, hogy a fenti időpontig a jóváírás megtör-
ténjen. Az árverési biztosíték megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi 
Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.

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

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

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

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

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

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

6)  6801/69 hrsz. bruttó 8 300 000 Ft
1 000 000-5 000 000 Ft kikiáltási ár között
100 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 2,5%-a, 182 500 Ft, 
összesen: 282 500 Ft

7)  5759 hrsz. bruttó 13 000 000 Ft
10 000 000-20 000 000 Ft kikiáltási ár között 300 000 Ft és a 
10 000 000 Ft-on felüli rész 1%-a, 30 000 Ft, 
összesen 330 000 Ft

8)  3285 hrsz. bruttó 27 000 000 Ft
20 000 000 Ft feletti kikiáltási árnál 400 000 Ft és a 10 000 000 Ft-on 
felüli rész 0,5%-a, 35 000 Ft, 
összesen: 435 000 Ft

Göd Város Önkormányzata

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

Göd Az Én Városom
 www.facebook.com/godvarosom
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A népszavazás célja az, hogy fel-
nyissuk Brüsszel szemét, és egyér-
telműen a  tudtukra adjuk, mit 

akarnak a  magyarok a  tömeges illegális 
bevándorlás ügyében. Örömmel mond-
hatom, hogy sikeres volt a  kezdeménye-
zésünk, hiszen csaknem 3,3 millió ember 
egyértelműen elutasítja a  migránsok Ma-
gyarországra történő, felső korlát nélküli 
kényszerbetelepítését. 

A rendszerváltás óta eltelt idő távlatá-
ban ez a  szavazati eredmény példanélküli 
– 1990 óta egyetlen kérdés mögé sem so-
rakoztak fel ennyien. Ennek köszönhetően 
mostantól nem a kormány és nem is a kor-
mánypárti parlamenti képviselők akaratát, 
hanem mintegy 3,3 millió magyar embe-
rét képviselhetjük Brüsszelben. Ennyien 

mondtak nemet a brüsszeli bevándorláspo-
litikára, ezzel együtt pedig igent mondott 
a  keresztény alapokon nyugvó Európa jö-
vőjére. Ez a  szám annál is inkább elisme-
résre méltó, hiszen még az uniós csatlako-
zásunkat sem támogatták ennyien. 

A térség országgyűlési képviselőjeként 
szeretném megköszönni a Pest megyei ötös 
választókerület szavazóinak, hogy részt 
vettek a  nemzetünk jövőjét nagymérték-
ben befolyásoló október 2-i népszavazáson. 
Büszkeséggel tölt el az a tény, hogy szavazási 
eredményeink nem maradtak el az országos 
átlagtól, illetve, hogy az ország más régiói-
hoz hasonlóan Önök is átérezték a  vasár-
napi népszavazás fontosságát. Köszönettel 
tartozom azért, hogy bizalmat szavaztak 
a magyar kormánynak, amely által erős fel-
hatalmazással képviselhetjük a  magyarok 
akaratát Brüsszellel szemben is. 

Egy hosszú út első és legfontosabb lépé-
sét tettük most meg, – ezen az úton komoly 
csaták várnak ránk az elkövetkező időben. 
Érvényt kell szereznünk a  magyarok aka-
ratának. Megkezdtük az alkotmánymódo-
sítás előkészítését,  és  Brüsszelben is nagy 
küzdelmek várnak ránk. Hiszen Brüsz-
szelben már az  utolsó simításokat végzik 
a  kvótacsomagon. Fel akarják gyorsíta-
ni a  migránsok betelepítését, felső korlát 
nélkül, automatikusan, családegyesítéssel. 
A magyarok azonban nyilvánvalóvá tették, 
hogy ezt nem akarják.

Hiszek abban, hogy egy ilyen támogató 
„hátországgal” semmi sem lehetetlen! Ne 
felejtsük el: történelmet mindig a hazájukat 
szerető bátrak csinálják.

Tuzson Bence
országgyűlési képviselő

NÉPSZAVAZÁS

Tisztelt 
Választópolgárok!
Kedves Barátaim!
Nem túlzás azt állítani, hogy október 2-a fontos dátum nemzetünk, országunk életében, 
és őszintén bízom abban, hogy Európa életében is. Mi, magyarok vasárnap történelmet 
írtunk, hiszen az Európai Unióban elsőként és eddig egyetlenként szavazhattunk a mig-
ránskérdésről, amelyen nemcsak Magyarország, hanem az  egész unió léte is múlhat. 
A magyarok egybehangzó véleménye, hogy nem akarnak kényszerbetelepítést. A válasz-
tók 98 százaléka elutasította azt, hogy Brüsszel migránsokat telepítsen hazánkba.

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös 
választókerület országgyűlési képviselője

• Wigner Jenő Középiskolai 
Önkormányzati Ösztöndíj
Göd Város Önkormányzata a 2016/2017-es 
tanévre középiskolások részére meghirdeti 
a Wigner Jenő Ösztöndíjat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 18., 12 óra
A pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, titkárságán és a 
Városi Könyvtár mindkét telephelyén (Pes-
ti út 72., Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, 
valamint letölthető a www.god.hu honlap-
ról is. A  pályázattal kapcsolatos további 
részletek: www.god.hu.

• Bursa Hungarica „A” típusú 
pályázat
Göd Város Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműköd-
ve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára 
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 8.
A pályázat további részleteiről a www.emet.
gov.hu/felhivasok honlapon tájékozódhat-
nak.

• Bursa Hungarica „B” tipusú 
pályázat
Göd Város Önkormányzata az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve meghirdeti a  Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot a  felsőoktatási tanulmányaikat 
megkezdeni kívánó fi atalok számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 8.
A pályázat további részleteiről a www.emet.
gov.hu/felhivasok honlapon tájékozódhat-
nak.

FELHÍVÁS

Pályázati lehetőség a közép-, illetve a felsőoktatásban tanuló fi atalok részére

A jelentkezés mindhárom pályázatra leadható Csősz Anita pályázatfelelősnél (27/530-032), valamint Göd Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélszolgálatán, illetve beküldhető postai úton (2131 Göd, Pesti út 81.).
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BERUHÁZÁS

Állagmegőrzési és felújítási 
munkálatok a két általános 
iskolában
Az idei évben az  önkormányzat kiemelt figyelmet fordít 
az  intézmények állapotának felmérésére, a  költségvetési ke-
retek között lehetséges javítási-felújítási munkálatok vég-
rehajtására és  az évek során keletkezett hibák kijavítására. 
Az iskolák fenntartását hamarosan átveszi az állam, de a gödi 
önkormányzat az átadásig hátralevő időben is szeretne elvé-
gezni még néhány kisebb munkát, amelyekre az iskolai okta-
tás-nevelés zavartalansága, illetve az épületek állagmegóvása 
érdekében feltétlenül szükség van.

Nemrégiben befejeződött a Németh László Általános Iskola 
kastélyépületének részleges tetőfelújítása, a törött cserepek ki-
cserélése. A munka kezdeményezője Simon Tamás alpolgár-
mester volt, a kivitelezést a TESZ részéről Balogh György mű-
szaki igazgatóhelyettes irányította, a szakipari munkát pedig 
a nyár folyamán Aranyi Zoltán ácsmester és két fia végezte el. 

Októberben és novemberben a Huzella Tivadar Általános 
Iskolában is befejezi az önkormányzat azokat a beruházáso-
kat, amelyek megvalósítására forrást tud biztosítani az  idei 
esztendőben. Sor kerülhet az  udvar csapadékvíz-elvezető 
rendszerének bővítésére, a tető részleges javítására és néhány 
helyiség újrafestésére is – nyilatkozta lapunknak az alpolgár-
mester.

K. B.

VÁROSKÉP

Megszépült az Albakert
Október első hetében egy fából készült, a környezetébe szépen il-
leszkedő szaletlit és új köztéri padokat helyeztek el a Budapest–Szob 
bicikliút alsógödi szakasza mellett található Albakertben. A  kö-
vetkező hetekben még további padokkal és két szemétgyűjtővel is 
gyarapodik majd a kis park, amely kedvelt játszóhelye a környékbeli 
gyerekeknek, és pihenőhelye az arra sétálóknak, valamint a kerék-
párosoknak. Csányi József városi képviselő (képünkön) arra kéri 
a lakosságot, vigyázzanak a park rendjére és az újonnan kihelyezett 
eszközök épségére. Ha pedig szemetelést vagy rongálást tapasztal-
nának, hívják őt a következő telefonszámon: (06 30) 817-3618.

K. B.

Az iskola Madách Imre utcai régi épülete egyike Göd legrégebbi 
villáinak. Az úgynevezett Szécsi-kastély az 1900-as évek elején épült

HELYI TELEVÍZIÓ

Tájékoztatás a Telekom digitális 
átállásával kapcsolatban
Szeptember első hetében a  Telekom az  analóg kábeltele-
vízió-szolgáltatásról áttért a műsorok digitális platformon 
keresztüli sugárzására. A  digitális átállás a  közeljövőben 
várhatóan a UPC-nél is megtörténik majd.

A tévénézők részéről a digitális átálláshoz egy DVB-C vé-
telre alkalmas televízióra vagy egy DVB-C vételre képes 
jelátalakítóra (ún. set top boxra) van szükség.

A Telekom vételi paraméterei
• Frekvencia 220 MHz
• Szimbólum sebesség 6.875 MS/s
• Moduláció 256 QAM

Akik rendelkeznek DVB-C vételre alkalmas 
televízióval:
azoknak a  digitális hangolás (vagy csatornakeresés) me-
nüben ki kell választaniuk az  automatikus vagy a  kézi 
hangolást.
Automatikus keresés indításával minden vehető műsor 
újrahangolódik, ezért a korábban kialakított egyéni prog-
ramsorrend megváltozhat.
Kézi keresés esetén a  fent megadott Telekom vételi pa-
raméterek megadása után a  keresés indításával a  készü-
lék megkeresi a Göd Városi Televízió adását. Az előfizető 
az adót a számára megfelelő programhelyre teheti a csa-
tornák rendezése menüpontban.

Akik előfizetésük révén rendelkeznek 
a szolgáltatótól kapott, DVB-C vételre alkalmas 
beltéri egységgel:
azok a menüben a gyári beállítás kiválasztásával és indí-
tásával újrahangolhatják a  készüléket, és  a 230-as prog-
ramhelyen láthatják a Göd Városi Televízió műsorát.
A Göd Városi Televízió jelenleg 24 órában képújságot su-
gároz, illetve felvételről közvetíti az önkormányzat mun-
katerv szerinti képviselő-testületi üléseit.

Göd Városi Televízió
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www.telepulesellato.hu

Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő!

Téli nyitvatartás:
Hétfő – szerda – péntek: 6–20 • Kedd – csütörtök: 14–20 • Szombat-vasárnap: 8–20

Minden pénteken éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

Amint azt a vonattal közlekedők maguk is láthatták, az el-
múlt hetekben megkezdődött az  alsógödi és  a felsőgödi 
vasútállomás padjainak felújítása és újrafestése. A munká-
latokat Zábrádi Gábor asztalosmester és  Oláh István köz-
foglalkoztatott csapata végzi. A vasútállomások – mint arról 
már többször beszámoltunk – a MÁV fenntartásában mű-
ködnek, és állapotuk mind az épületek, mind pedig a kör-
nyezetük rendezettsége szempontjából igen elhanyagolt. 
Az önkormányzat ezért, addig is, amíg e kérdésben sikerül 
megállapodni a  MÁV-val, igyekszik javítani az  állomások 
tisztaságán. A  peronokon a  közfoglalkoztatottak rendsze-
resen összeszedik a szemetet, legutóbb pedig a padok ülő-

deszkáinak és  háttámláinak felújítási munkálataiba is be-
kapcsolódtak. 

Az önkormányzat időről időre elvégezteti az állomáskör-
nyéki növényzet kaszálását is. Az alsógödi vasútállomáson 
az  utóbbi hetekben − kőszórással − ideiglenesen rendbe 
tették a vasúti sín melletti parkoló egyes részeit. − Végleges 
megoldást azonban csak az elbírálásra váró P+R parkoló pá-
lyázatunk megvalósulása jelentene, hiszen a  lakosságszám 
növekedésével egyre több férőhelyre van szükség – nyilat-
kozta Simon Tamás alpolgármester.

K. B.

VASÚTÁLLOMÁSOK

Közfoglalkoztatottak újítják fel a vasútállomási padokat

A közfoglalkoztatottak az alsó- és a felsőgödi állomáson is 
megkezdték a padok felújítását

Az alsógödi vasútállomáson zúzott kő szórásával ideiglenesen 
rendbe tették a parkoló egyes részeit

Gödi Körkép | 2016. 10. szám KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Kosztyán András 62 éves
Tar Imréné (sz.: Budai Margit) 91 éves
Sári János 78 éves
Jakubovics Tibor László 75 éves
Patai Csaba 44 éves

2016. szeptember 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Vas Ábel és Májer Anita
Molnár Tamás és Kopházi Ágnes
Mogyorósi Miklós Péter és Márki Bianka
Bánfalvi Szabolcs Gábor és Szabó Luca
Gerencsér Tamás és Fehér Edina
Kovács Gergely és Simon Andrea

HELYTÖRTÉNET

Érdekességek 
a felsőgödi templom 
múltjából
„A Felsőgödi Jézus Szíve temp-
lombelső kialakítása 1924 és 1970 
között” címmel rendezte meg 
vetítettképes előadását a  Bozó-
ky Gyula Alapítvány a  templom 
felszentelésének 92. évfordulója 
alkalmából, szeptember 25-én 
a reggeli és az esti szentmise után. 
Veres Mihály, az alapítvány elnö-
ke mutatta be a  templombelső 
változásait, és osztott meg a meg-
jelentekkel sok-sok izgalmas in-
formációt.

Érdekesség, hogy a  templom 
1924-es felszentelésére nem ké-
szültek el a Zsolnay-gyárból meg-
rendelt keresztúti stációk, vala-
mint a padok, és Lourdes-ból sem 
érkezett meg a  Szűz Mária-szo-
bor.

A templomban öt oltárt helyez-
tek el, Krisztus öt szent sebének 
megfelelően: Jézus szíve-, Mária-, Szent József-, Szent sír- és Szent An-
tal-oltár. Ezeket később elbontották, de a szobrok ma is megvannak. 
A  templomban volt szószék és  áldoztató rács is, amely elválasztotta 
a szentélyt a főhajótól.

1925-re elkészültek a Zsolnay-féle keresztútstációk, a szenteltvíztar-
tók felett található „domborművek” és a főoltárhoz kapcsolódó díszek. 
A keresztút stációiba beleégették a gyár emblémáját. Ma a berneceba-
ráti templomban láthatóak ezek, ahová ajándékként kerültek.

Bozóky Gyula gondosan megtervezte a templom festését és díszíté-
sét is, de 1925 augusztusában összeveszett a  frissen kinevezett plé-
bánossal, s minden funkciójáról lemondott, így csak a falak alapozó 
festése készült el.

Az 1940-es évek elején meg kellett javíttatni a  tetőt, mert beázott. 
Ekkor került kovácsoltvas merevítés a  főhajó oldalai közé, mert azt 
gondolták, hogy a  főfalak süllyednek, és előbb-utóbb ki fognak dől-
ni. Az eredeti terveknek megfelelően kifestették a templomot: a főha-
jó jobb oldalán (a főbejárattól nézve) négy szent kapott helyet: Szent 
Mónika, Szent Ágoston, Szent Ambrus és Szent Klára freskója. A másik 
oldalon az Utolsó ítélet című kép volt látható, a szentélyt pedig angya-
lok díszítették. Elkészült a templom kazettás mennyezete is. 1943-ban 
került a  templomba egy használt orgona, melyet Vácott felújítottak 
és utána fel is szereltek. Különlegessége, hogy 1849 áprilisában a ta-
vaszi hadjárat idején ezen az orgonán játszottak Görgey Artúr tiszte-
letére.

Aki további érdekességeket szeretne hallani a  felsőgödi templom-
ról, valamint megnézné a korabeli fotókat, megteheti november 19-én 
a Retró Ady Klubban, ahol Veres Mihály megismétli az előadást.

Az alapítvány kérése, hogy ha valaki rendelkezik a templom belse-
jéről 1924-1970 között készült fényképpel, ossza meg velük (például 
esküvők, keresztelők, elsőáldozás, bérmálkozás stb.). Másolásuk után 
az eredeti képet visszaadják.

Vida-Szabó Emese

KÖSZÖNTÉS

Idősek Napja Gödön
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította ok-
tóber 1-jét az  idősek világnapjává. Ez alkalomból 
az  Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjának 
szervezésében rendezték meg Gödön az  Idősek 
Napját a  Duna-part Nyaralóházak színháztermé-
ben október 3-án, 10 órai kezdettel.

A rendezvényt dr. Pintér György alpolgármester 
nyitotta meg, a  házigazdák fellépésével kezdődött 
műsorok sora pedig a következő volt: Kányási Sán-
dorné és  Gazsi Ferencné Fecske Csaba A  nagyma-
mánál című versét adták elő, Sinka Lászlóné pedig 
az Idős ember imáját mondta el. A verőcei klub tag-
jai színes nótacsokorral és versekkel készültek, míg 
a  gödi Napos Oldal Nyugdíjas Klub vidám táncá-
val szórakoztatta a  közel nyolcvanfős közönséget. 
Az  önkormányzat Szociális Bizottságának jóvoltá-
ból minden idős kapott ajándékot a rendezvényen.

Forrás: Alapszolgáltatási Központ

Az idősek ünnepén dr. Pintér György alpolgármester 
az önkormányzat nevében egy kis ajándékkal 
köszöntötte a résztvevőket

 A vetítésen az érdeklődők képet 
kaphattak arról, hogy  milyen volt 
a templombelső az egyes korszakokban

KÖZÉLET
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egy gödi lakos köszönőlevele
Az Önkormányzat Szociális Bizottsága 
tagjainak címzett alábbi sorokat a  le-
vél írója, Illés Zoltán kérésére tesszük 
közzé, aki gyermekkori paralízis miatt 
lett mozgásában korlátozott. Kívánjuk 
neki, hogy sok örömét lelje a  jármű-
ben, amelynek megérkezéséről ír.

Kedves Bizottság!
Szeretettel köszönöm a  segítségüket, 
amit részemre nyújtottak!

A mellékelt képen szereplő moz-
gáskorlátozott moped önrészét nem 
tudtam volna befizetni az  Önök által 
nagylelkűen megszavazott 30 ezer fo-
rintos egyszeri segély nélkül. 

A moped megérkezett, és számomra megnyílt a világ. A négy fal közül most 
már ki tudok mozdulni orvoshoz, boltba, gyógyszertárba, kulturális események-
re, a dolgaim intézésére.

Isten áldja magukat, amiért segítő kezet nyújtottak felém!
Illés Zoltán

Göd, 2016. augusztus 25.

NEMZETI GYÁSZNAP

Emlékezés az aradi vértanúkra
A nemzeti gyásznapon, október 6-án az Petőfi téri országzászlónál tartották meg a városi 
megemlékezést. A szakadó esőben Kemény Gábor, a gödi piarista szakközépiskola tanára 
köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy ezen a napon 
az 1848−49-es szabadságharc utáni megtorlás valamennyi áldozatára emlékezünk, a ki-
végzettekre, a börtönökbe hurcoltakra, az elbujdosottakra, az emigrációba kényszerítet-
tekre. Ezután röviden szólt az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtiszt és gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök életútjáról, végezetül pedig elszavalta Faludy György Október 6. 
című versét. Választókörzetünk országgyűlési képviselője, dr. Tuzson Bence, a város ve-
zetői, Markó József polgármester, dr. Pintér György alpolgármester és Simon Tamás al-
polgármester, valamint a városi közélet több más tagja Mozart Requiemjének hangjaira 
helyeztek el mécseseket és koszorúkat az aradi vértanúk arcképei előtt. A megemlékezés 
végén az egybegyűltek közösen elénekelték a Himnuszt.

Szöveg és kép: V-Sz. E.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Gödi küldöttség járt 
Monthey-ben
Svájci testvérvárosunk meghívá-
sára szeptember 26. és  29. között 
Monthey-be utazott a  gödi teni-
szezők egy csoportja, valamint 
az önkormányzat részéről dr. Pintér 
György alpolgármester, dr. Nagy 
Atilla aljegyző és Vaczula Krisztina 
testvérvárosi kapcsolatokért felelős 
szakreferens. A  sportcélú látogatás 
előzményeként 2012-ben Gödön jár-
tak svájci testvérvárosunk nyugdíjas 
teniszezői, akik most viszontlátoga-
tásra hívták sporttársaikat. A kinti 
tartózkodás első napján barátságos 
sportmérkőzéseken mérték össze 
tudásukat a monthey-i és a gödi te-
niszezők. Másnap kulturális és sza-
badidős programokon vettek részt, 
így egyebek között megtekintették 
a  nemrég nyílt Chaplin-múzeu-
mot is. A  sportolók kiutazásának 
és  programjának megszervezését 
ezúttal is Bornemisza Lajos vállalta 
magára, aki az 1956-os forradalom 
után került Svájcba, és hosszú ideje 
Monthey-ben él.

A gödi önkormányzati küldöttség 
tagjai megbeszéléseket folytattak 
Stéphane Coppey polgármesterrel 
és  Fabien Girard-ral, aki a  kultú-
ráért, a  turizmusért és  a testvérvá-
rosi kapcsolatokért felel, valamint 
több városi képviselővel és  politi-
kussal. Október közepén helyható-
sági választásokat tartanak Svájc-
ban. A  monthey-i polgármester 
az egyeztetések során elmondta, bí-
zik újraválasztásában, és  a jövőben 
szeretné kiszélesíteni a  két város 
közötti kapcsolatokat, hogy mind-
két fél részéről minél több kulturá-
lis, sport- és civil közösség számára 
nyíljon lehetőség a tapasztalatcseré-
re és  egymás kultúrájának megis-
merésére.

A 16 ezer lakosú Monthey a Rhône 
folyó magas hegyektől körülzárt 
völgyében fekszik, a  francia nyelvű 
Valais kantonban. A  két város kö-
zötti testvérvárosi együttműködés 
csaknem tíz éve, 2007 óta tart.

Koditek Bernadett
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A  budapesti és  a vidéki egyete-
mek többségében 1956. októ-
ber 22-én a  diákok gyűléseket 

tartottak, hogy október 23-ára tünte-
tést szervezzenek a  lengyel néppel való 
szolidaritás kifejezésére. A  tüntetők 
a  követeléseiket 16 pontban foglalták 
össze. Többek között a szovjet csapatok 
Magyarországból való kivonását, a több 
párti általános választások kiírását és az 
előnytelen szovjet–magyar kereskedel-
mi egyezmények felmondását tartal-
mazta a memorandum.

A fővárosi tüntetés a  Petőfi -szobor-
nál kezdődött, hozzávetőlegesen 10 ezer 
ember részvételével, ahol felolvasták a 16 
pontot, majd az időközben 200 ezerre nö-
vekedett tömeg a  budai Bem-szoborhoz 
vonult. Itt született meg a forradalom jel-
képe, a  Rákosi-címer kivágásával a  lyu-
kas nemzeti színű zászló. A tömeg előbb 
a  Parlament elé vonult, ahol elégedetlen 
volt Nagy Imre mérsékelt reformokat ígé-
rő rövid beszédével, majd a  Városliget-
be, ahol ledöntötték talapzatáról a  Sztá-
lin-szobrot, a zsarnokság jelképét.

A tömeg egy része a  Magyar Rádió 
épületéhez ment, hogy beolvassák a  16 
pontot, de a rádió ÁVH-s őrei tüzet nyi-
tottak. A tüntetők is fegyvert szereztek, 
és  megkezdődött a  Magyar Rádió ost-
roma. Ezzel kitört a  fegyveres felkelés, 
majd a  szovjet csapatok megjelenésével 
a  szabadságharc. Városszerte fegyveres 
ellenállási gócok alakultak ki, többek 
között a  Corvin közben is, mely csa-
patnak október 26-ától az alsógödi Iván 
Kovács László volt a vezetője.

 Természetesen a hírek az ország leg-
több részére eljutottak, mindenekelőtt 
a Budapest környéki településekre.

Az első dokumentált gödi reakció ok-
tóber 23-án este a  felsőgödi tanácsülé-
sen történt. A jegyzőkönyv szerint a fő-
városban történtekről dr. Záhonyi Géza 
gyógyszerész, tanácstag lelkesen nyilat-
kozott: „szívét, lelkét betöltő túláradó 
érzéssel köszöntötte az egyetemi ifj úság 
budapesti felvonulását, egyetértett vele, 
és magáévá tette szívvel, lélekkel”. A je-
lenlévő többi VB- és tanácstag ügyet sem 
vetett véleményére.

Október 24-én a pesti események ha-
tására Felsőgödön összehívták a  helyi 
tanács és  a Hazafi as Népfront együttes 

ülését. Megszervezték a  falu biztonsá-
gát szolgáló őrséget, így többek között 
a posta, a népboltok és a templom őrzé-
sét. Másnap dr. Záhonyi Géza és  társai 
tömegtüntetést szerveztek a községben.

Október 26-án körülbelül 200 em-
ber követelte a  pártvezetők lemondá-
sát. Sztoján Józsefet, Hazafi as Népfront 
gödi elnökét lemondatták, és új vezető-
séget választottak. Potyó Imre a Tanács-
háza előtt felolvasta a  forradalom 16 
pontját. Ezek után a  tömeg a piactérre 
ment, hogy megválasszák a Forradalmi 
Nemzeti Bizottságot. Itt mintegy 1200-
an gyűltek össze. dr. Záhonyi Géza 
javaslatot tett a  Forradalmi Nemzeti 
Bizottság tagjaira, akiket a  sokadalom 
közfelkiáltással megválasztott. Elnök: 
dr. Záhonyi Géza, tagok: Erdélyi Lajos 
(volt katonatiszt), Mészáros István fő-
jegyző (VB-titkár), Potyó Imre tanár 
és Tamás Endre tanár.

Komolyabb atrocitás nem történt 
a községben. A Pártházról leverték a vö-
rös csillagot, a hatalom által a fasizmus 
kommunista mártírként emlegetett 
Nemes István emlékművéről eltávolí-
tották a  táblát. Néhány nyilvánvalóan 
kommunista pedagógust elbocsátottak.

Miután a  szovjet csapatok leverték 
a  szabadságharcot, a  község új vezetői 
továbbra is bíztak a jó szándékú intéz-
kedéseik elismerésében és  a változás-
ban.

November 22-én a  kommunista 
VB-tagok színlelt beleegyezésével, titkos 
szavazással a  régi párttagok kikerültek 
a  községi tanács Végrehajtó Bizottsá-
gából. A  régi tanácselnök vezetésével 
folytatódott a  munka, aki a  választás 
után köszönetet mondott a  Forradal-
mi Nemzeti Bizottság tevékenységéért. 
Többnyire egyhangú döntéssel földeket 

A Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjai: 
(balról) Potyó Imre, Erdélyi Lajos, 
dr. Záhonyi Géza és Mészáros István

Potyó Imre a tanácsháza előtt a 16 pontot 
olvassa

VISSZATEKINTÉS

Az 1956. évi forradalom 
és szabadságharc 
eseményei Gödön
Idén emlékezünk meg az  56-os forradalom és  szabadságharc 60. évforduló-
járól. A forradalmi időszak gödi szereplőiről és eseményeiről az alábbiakban 
adunk rövid áttekintést. A  téma iránt érdeklődőknek ez úton is fi gyelmébe 
ajánljuk a  Gödi Almanach köteteiben megjelent dolgozatokat, amelyek több 
alkalommal is foglalkoztak a forradalom helytörténeti vonatkozásaival.

KÖZÉLET

14



és házakat adtak vissza jogos tulajdonosaiknak, sőt néhány iparengedély 
kiadására is sor került.

A viszonylagos békés nyugalom azonban nem sokáig tartott. 1957 
februárjának végén letartóztatták dr. Záhonyi Gézát, Mészáros Istvánt, 
Erdélyi Lajost, Potyó Imrét és Dankó Józsefet. (Utóbbit később elenged-
ték, mert ő  csak telefonkezelő volt a Tanácsházán.) A másik négy férfi  
azonban egy évig különböző internáló táborokban volt, a forradalommal 
szimpatizál aktív gödi dolgozók közül jó néhányan elvesztették állásukat 
és családjukkal együtt lakóhelyelhagyással is sújtották őket. A forrada-
lommal nyilvánosan is szimpatizáns pedagógusokat állásvesztéssel, át-
helyezéssel büntették.

 Megemlítjük még, hogy október 28-án Alsógödön külön Forradalmi 
Nemzeti Bizottság alakult, s ebbe több régi tanács- és MDP-tagot is bevá-
lasztottak. A történések és a résztvevők hiteles megismeréséhez további 
kutatások szükségesek a hiányos és ellentmondásos adatok miatt.

Az elnök alsógödön Zádori Bertalan tanár lett, a tagok pedig: Horányi 
Ferenc, dr. Bíró Elemér, Dallos Gusztáv, Hantos József, Betykó Imre, Kiss 
Sándor, Ambrus László, Sziklai Gyula, Fujer Tibor, Szász Ferenc és Nagy 
László római katolikus plébános. Az MDP részéről Ágoston András neve 
ismert. A főcél itt is a közbiztonság és a közellátás megszervezése volt.

Az MDP-tagok részvétele miatt itt elmaradt a  nagyobb retorzió: né-
hány tagot viszonylag rövidebb idejű elzárással büntettek, de a későbbi-
ekben nekik sem volt jelentősebb bántódásuk.

Zádori Bertalan a megpróbáltatások elől Svájcba menekült, ott is hunyt 
el. A hamvait hazahozták.

 A  forradalom napjaiban Göd térségében a  zavartalan működést 
a megalakult önkéntes, fegyveres karhatalom, a Nemzetőrség biztosítot-
ta. Feladata a közbiztonság és a közellátás zavartalanságának fenntartása 
volt. Működése 1956. december végéig tartott. Tagjairól hivatalos lista 
nincs, különböző forrásokból csupán néhány nevet sikerült felkutatni.

A visszarendeződés után a Nemzetőrség vezetői, tagjai − ismereteink 
szerint − komolyabb atrocitást nem szenvedtek, kihallgatások, rövidebb 
idejű letartóztatások előfordultak.

Felsőgödön a Nemzetőrség parancsnoka Bécsy Károly cserkészvezető, 
HM-alkalmazott volt. Tagok: Dévényi Aladár, Fazekas Árpád, Horváth 
Csaba, id. Jantsky Lajos, Karvázy Zsigmond, Nika Öcsi, Patkós László, 
Stolba Ferenc, Stolba Károly, ifj . Tamás Endre, Tavas András, id. Vass 
István és Vágvölgyi László.

Alsőgödön a Nemzetőrség parancsnoka Göbölős Géza volt, akinek fog-
lalkozásáról nincsenek adataink. A  tagok pedig: Dömény László, Rédli 
Lajos, Schiller Tivadar, Stiebel László, Rácz József, Eszes János, Megyeri 
György, Bátorfi  József, Sólyom József, Hatnyi Pál, Csepregi Pál, Balázs 
István, Görbe János, Gazdag József, Üveges Tibor, Bárdos Zoltán és Ficza 
László. A fellelt dokumentumok említést tesznek még Bajer és Vajta bá-
csiról, az „ürgedombiak közül pedig a Varga és a Piros testvérekről, vala-
mint a két Zahoránról.

Az évente megrendezett városi megemlékezéseken a meghívott előadók 
többnyire az országos eseményeket méltatták, és nemigen esett szó azok-
ról, akik itt helyben vigyázták a  lakosság biztonságát és  gondoskodtak 
a megfelelő ellátásról. Az ő osztályrészük sok esetben a letartóztatás, hát-
ralévő életükben pedig a megbélyegzés volt. Valamennyien megérdemlik, 
hogy megemlékezzünk róluk. Göd Város Önkormányzata nemrégiben 
teret nevezett el dr. Záhonyi Gézáról. Reméljük, rövidesen egy emléktáb-
la is hirdetni fogja a bátor gyógyszerész áldozatos tevékenységét.

A két gödi Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjai már elhunytak, a nem-
zetőrök közül azonban néhányan még köztünk élnek. Örömteli dolog 
lenne az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából közösen köszö-
netet mondani mindannyiuknak áldozatos tevékenységükért, felidézve 
a hősi időszakot.

Ös szeállította: Láng József

A Gödi Almanach 
köteteiben olvasható 
írások a forradalom helyi 
eseményeivel kapcsolatban
•  Szász Ferenc: Alsógöd 1956-ban (1996, 

137−139. o.)
•  Dr. Széll Andrásné: Hősök és áldozatok (1997, 

32. o.)
•  Vass István: Felsőgödi srácok 1956 (1998, 

168−173. o.)
•  Rácz József: A  Községházától a  Parlament 

Munkácsy-terméig (2000, 253. o.)
•  Zahorán Sándor: Gödi Ki Kicsoda – Iván Ko-

vács László, a  Corvin köz hős parancsnoka 
(2001, 219−228. o.)

•  Záhonyi Tamás: Történelmi helyzetkép – két 
szálon, 1956-ról (2006, 8−19. o.)

•  Bátorfi  József: Csoda 1956-ban (2006, 20−40. 
o.)

•  Balázs István: A  nevezetes nap (2007, 8−19. 
o.)

•  Horváth Lajos: Adatok Göd 1956-os történe-
téhez (2007, 20−22. o.)

•  Mészáros M. Katinka: A  Mészáros család 
története és  az 1956. évi események (2007, 
23−33. o.)

•  Láng József: Felsőgöd a forradalomban. Ada-
tok a  település 1956-os történetéhez (2015, 
43−58. o.)

Retró Ady Klub
P R O G R A M A J Á N L Ó

2016. november 19. (szombat) 17 óra

A felsőgödi Jézus Szíve-templom
belső kialakítása 1924 és 1970 között.

Veres Mihálynak, a Bozóky Gyula 
Alapítvány kuratóriumi elnökének 

vetítése

2132 Göd, Kálmán u. 13.

Infó: (06 30) 370-2491
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„Ésszerű közlekedés, hatékony gaz-
daság!” Idén ez volt a mottója a szep-
tember 16. és 22. között megrendezett 
programsorozatnak, amely – ahogyan 
az előző két évben is – óriási összefo-
gással valósult meg. 

Az ünnepélyes megnyitónak a  Né-
meth László Általános Iskola adott 
otthont. Az  egy héten át tartó ren-
dezvénysorozatot a  hagyományok-
nak megfelelően idén is Markó József 
polgármester nyitotta meg. Köszöntőt 
mondott Jakab Júlia, az önkormányzat 
környezetvédelmi referense, a  prog-
ramsorozat főszervezője is.

„Én is itt közlekedem, vigyázz rám!” 
jeligével a Neveleki Szomszédok Egye-
sület már augusztusban meghirdette 
rajzpályázatát. A  szervezet a  gyere-

kek rajzain keresztül kívánta felhívni 
a  figyelmet a  településrész utcáiban 
tapasztalható gyorshajtásra. A  közös-
ségi szavazás nyertese, Czirkelbach 
Petra és  a hat különdíjas Pongrácz 
Krisztiántól, az  egyesület alelnökétől 
vehette át nyereményét. 

A BeCsal családi sportnapja, ame-
lyet Wagner László szervezett, a moz-
gásos életforma örömeire és  fontos-
ságára kívánta felhívni a  figyelmet. 
A  családi futóverseny után az  ovisok 
és az általános iskolások futballtornája 
következett.

Az régióban elsőként Gödön nyílt 
korszerű és  környezetbarát CNG-töl-
tőállomás. A környezettudatosság esz-
méje mellett elkötelezett cég családi 
programokkal, valamint gazdaságos 

és  környezetkímélő járművek bemu-
tatójával járult hozzá a rendezvény si-
keréhez.

Magánszemélyek ötlete alapján 
és a Göd Városi Polgárőrség szervezé-
sében az idei kampány túlnőtt a város 
határain. Régiós összefogással való-
sulhatott meg az  Önkormányzatok 
a  jövőért elnevezésű kezdeményezés. 
Ennek keretében Göd, Dunakeszi, Új-
pest, valamint Budapest XV. és  XVI. 
kerületének polgármestere egyaránt 
aláírásával látta el azt a  plakátot, 
amely a  környezettudatos életmód 
legfontosabb lépéseinek megvalósítá-
sára ösztönzi a települések lakosságát. 
Az üzenet a Magyar Mentőmotor Ala-
pítvány tevékenységének támogatására 
megszervezett motoros és  családi nap 
helyszínéről, a  Duna-part Nyaralóhá-
zakból indult útjára, és valamennyi te-
lepülésre környezetkímélő közlekedési 
eszközzel (sárkányhajóval, kerékpár-
ral) jutott el. 

Az óvodás korosztály számára 
az Ugri-Bugri Óvodában idén is meg-
rendezték a kerékpár-szépségversenyt, 
az  Európai Autómentes Napon pedig 
a  város forgalom elől elzárt területén 
kerékpáros kaszkadőr-bemutató és ki-
zárólag természetes alapanyagokból 

A rendezvény támogatói:
Neveleki Szomszédok Egyesület, Belépés Családostul Mozgalom, Göd Városi Polgárórség, 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., Reni-Zoli zöldséges, 3 Pont Papír-Írószer és Nyomda, 
Prónai zöldséges, Szandi-Joci zöldséges, Ezo-Turi, Rádi Pékség, Kredenc Delikátesz.

Fő támogatók: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Göd Város Önkormányzata

FENNTARTHATÓ JÖVŐ

Mobilitási Hét Gödön – harmadik alkalommal
Göd városa immár harmadszor vállalkozott arra, hogy csatlakozik az  Eu-
rópai Mobilitási Hét és  Autómentes Nap elnevezésű programhoz, amelynek 
célja a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítése a lakosság körében. 
Az országos kampányban tavaly 182 önkormányzat vett részt, és Göd – négy 
másik településsel együtt – elnyerte az országos program legjobb szervezőjé-
nek járó díjat, amellyel a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a  mobilitási hét 
rendezvényeinek magas színvonalú megvalósítását és  a településnek a  fenn-
tartható fejlődésért tett intézkedéseit kívánta elismerni.

Az ünnepélyes megnyitón látványos táncprodukciókkal szórakoztatta a közönséget a GDSE 
Dézsi Yvett és Harkai Anett vezetésével működő táncszakosztálya 

A Városi Utánpótlás Kupán az eső ellenére 
is jó hangulatban mérték össze tudásukat 
a futballtorna résztvevői
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A városvédő verseny fődíját a Polgármesteri 
Hivatal üléstermében Simon Tamás 
alpolgármestertől (középen) vehették át 
a szerencsés nyertesek

KERTKULTÚRA

Isten hozott…
Ez a felirat köszöntötte szeptember második hétvégéjén a József Attila Művelődési 
Ház nagytermében tartott kertkultúra kiállításra érkező vendégeket. A gödi kertek 
friss terméseit bemutató rendezvényt megnyitó beszédében Zombory László, a Kert-
barátok Klubjának elnöke a hobbikertészet és az ökotermelés fontosságát és jelentő-
ségét méltatta.

Az ünnepi műsort követően a bensőséges, családias hangulatba az eredményismerte-
tés közeledtével izgalom vegyült: a kiállítók kíváncsian várták, hogy munkájuk ered-
ményét miképpen értékeli a közönség és a szakmai zsűri.

Amíg a zsűri dolgozott, a vendégek pedig a kertbarátok készítette házi finomságok-
kal ismerkedtek, megkérdeztük a klub elnökét, milyennek látja az idei kiállítást.

− Hagyománnyá vált városunkban, hogy szeptember elején rendezzük meg kertkul-
túra kiállításunkat, hiszen ilyentájt már jól látszik az egész évi kerti munka eredménye.

Idén kedvező volt az időjárás, ám ez a kórokozók és a kártevők dolgát is megkönnyí-
tette. Elmaradt a tél, ami a kártevők pusztulását okozhatta volna, a rendszeres érkező 
csapadék pedig segítette a növénybetegségeket okozó gombák szaporodását. Ez a hely-
zet különösen nekünk, ökokertészeknek okozott sok fejtörést, hiszen a  „konvencio-
nális” kertész a gombás megbetegedések és a kártevők ellen vegyszerekkel védekezik. 
E szerek azonban rátapadnak a termésre is, sőt behatolnak a növény szöveteibe. Ezért 
ezekkel a módszerekkel mi nem élhetünk.

A nagytermet körbejárva a hatalmas paradicsomok, karalábék és a szebbnél szebb 
virágköltemények mellett láthattuk a paraszti munka rég elfeledett eszközeit, és képet 
kaphattunk a biogazdálkodás módszereiről is. Nem utolsósorban a Fakusz-H.B. Kft.-
nek köszönhetően, amely az  ökokertészetben használható szerekből és  eszközökből 
tartott bemutatót. Az elmúlt esztendőkben a madarak és fák napján diófákat ültettek 
a gyerekek. Ezek fejlődését fotókkal illusztrálva mutatta be Csécsi Terézia. De megcso-
dálhattunk egy gazdag gyógynövénygyűjtemény is, − Vajda Gáborné jóvoltából.

A látogatók és a zsűri által legjobbnak ítélt kiállítók díjazásban részesültek. Az első 
helyezett Blaskó Piroska lett szőlő- és virágkompozíciójával. Érdekes volt Nagy Gábor 
kiállítása, aki nagyszerű fafaragásainak jó részét a klubnak ajándékozta. A nemrég Pro 
Urbe-díjjal kitüntetett Nagy Gábor − a Kertbarátok Klubjának korábbi elnöke − fara-
gott tálcákat és egy boroshordó tetejére emlékeztető színes logót készített a klubnak.

 Hogyan értékelték a  kiállítást a  vendégek? Nos, valamennyien nagy érdeklődés-
sel nyilatkoztak a látottakról. Különösen a tanáraik kíséretében érkező gyerekek, akik 
nem akarták elhinni, hogy a hatalmas paradicsomok és karalábék, az  illatos gyógy-
növények mind a gödi kertekben termettek. Vittek is haza bőven az ajándékba kínált 
növényekből!

(w)

A kiállítók dekoratív asztalai szívet-lelket melengető élményt jelentettek minden 
látogató számára 

Cica keresi a gazdáját 
A felsőgödi vasútállomásnál egy hé-
ten át kóborolt egy öt év körüli, fehér, 
mindkét füle tövénél fekete foltos kan-
dúrmacska. Állatbarátok átmenetileg 
befogadták, de keresik eredeti gazdáját, 
vagy azt, aki szívesen vállalná, hogy 
az állat gazdája lesz. A cica kedves, bú-
jós természetű, valószínűleg lakásban 
élhetett, mindenhová követi az embert. 
Érdeklődni lehet a  következő telefon-
számon: (06 70) 433-4544.

készült, hagyományos népi játékok 
bemutatója várta az  érdeklődőket. 
A  Huzella Tivadar Általános Isko-
la reggeli tornával, szemétszeddéssel 
és a fenntartható közlekedés témájával 
foglalkozó rajzversennyel csatlakozott 
a programhoz.

Aki a  mobilitási hét alatt környe-
zetbarát közlekedési eszközt válasz-
tott, vagy az akcióban részt vevő helyi 
boltokban környezetbarát módon vá-
sárolt, az  programfüzetébe matricát 
kapott, és  sorsoláson vehetett részt. 
A pontgyűjtő verseny fődíját, egy-egy 
értékes kerékpárt, felnőtt kategóriában 
Sós Béla, gyermek kategóriában pedig 
a  3. osztályos Szilágyi Patrik nyerte. 
A  támogatók felajánlásainak köszön-
hetően azonban sok más értékes nye-
remény is gazdára talált a fenntartható 
jövőt népszerűsítő rendezvénysorozat 
végén. 

Koditek Bernadett
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Az igényelhető fafajták
Attól függően, hogy a fát légvezetékek alá vagy vezetékmentes 
helyre kívánják ültetni, az  alábbi fafajták közül lehet válasz-
tani.

Vezeték alá ültethető fák
•  Gömbjuhar (Acer plat. Globosum) − 8/10 cm törzs kör méret és 

220 cm magasság szállításkor. Eleinte teljesen gömb formájú, 
a későbbiekben viszont lapított gömbformát vesz fel. Lombja 
3-4 méter átmérőjűre is megnő. Hajtáscsúcsai vörösek, majd 
zöld színűek lesznek. Lombja ősszel sárgás-vöröses színre szí-
neződik. Kertekbe, keskeny utcákba vagy légvezetékek alá, 
sorfának ültethető díszfa. Ha azt szeretnénk, hogy ne nője ki 
a helyét, akkor radikálisan, az oltás közeléig vágjuk vissza, és 
újból homogén, sűrű gömbalakot fogunk kapni.

•  Virágos gömbkőris (Fraxinus ornus Mecsek) − 8/10 cm törzs-
körméret és 220 cm magasság szállításkor. Kisméretű, kerek 
díszfa, sűrű lombozattal. Magyar nemesítésű fajta, az első va-
lódi gömbkoronájú kőris sűrű, szabályos koronával és egészsé-
ges, mélyzöld lombozattal.

   Magassága az 5 métert, szélessége a 3 métert is elérheti. Fehér, 
dekoratív virágai tavasszal jelennek meg.

•  Vérszilva (Prunus cer. Nigra) − 8/10 cm törzskörméret és 220 
cm magasság szállításkor. Egész évben sötét lilásbordó levelé-
vel, áprilisban rózsaszínbe boruló virágaival dekoráló színes 
levelű fa. Kis termete miatt a kisebb kertek, parkok praktikus 
választása. Hasznosságát ehető, gömbölyű, ringlószerű termé-
se adja. Magassága 4-5 méter, alakja gömbölyded. Sűrű koro-
nát nevel, színe fényes feketés, gyors növekedésű.

•  Piros virágú galagonya, díszgalagonya (Crataegus l. Paul’ 
Scarlet fl.) − 8/10 cm törzs kör méret. 3-5 méter magas fa. Le-
vele fényes zöld, májusban nyíló virága szép kárminpiros. 
A talajban nem válogat, fénykedvelő, szűk utcák fásítására is 
alkalmas.

Szabadon álló, vezetékmentes területre ültethető 
fák
•  Vérjuhar (Acer plat. Crimson King) − 8/10 cm törzskörméret 

és 220 cm magasság szállításkor. Bordó levelű juhar, gömböly-
ded, széles, kúpalakú koronájú díszfa, mely 14-18 méter ma-
gasságra is megnő. Kihajtáskor széles, ráncos felületű levelei 
sötétbarnás színűek, melyek 10-15 cm nagyságúak. Később 
fénytelen, feketésvörössé válnak. Vörös, szép sárga porzójú vi-
rágai vannak. Feltétlenül napos helyet igényel.

•  Kislevelű hárs (Tilia cordata „Savaria”) − 8/10 cm törzskör-
méret és 220 cm magasság szállításkor. 25-30 méter magassá-
got elérő fa, egyenes, hengeres törzzsel. Felfelé törő, sudaras 
koronájú, egyenes törzsű fa. Illatos virága miatt kedvelt fa, 
amely tea készítésére is alkalmas. Szélsőséges viszonyoktól el-
tekintve bárhól ültethető faj.

Facsemetéket igényelhetnek 
az ingatlantulajdonosok
Ingyenesen igényelhető facsemetéket biztosít az  önkor-
mányzat azoknak a  gödi lakosoknak, akik vállalják, hogy 
a fiatal fákat az ingatlanjuk közelében található közterüle-
ten elültetik, és három éven át rendszeresen locsolják, gon-
dozzák.

Az ültetésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük.
A fát
•  a telekhatártól vagy az épülettől legalább 2,5 méterre,
•  a kapubehajtótól legalább 1 méterre,
•  az úttest szélétől legalább 1,5 méterre kell elültetni.
•  A fák között legalább 3-4 méter távolságot kell tartani.
A facsemeték kizárólag közterületre kerülhetnek. Egy in-
gatlantulajdonos akár több fát is igényelhet.

A fák értéke fajtától függően egyenként mintegy 8-10 ezer 
forint.

A fásítási igények bejelentése
2015. október 31-ig Jakab Júlia környezetvédelmi referens-
nél, a következő elérhetőségeken:
jakabjulia@god.hu
(06 27) 530-054; (06 27) 530-064

A köztéri fásításra az önkormányzat 2 millió forintot kü-
lönített el. Az  igényeket a keretösszeg kimerüléséig tudják 
teljesíteni.

A fák kiszállítása
Az önkormányzat az  igényelt fákat novemberi közepéig 
szállítja ki. Az ültetés az igénylő feladata – az önkormány-
zat a szakszerű ültetéshez írásos útmutatót biztosít a lako-
soknak.

ZÖLD VÁROS

Folytatódik a közterületi fásítási akció!
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ÉGETÉS

Október 15-től március közepéig tilos a kerti hulladék égetése

ZÖLDHULLADÉK

Ingyenes zöldhulladék-
lerakási lehetőség gödi 
lakosoknak
Göd Város Önkormányzatának döntése alapján 
a gödi lakosok 2016. november 7. és november 19. 
között két héten át, heti két napon, szerdán és szom-
baton 8 és  17 óra között térítésmentesen szállít-
hatnak zöldhulladékot a  göd-újtelepi lerakóhelyre. 
A  lerakóhely megközelíthető a  Nemeskéri útról, 
a  temetővel szemben nyíló földútról. A  lehetőséget 
kizárólag gödi ingatlantulajdonosok vehetik igénybe.

Azok számára, akik a zöldhulladéktelepre maguk 
nem tudják kiszállítani az összegyűjtött hulladékot, 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ked-
vezményes, bruttó 50 Ft/120 literes zsák áron vál-
lalja az elszállítást.

A szállítási igényeket november 10-ig a következő 
elérhetőségeken lehet bejelenteni:
Telefon: (06 27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu

A szállítási díj előre kifizethető a Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. irodájában (2131 Göd, 
Duna út 7., bejárat a  Kisfaludy utca felől), illetve 
a szállítás napján a helyszínen is ki lehet egyenlíte-
ni. A ki nem fizetett szállításokat a szolgáltató nem 
teljesíti.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ILLEGÁLIS HULLADÉKÉGETÉS

Ne mérgezzük a gyermekeinket!
Miközben egyre többen tudnak arról, hogy mennyire mérgező a ház-
tartási hulladék égetése, még mindig rendszeresen tapasztalhatjuk, 
hogy környezetünkben egyes lakók nem megfelelő tüzelőanyagok-
kal fűtenek. Ezek közé nemcsak a  háztartási hulladék, a  műanyag 
vagy rongy tartozik, de mindennemű kezelt fa, pozdorja, bútorlap, 
rétegelt lemez is, amelyek égetése során a lakkok, illetve a faforgá-
csot összetartó ragasztók egészségkárosító gázokká alakulnak át. 

Félelmetesen hosszú a betegségek sora, amit ezek a füsttel távozó anya-
gok okozhatnak: légúti megbetegedéseket, rákot, szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket, meddőséget, impotenciát, a hormonháztartás és az 
immunrendszer zavarait, sőt fejlődési rendellenességeket válthatnak 
ki. És mint minden méregre, a fejlődésben lévő szervezetek − gyerme-
keink − sokkalta érzékenyebbek ezekre, mint mi, felnőttek. 

A füsttel távozó anyagok nem tűnnek el a  levegőben, lerakódnak 
a földön és a növények levelein (főleg a nagylevelű zöldségekén), így 
akár a saját kertünkben gondosan termesztett zöldséggel-gyümölccsel 
együtt is bevihetjük testünkbe a mérgeket.

Az ebből a  méregegyvelegből származó füst ráadásul oly módon 
rakódik le az  tüzelőberendezésekben, hogy azok tisztíthatatlanná 
válnak, és rövid időn belül cserére szorulnak. A műanyag (PET) ége-
téséből származó anyagok lerakódnak a  kazán falán, vízterén, ezál-
tal szigetelik, és  nagymértékben csökkenthetik a  kazán hőleadási 
hatékonyságát. Bizonyos anyagok égetésének melléktermékei oldják 
a meszet is, ami a kémény instabilitásához is vezethet, − ennek jele 
a házfalon vagy a kéményen kicsapódó kátrány.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy a lerakódásokból (még utólag 
is!) kimutathatóak az égéstermékek a laboratóriumban, s így bizonyít-
ható az  illegális égetés ténye. Ez egy hatósági eljárás szempontjából 
lényeges, hiszen ez alapján tud az illetékes hatóság még akkor is bírsá-
golni, ha nem is éri tetten az elkövetőt. A kiszabott bírságok mértéke 
75 000-től 300 000 forintig terjedhet. 

Ha környezetünkben a hulladékégetés fanyar szagát érezzük, ne té-
to vázzunk, jelentsük be! Ehhez kérhetjük a helyi rendőrség segítségét, 
vagy bejelentést tehetünk közvetlenül az  illetékes Járási Hivatalnál 
(ez Göd esetében a  Dunakeszi Járási Hivatal). Segédanyagok ehhez 
(például bejelentés-minta) a Levegő Munkacsoport honlapján (www.
levego.hu/ tanacsado-iroda/formanyomtatvanyok) találhatók.

Tegyünk együtt a levegőnk tisztaságáért, saját magunk és gyerme-
keink egészségéért!

Dr. Vári Ágnes

Vasárnaponként 
ügyeleti számon hívható 
a Közterület-felügyelet
Ezentúl vasárnaponként is fogadja a lakosok be-
jelentéseit a Közterület-felügyelet. 
9 és 16 óra között a polgárőrök intézkednek a be-
jelentések nyomán, 16 óra után pedig szükség 
esetén a rendőrjárőrök vonulnak ki a helyszínre.
A Közterület-felügyelet vasárnap is hívható te-
lefonszáma: (06 20) 476-1138.

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!

A város levegőtisztaságának megőrzése ér-
dekében az önkormányzat 2015. november 
16-ai ülésén módosította Göd Város Ön-
kormányzatának a  helyi környezetvédelmi 
szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. 
rendeletét. 

Ennek értelmében május 1-jétől au-
gusztus 31-ig és  október 15-től március 

15-ig az  avar és  a kerti hulladék égetése 
tilos.

Az önkormányzat a közösségi együttélés 
szabályairól szóló 24/2015. (XI. 04.) sz. ren-
delete alapján eljár mindazokkal szemben, 
akik az égetésre vonatkozó szabályokat nem 
tartják be. A  Közterület-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 megsemmisí-
tésének ajánlott módja továbbra is elsősor-
ban a házi komposztálás, illetve a zöldhul-
ladék-lerakóban való elhelyezés. 

Göd Város Önkormányzata
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2012-ben, a  családok ideérkezésének 70. 
évfordulóján az  önkormányzat hivatalo-
san is Bócsa emléknapjává nyilvánította 
szeptember 29-ét, Szent Mihály napját, 
a  településrész védőszentjének ünnepét. 
Azóta Göd-Bócsa minden évben egész 
napos közösségi együttléttel emlékezik 
a  régi időkre. Hagyománnyá vált immár, 
hogy az  eseményre minden alkalommal 
ellátogat a Bács-Kiskun megyei Bócsa kép-
viselő-testületének valamely tagja. Idén 
Takácsné Böjtös Klára képviselő asszony 
hozta el a göd-bócsaiaknak az „otthon ma-
radottak” jókívánságait. 

A megemlékezést október 1-jén tartották 
az  ősök tiszteletére állított emléktáblánál. 
Lenkei György önkormányzati képviselő 
köszöntőjét és  Markó József polgármes-
ter megnyitóbeszédét követően Kiss József 
helytörténész elevenítette fel a múlt esemé-
nyeit.

Elsőként megemlékezett Schöffer Pálról 
és testvéréről, Ferencről, akik a mai telepü-
lés helyén álló egykori uradalom birtokosai 
voltak. 1942-ben kisajátították kastélyukat 
és  földjüket, és  zsidó származásuk miatt 
elhurcolták őket. Mindketten koncent-
rációs táborban vesztették életüket. Kiss 
József tisztelettel szólt azokról a  munka-
szolgálatosokról is, akik a falu alatt húzódó 
sáncároknál dolgoztak ezekben a  vészter-
hes időkben, és  embertelen körülmények 
között voltak elszállásolva a  tehénistálló 
padlásán. Külön is megemlítette a 42-es te-

lepesek közül Kis Péterné Sipos Erzsébetet, 
Örzse nénit, aki a gyógyfüveket jól ismerő 
javasasszony lévén sok emberen és állaton 
segített a  faluban. Az  itt dolgozó munka-
szolgálatosoknak, amikor csak tehette, 
egy-egy fazék meleg ételt vitt, amit mindig 
a  leggyengébbek és  a legbetegebbek ettek 
meg. 1944 októberében külső segítség-
gel sikerült megszöktetnie egy családot, 
amelynek tagjai túlélték a háborút. 

Az idős generáció tagjai közül még ma 
is sokan emlékeznek szüleik helytállására, 
arra, ahogyan a háborús időkben, a  rend-
kívüli szegénységben minden erejüket 
megfeszítve dolgoztak a családjukért, máig 
ható példát adva munkabírásból, ember-
ségből, egymás iránti segítőkészségből. 

Kiss József megemlékezését követő-
en a  résztvevők tiszteletük kifejezéseként 

megkoszorúzták az  emléktáblát, majd 
az ünneplő közösség az Ifjúsági Fúvószene-
kar és a Gödi Mazsorett Csoport látványos 
felvonulását kísérve átment a  bócsai sza-
bad időparkba, a  közösségi rendezvények 
immár hagyományos helyszínére, ahol 
finom ebéddel – ezúttal csülök- és köröm-
pörkölttel – várta a  vendégeket Barabás 
Lajos szakácsmester, vendéglátóipari sza-
koktató. A felújított és újabb szaletlivel ki-
egészült parkban a gyerekek késő délutánig 
játékkal, a  felnőttek pedig beszélgetéssel, 
közös énekléssel töltötték az időt.

Koditek Bernadett

FALUNAP

Szent Mihály-napi megemlékezés Bócsán
Ötödik alkalommal tartottak falunapot Göd-Bócsán. A településrész hivatalos városi 
ünnep keretei között 2012-ben emlékezett meg először arról, hogy 1942-ben, egy pusz-
tító árvíz nyomán számos családot telepítettek át Gödre a Bács-Kiskun megyei Bócsá-
ról. A mai városrész megalapítói ezek az első telepesek voltak, akiknek a háborús idők 
embert próbáló körülményei között a semmiből kellett felépíteniük egy új életet, régi 
otthonuktól távol. Az újrakezdéshez segítséget kaptak az Országos Nép- és Családsegí-
tő Alaptól: 9 holdas földparcellákon típusterv alapján készült, úgynevezett ONCSA-há-
zakat építettek számukra, s ezekben szállásolták el őket.

Köszönet a megemlékezésért
Az ünnepen részt vevő lakosok közül többen az alábbi néhány sorban szeretnének 
köszönetet mondani a megemlékezésért:
„Október 1-jén újra ünnepelhetett Göd-Bócsa (Újtelep) lakossága. A még itt élő »ős-
lakosok« nevében szeretnénk megköszönni Markó József polgármesternek és Lenkei 
György képviselő úrnak ezt a megtisztelő, kedves megemlékező rendezvényt a falu tör-
ténetéről.

Azokra is gondolva, akik már nem lehetnek közöttünk: szüleink, testvéreink, kedves 
volt szomszédaink, lakótársaink nevében, akik mindig becsületesen, egymást segítve 
tették dolgukat a nehéz körülmények között is.

Köszönjük!
Bukoczki Mihályné, Juhász Józsefné, Kis Ilona, Lehel Ilona”

A mai Göd-Bócsa első telepeseinek emléktáblájánál az önkormányzat nevében Markó 
József polgármester helyezett el koszorút. Balra a rendezvény egyik főszervezője, Lenkei 
György városi képviselő

A mazsorettek és az Ifjúsági Fúvószenekar 
felvonulása minden évben látványos 
eseménye Bócsa emléknapjának

A településrész múltjáról Kiss József 
helytörténész emlékezett meg lebilincselő 
beszédében 
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Jubileumi szakmai nap a piaristáknál 
Kereken 25 éve annak, hogy dr. Jelenits István akkori piarista tartományfőnök álma 
nyomán megalakult Gödön a hátrányos helyzetű, ám tehetséges szakembereket nevelő 
iskola a Wigner család egykori nyaralójában és annak környékén. Az ácsműhelyben 
tartott legelső tantestületi értekezletet még sok követte, s ma már az első két nálunk 
oktatott szakma (ács és kőműves) mellett másik ötben is képesítést kaphatnak azok, 
aki hozzánk iratkoznak be. Az egykori szakmunkásképző szakiskola, majd szakképző 
iskola lett, a napjainkban pedig immár szakközépiskola és szakgimnázium most arra 
vállalkozik, hogy az ősz derekán összegyűjti a hazai szakképzés prominens képviselőit, 
hogy közösen gondolkodjanak a jövőről.

Október 21-én a József Attila Művelődési Házban szakmai napot tartanak iskolánk 
és a Gödi Piarista Oktató és Szolgáltató Kft. közös szervezésében. Az esemény fővéd-
nöke dr. Odrobina László szakképzésért felelős helyettes államtitkár lesz, s  ő tartja 
majd a szakmai rendezvény nyitóelőadását. A nap során megszólalnak majd az iparka-
mara, a szakképzési centrum, valamint más szerzetesi iskolák képviselői is.

A program ingyenes, de szükséges jeleznie a részvételi szándékát annak, aki jelen 
szeretne lenni e fontos szakmai vitanapon. Regisztrálni a besze.erika@g-piar.hu e-mail 
címen vagy a (06 30) 632-2792-es telefonszámon lehet.

B. E.

BÚZASZEM ISKOLA

Nyílt nap a jövendő 
elsősöknek
November 23-án, szerdán tartunk 
nyílt napot a Búzaszem Iskolában a jö-
vendő elsősök szüleinek. A nyílt napon 
a mostani első és ötödik osztály mun-
kájába pillanthatnak be az érdeklődők, 
s  megnézhetik a  jövendő első osztály 
tanítójának két óráját is. A nyílt napra 
a  www.buzaszem.hu oldalon a  Hírek 
menüpontban található lapon jelent-
kezhetnek a szülők.

H. Sz.

Az iskolák hírei
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Rövid hírek
A művészetoktatás keretein belül szeptember 21. és 26. között iskolánk fúvószenekara 
és mazsorett csoportja Montenegróban vett részt egy fesztiválon. Az együttesek veze-
tői: Boldog Mónika és Nyikes Róbert.

Szeptember 30-án a Balázsovits János Sportcsarnokban a Zenei Világnap alkalmá-
ból hangversenyt adott a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényelt: Farkas Pál.

Október 17-én, hétfőn 17 órakor iskolánk dísztermében a Palánta-koncerten mutat-
koznak be a hangszeres tanulmányaikat idén megkezdett kisdiákok.

Október 25-én, kedden délután az iskola dísztermében növendékhangverseny lesz.
Október 27-én, csütörtökön 18 órakor Farkas Gábor zongoraművész tolmácsolásá-

ban Händel, Bach és Schumann műveit hallhatja a közönség az iskola dísztermében. 
A belépőjegy ára 300 Ft.

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Játékos tudomány
Szeptember közepén iskolánkban jár-
tak Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Népegészségügyi Főosztályának 
munkatársai, akik a  Játékos Tudo-
mány nevű projekt keretében előadást 
tartottak negyedik évfolyamos diákja-
inknak.

Az interaktív program öt különböző 
állomásán a gyerekeknek azokat a sza-
bályokat és  teendőket mutatták be, 
amelyek segítenek egészségük megőr-
zésében, illetve a betegségek minél ha-
marabb való leküzdésében. Iskolánk 
diákjai nagy lelkesedéssel vettek részt 
e  foglalkozásokon, és  valamennyien 
tartalmas élményekkel gazdagodtak. 
A  projekt szervezőinek és  felkészült 
előadóinak hála, jól használható tu-
dással gyarapodtak gyermekeink 
a nap végére. Köszönjük a  lehetőséget 
dr. Homor Zsuzsanna Fővárosi és Pest 
megyei tiszti főorvosnak és  lelkes 
munkatársainak!

F. K.

A jubileumi logó Kürtössy Ottó 11. C osztályos diák munkája
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Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig

a Szivárvány Bölcsődében!
A következő foglalkozás november 8-án.

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

A következő foglalkozás időpontja:
2016. november 2., szerda, 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!

A népmese napját első alkalommal a Ma-
gyar Olvasástársaság felhívására 2005. 
szeptember 30-án, Benedek Elek születés-
napján rendezték meg. A  Huzella Tiva-
dar Általános Iskola könyvtárosa is úgy 
gondolja, hogy a  népmesék fennmaradása 
és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyo-
mányozása nagyon fontos. Évek óta − im-
már hagyományként − olyan programokat 
szervez az  iskolában, melyek során a  gye-
rekek megkülönböztetett fi gyelemmel for-

dulnak a magyar népmesék felé.
Szeptember 30-án az  alsósok népme-

sei hősök jelmezeibe bújtak: csak úgy 
nyüzsögtek a  folyosókon a  királylányok, 
a  boszorkák és  a szegénylegények! Nem-
csak a  diákok, hanem a  tanárok is csatla-
koztak e vidám forgataghoz: királyfi k, bo-
szorkák, manók álltak a katedrákon.

A gyerekeket az  udvaron kialakított 
mesesarok várta, és  kipróbálhatták a  ku-
koricamorzsolást is. A  huzellás konyhán 

Mónika néni készítette el a  szegények ele-
delét, a  kukoricamálét, amit aztán a  gye-
rekek meg is kóstolhattak. Idén új kez-
deményezésként felhívást tettünk közzé 
az  iskolában, hogy várjuk a  vállalkozó 
szellemű nagyszülőket, szülőket, akik 
a  nap folyamán népmeséket olvasnak fel 
az  osztályoknak. Egy nagymama, Szarka 
Sándorné Etelka néni és egy édesapa, Vatai 
Gyula jelentkezett, akik aztán egész nap 
fáradhatatlanul meséltek és meséltek a gye-
rekeknek.

Az időjárás is nekünk kedvezett, így ra-
gyogó napsütésben látogattak az osztályok 
reggel 9-től délután 14 óráig a  szabadtéri 
morzsolóba.

A főszervező, Sáfrán Edina könyvtá-
ros már a  jövő évi program összeállításán 
gondolkodik. Teheti ezt már csak azért is, 
mivel a kollégák is szívesen segítenek neki.

Köszönjük valamennyi segítőnk munká-
ját, kiállták a próbát!

H. A.

2016. November 26. 19:00

A BELGA SÖRHÁZBAN

TÁVOL-KELETI EST

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Egy mesés nap a Huzellában

KÖZÉLET
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Az első napon világjáró művészek érkez-
tek városunkba: Oláh Kálmán dzsesz-
szzongorista, komponista Bach-művek 
saját átiratát adta elő improvizációk-
kal dúsítva zenészkollégáival, Klenyán 
Csaba klarinétművésszel és  Barcza 
Horváth József nagybőgőssel. Hatalmas 
sikert arattak Oláh és Klenyán virtuóz, 
érzelemgazdag improvizációi, a klasszi-
kus zenét kedvelő barátaim mindegyike 
elismerően nyilatkozott a  hallottakról, 
a  trió tagjainak fantasztikus hangszer-
tudásáról, az átiratok magas színvonalá-
ról. Meglepetésként Karosi Bálint egye-
di élményt nyújtó barokk improvizáció 
kíséretében játszotta el Gershwin Sum-
mertime című darabját. A közönség ne-
hezen hitt a szemének és a fülének, hogy 
egy ilyen ismert, közkedvelt művet így 
is meg lehet szólaltatni, ráadásul barokk 
hangszeren.

A második napon délután a  gödi 
Maszk Bábszínház mutatta be élőbábos 
előadását, az  1700-as években játszó-
dó Furfangos Csudadoktorokat, jó pár 
család és  a bócsai TOPhÁZ Gyermek-
otthon lakói egy csoportjának nagy 
örömére.

Este pedig jöhetett a régizenei koncert 
Johann Sebastian Bach, fia, Carl Philipp 
Emanuel Bach és  Antonio Vivaldi mű-
veinek előadásával. Karosi Bálint igen 
elmélyülten foglalkozik Bach korának 
zenéjével, az akkori zeneművek hiteles, 

korabeli hangszereken való megszó-
laltatásával, így ragaszkodott a  barokk 
hegedűn, csellón, bőgőn, és egy korabeli 
csembaló mintájára készített kétmanu-
álos német hangszeren való játékhoz. 
Felépett még Lachegyi Imre és a Sebas-
tian Consort: Imréék szívesen fogad-
ták a  meghívást, s  örömmel készültek 
együtt Bálinttal, Karasszon Dénessel, 
aki C. P. E. Bach A-dúr gordonkaverse-
nyét játszotta.

Lachegyi Imre blockflöte művész J. S. 
Bach a-moll hegedűversenyének furulya 
átiratát játszotta nagy sikerrel, Karo-
si mindegyik darabban csembalózott, 
és  az est fénypontjaként hangzott el 
Bach V. Brandenburgi versenye. A New 
Yorkban élő neves orgonaművész lebi-
lincselően játszott ezen a hangszeren is, 
a  közönség hatalmas tapsviharral kö-
szönte meg ezt a  nagyszerű koncertet. 
Érdekessége volt még e  napnak, hogy 
a Lachegyi Imre által életre hívott Bör-
zsöny Barokk Napok záróeseménye-
ként szerepelt a gödi koncert. Örömmel 
nyugtázható, hogy milyen gyümölcsöző 
is a civil összefogás egy nemes cél érde-
kében, most nevezetesen a zenekultúra 
népszerűsítése érdekében.

Köszönet az  előadóművészeknek, 
a közönségnek, a támogatóknak, a segí-
tőknek ezért a sokáig emlékünkben élő 
két napért!

Wagner László főszervező

Pászthy Júlia operaénekes, a  Zeneaka-
démia tanára a következőképpen nyilat-
kozott a Barokk Hétvégéről: „Ez a hét-
vége a  nyár legszebb zenei pillanatait 
adták számomra, Oláh Kálmán triója 
a világ bármelyik koncerttermében ha-
talmas sikert ért volna el. A Bach-átira-
tok magas színvonalú zenei csemegét 
jelentettek, nemcsak a dzsesszrajongók-
nak, hanem a komolyzene kedvelőinek 
is. A trió tagjai nem csupán magas tech-
nikai tudással, virtuozitással, hanem 
művészi alázattal vették kezükbe ezeket 
a csodálatos mesterműveket. A csemba-
lón játszott Summertime-improvizáció 
a  közönség kedvence lett, ez ötletnek 
és megvalósításnak is egyedi és külön-
leges volt. Több ilyet kérünk, és  kö-
szönjük az élményt! Ez a sorozat kezdi 
szétfeszíteni a kisváros kereteit, komoly 
fesztivállá léphet elő.”

Pintér György alpolgármester így fog-
lalta össze gondolatait a  kétnapos ren-
dezvénnyel kapcsolatban:

„Csodálatos élmény volt az  alsógödi 
templomban megtartott barokk zenei 
hangverseny. Újra bebizonyosodott, 
hogy Gödön jelentős az igény klasszikus 
zenei koncertekre, és  a város lakossága 
nagyra értékeli a  Belépés Családostul 
igazi zenei ínyencségnek számító, ben-
sőséges hangulatú koncertprogramjait. 
A kiváló akusztikájú templomban a ba-
rokk „slágerdarabokat” a  legkiválóbb 
művészek szólaltatták meg, ráadásul 
autentikus hangszereken, ami egészen 
különleges és ritkán hallható zenei hang-
zást eredményezett. Büszkék lehetünk 
arra, hogy városunkban évről évre olyan 
színvonalas koncertek valósulnak meg, 
amelyeket a  legnagyobb koncerttermek 
is büszkén tűznének műsorukra.” (Kiemelt támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Göd Város 

Önkormányzata, Szent Jakab Zarándok Egyesület, Sauska Borászat, Alsógödi Egyházközség.
Támogatók: Csepregi Cukrászda, Flört Virág- és Ajándékbolt.)

KONCERT

Gödi Barokk Hétvége
Augusztus 27-én és 28-án Barokk Hétvégét tartottunk Gödön a Zenei Becsalo-
gató programsorozat keretén belül a Szent István-templomban.

Karosi Bálint lebilincselő játékát nagy odaadással hallgatta a közönségLachegyi Anna és Karasszon Dénes a Szent 
István-plébániatemplomban megrendezett 
koncerten

KULTÚRA
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A Szenzor Fotókör − a Magyar Fotográfia Napja, illetve a Kulturális Örök-
ség Napok alkalmából – idén harmadik alkalommal hirdetett fotópá-
lyázatot, méghozzá két kategóriában, Göd Fotópályázat – 2016 címmel. 

Az ünnepélyes díjátadásra és a negyven legjobb fotót bemutató kiállítás megnyi-
tására szeptember 15-én került sor a József Attila Művelődési Házban. A tárlatot, 
amely október 11-ig volt megtekinthető, Horváth Imre, a Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg. A fotópályázatot 
a művelődési ház, Göd Város Önkormányzata és a Gödi Civil Tanács támogatta.

FOTÓPÁLYÁZAT

Göd fotós szemmel – harmadszor

A „Göd” kategória első három helyezettje, zárójelben a pályamunka címe:
1.  Bárdos Tamás (Református templom),
2.  Németh Anna (Táncos mulatság),
3.  Böhl Katalin (Gödi strand).

A „kötetlen” kategória nyertesei: 
1.  Rácz Péter (Rosszcsont), 
2.  Tóth Ferenc (Ezer év), 
3.  Lakatos Krisztián (Waterworld afternoon). 
A díjakat dr. Pintér György alpolgármester adta át.

A beérkezett pályamunkák magas színvonalára való te-
kintettel a zsűri elnöke, Molnár Ferenc Csokonai-díjas fo-
tóművész különdíjjal jutalmazta Hámor Szabolcsot (Szi-
gor), Potyó Imre zsűritag Rácz Attilát (Királyok), Karolina 
Hernández zsűritag pedig Rácz Pétert (Új nap), aki a  leg-
eredményesebb fotósnak járó díjat is átvehette.

A pályázat kiírásával a fotókör célja az volt, tudtuk meg 
Potyó Imrétől, hogy a  „Göd” kategóriában színvonalas, 
művészi értékű s egyben turisztikai célokat is szolgáló fotók 
szülessenek városunkról, a „kötetlen kategória” pedig a tar-
talmas és igényes fotók segítségével népszerűsítse a fotómű-

vészetet. Pályamunkák az ország szinte minden tájáról, sőt 
határon túlról is érkeztek, összesen 230 fotográfiát kellett 
értékelnie a zsűrinek: 63-at a „Göd”, 167-et pedig a „kötet-
len” témakörben. A  fotópályázat idén is varázslatos vagy 
éppen elgondolkoztató képekkel hirdette városunk nagy-
szerűségét, illetve változatos világunk ezernyi szépségét. 
A Szenzor Fotókör továbbra is hisz abban, hogy egy ilyen 
kezdeményezés nem csupán a vizuális kultúra erősítése, ha-
nem közösségformáló ereje miatt is fontos.

(w)

Református templom Fotó | Bárdos Tamás

Táncos mulatság Fotó | Németh Anna Gödi-strand Fotó | Böhl Katalin

KULTÚRA
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HELYTÖRTÉNET

Kulturális örökségünk 
a vetítővásznon
Szeptember harmadik hétvégéje már jó néhány éve a Kulturális Örökség Nap-
jaiként szerepel a hazai lokálpatrióták naptárában.

 Gödön idén – az előző évek helyi örökségeinket busszal bebarangoló vá-
rostörténeti túrái helyett – vetítéseken ismerkedhettek az érdeklődők a város 
múltjával.

 Szeptember 18-án a  József Attila Művelődési Ház adott otthont Bátorfi 
József, helytörténészeink doyenje, Göd friss Pro Urbe-díjasa Helytörténeti 
értékmentés – Göd 1600 éve című vetítettképes előadásának.

 Mindannyiunk Dodi bácsija a  több évtizede kutatott szülőhelye történe-
tét színes adomáiban négy nagy téma köré szőtte. Először az 1600 éves göd-
bócsai késő római kori erőd, majd a gödi területnek a török időkben betöltött 
„átjáróház” szerepe, harmadik témaként Felsőgöd elmúlt száz éve, és legvégül 
a Kódi csárda (Gödi csárda) és a vele egybeépült Kincsem-istálló története ele-
venedett meg az érdeklődők előtt. Ez utóbbi téma az előzőeknél azért kapott 
nagyobb terjedelmet, mivel Bátorfi József már évtizedek óta szorgalmazza egy 
helyi közgyűjtemény létrehozását. Úgy tűnik, végre mindannyian megnyu-
godhatunk: Göd múzeumügye, a Kincsem-istálló jövőbeni rehabilitációjával 
végleg megoldódik, így a múlt helyi relikviái jó helyre kerülnek majd. Talán 
lesz a múzeumunkban a gödi római tábor most bemutatott 1600 éves nagy-
méretű tégláiból, valamint a helyi téglagyár 1900 táján égetett termékeiből is 
néhány. Dodi bácsi ígérete szerint helyet kaphat még itt nagyapjának I. világ-
háborús katonaládája, a Pesti út építésekor felszínre került ritka, balkáni ko-
vaköves pisztoly, valamint az Alsó- és Felsőgöddel kapcsolatban összegyűjtött 
sok-sok tárgyi emlék; térkép, képeslap és fotó is.

 Reméljük, a múlt kincsestára kifogyhatatlan, és egy év múlva újabb fejeze-
tek nyílnak meg a Dunakanyar kapujának tegnapjából.

Volentics Gyula

Zenei Becsalogató − 2016

A jövő művészei
A Zeneakadémia énekes és hangszeres 

hallgatóinak koncertjei.

2016. november 5–6.

Gödi Búzaszem Iskola 
(Vécsey u. 1.).

További információk: 

becsal.org

Rosszcsont Fotó | Rácz Péter

Ezer év Fotó | Tóth Ferenc

Waterworld afternoon Fotó | Lakatos Krisztián

Felsőgöd születése a sajtó 
tükrében
A Retró Ady Klub szeptember 17-én délután Száz év után… címmel egy-
fajta helyi sajtótörténeti előadásra invitálta az  érdeklődőket. Gallé Gábor, 
a klub társ elnöke vetítéssel kísért előadásában bemutatta az 1909 szeptembe-
re és 1911 decembere között 28 lapszámmal megjelent Felsőgöd és Környéke 
című újságot, amely páratlanul gazdag forrásgyűjteménye a  parcellázások 
időszakának, a későbbi Felsőgöd község önszerveződésének és önállósodási 
törekvéseinek.

A lap reprint kiadásának első számát a  szerkesztők – Láng József, Gal-
lé Gábor, Volentics Gyula és Kiss Gábor – azzal a  szándékkal készítették el, 
hogy a visszajelzések alapján felmérjék, volna-e igény a kiadvány rendszeres 
megjelentetésére. Az eredetivel szinte azonos formátumú reprint újság válo-
gatásokat közöl az  egykor megjelent lapszámok legfontosabb híreiből, s  ez-
által betekintést enged a születőfélben lévő Felsőgöd egykori hétköznapjaiba. 
A helytörténeti szempontból különösen értékes reprint kiadvány rendszeres 
megjelenése esetén hozzájárulhatna ahhoz, hogy a településrész történetének 
e fontos szöveges emlékei eljuthassanak az érdeklődőkhöz, és a bennük foglalt 
ismeretek közkinccsé válhassanak. A  kiadvány hasznos segédanyag lehetne 
az iskolák számára is: szöveggyűjteményként segíthetné, hogy a szemelvénye-
ket olvasva a gyerekek megismerhessék lakóhelyük múltjának egy meghatáro-
zó korszakát. Reméljük, hogy a kezdeményezésnek lesz folytatása…

Koditek Bernadett

Gödi Körkép | 2016. 10. szám KULTÚRA
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KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS

A türelem szépségei
Szeptember közepén immár negyedik alkalommal adott 
otthont a  József Attila Művelődési Ház a Gyűszűnyi Ké-
zimunka- és Rövidárubolttal közösen meghirdetett kézi-
munkaverseny pályaműveiből rendezett kiállításnak. Bíró 
Henriettával, a bolt tulajdonosával beszélgettünk.

− Hányan pályáztak a versenyre, és milyen kategóriákban?
− Közel kilencven nevezés érkezett, s  több mint hatszáz 
munkát tekinthetett meg a kiállítás közönsége. A kategóri-
ák pedig: kötés, horgolás, keresztszemes hímzés, normál-
lyukú, tű- és gyöngygobelin, foltvarrás, gyöngyfűzés, suba-
készítés és varrott kézimunka.

− S mik voltak a pályadíjak?
− A sok-sok szép kézimunkának köszönhetően szinte min-
den kategóriában dupláztuk az első, második és harmadik 
díjakat. A támogatóink felajánlásaiból több mint egymillió 
forint értékben oszthattunk ki ajándékokat, egyebek mellett 
fonalakat, kötő- és horgolótűket, keresztszemes készleteket, 
gobelinképeket, kézimunkakellékeket és kiegészítőket, mé-
terárut, vásárlási utalványokat. Valamennyi pályázó kapott 
egy-egy katalógust, s természetesen minden pályázó gyer-
mek első díjat nyert. Az utóbbiak közül sokan járnak hoz-
zám a kézimunkaszakkörbe, s különösen fontosnak tartom 
az  ő képzésüket, támogatásukat. Ugyanígy minden alka-
lommal bevonom a közös munkába a fogyatékkal élőket is.

− Az, hogy idén közel kilencvenen állították ki a munkái-
kat, azt jelenti, hogy egyre népszerűbb a gödi kézimunka-
verseny.
− Valóban, s ez arra ösztönöz bennünket, hogy tovább ápol-
juk városunkban e  szép hagyományt. Megjegyzem, a ver-
senyre neveztek Monorról, Üllőről, a fővárosból és Győrből 
is.

− Említette az önzetlen támogatókat…
− A József Attila Művelődési Ház mellett támogatónk volt 
a MEZ Crafts Hungary Kft., a Kromberg Hungária Textil 
Kft., a Hajdú-Röviköt Bt., az Oriana Kreatív Bt., Bea István, 
Márton Olga papírboltja, Kismartoni Péterné gobelinfestő 

A Göd Városi
Könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
októberi könyvajánlatunk:
•  Szabó Imola Julianna: Kinőtt szív
•  Marina von Neumann Whitman: A marslakó lánya
•  Csányi Vilmos: Ő ott bent
•  Bosnyák Viktória: Elképesztő!
•  Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2016. október 28-án (pénteken) 13 órától 17 óráig
Márton-napi Bütykölde

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2016. november 4-én (pénteken) 13 órától 17 óráig
falevéllel dolgozunk

OLVASÓKÖR BODNÁR ZSUZSÁVAL
Téma: Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristo
Időpont: Október 27. (csütörtök) 18.30 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

és a Szamosközi Gobelin. A díjakat a Kromberg Hungária 
cégvezetője és  a MEZ igazgatója adta át, s  utóbbi nyitotta 
meg a kézimunka-kiállítást is.

(w)

A legjobbnak ítélt pályamunkákat elismerő oklevéllel és értékes 
ajándékokkal honorálták. (A képen balról a második Bíró Henrietta, 
a verseny egyik főszervezője.)

KULTÚRA
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A játék rejtelmeibe Szathmáry Károly világ-, Európa- és magyar bajnok, Bajnokok Ligája győztes 
gombfociversenyző vezeti be az érdeklődőket.
Korra és nemre való tekintet nélkül mindenkit szeretettel várnak!

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

A 2014-ben egy alkalomra összeálló Göod Times Blues együttes a nyár folyamán elnyerte azt a formát, 
melyre tagjai a „végleges” jelzőt szeretnék alkalmazni. Gabriel Gier és Horváth István maradt az első 
felállásból, Kovacsik Tamás helyét – aki az Ismerős Arcok tagja lévén nem tud egyszerre két fronton 
működni idő hiányában – Csikós László vette át. A trió sokat zenélt együtt – garázsban, stúdióban 
és közönség előtt –, aminek ma már látható és főként hallható eredménye van: számaik igazi összera-
kott produkciókká értek. A repertoár továbbra is a Mississippi-delta, valamint Chicago zenei világából 
merítődött, kiegészítve az ott született zenék néhány angol feldolgozásával, valamint angol blues-zené-
szek és együttesek (John Mayall, Ten Years After) szerzeményeivel.

Hogy érzed most magad? Itt az ősz, közeledik az év vége. Szeretnél tenni azért, hogy a téli hónapokban is megőrizd az alakod? Mozogni szeretnél, de nem 
tudod mit? Érdekel a spiritualitás, szeretnél meditálni, vagy egyszerűen csak szeretnél egy jó masszázst, ahol kényeztetnek? Akkor itt a helyed! Életmód- 
és egészségnap, melynek főbb témái: egészséges táplálkozás, mozgásformák, tudatosabb életmód, spiritualitás. Ezzel kapcsolatos interaktív bemutatók, 
előadások, személyes tanácsadás egész nap. A gyerkőcöket játszósarok várja. Természetes kozmetikumok, natúrlevek, vitaminok.

október

22
szombat

19 órától

Göod Times Blues-koncert 
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 700 Ft

október

29
szombat

18 órától 23 óráig

Táncház − Zenél: Mészáros Tibor és zenekara 
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 500 Ft

november

6
vasárnap

10 óra

Ákom-Bákom BÁBcsoport: A suszter manói 
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.) • Telefon: (06 30) 182-4927
Belépőjegy: 700 Ft • Előzetes jegyvétel: H-P: 9 és16 óra között a Duna-part Nyaralóházak recepcióján

november

19
szombat

10 órától 18 óráig

Áramlásban – Életmód- és egészségnap
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • A belépés ingyenes!

Csütörtökönként 17 órától

Gombfoci Klub
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak játszóházában (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • 500 Ft/alkalom

Zenés bábelőadás Grimm meséje alapján
Él két virgonc manó az erdőben, akik úgy döntenek, nem alszanak téli álmot idén.
Igen ám, de ilyen hidegben mezítláb nem lehet szaladgálni a szabadban!
Belopakodnak a suszter műhelyébe, hogy az éj leple alatt cipőt készítsenek maguknak. Meglepődve 
látják, hogy a suszternél nincs maradék anyag, csak egy kiszabott bőr. Gyorsan megvarrják 
az előkészített cipőt – gondolják, ha azt a suszter eladja, vesz új anyagot, amiből nekik is juthat egy-egy 
meleg lábbeli...
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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

OKTÓBER 18. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Ez a te témád: Egészségünkért

OKTÓBER 24. HÉTFŐ | 10.00
Gyerekszínház – a bérlet 1. előadása
Magyar Népmese Színház: Mese a Napkirályról 
és a Holdkirálynőről
Bérlet:1800 Ft/3 előadás/fő
Alkalmi jegy: 700 Ft/fő/előadás

OKTÓBER 26. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

OKTÓBER 28. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub összejövetele

NOVEMBER 2. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub rendezvénye

NOVEMBER 3. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

NOVEMBER 7. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának klubdélutánja

NOVEMBER 11. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabadprogramja

NOVEMBER 12. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegörző Klub 
szervezésében.
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és vérnyomás-
mérés, véranalízis, test-szellem gyógyító, 
energetizáló, szellemsebész, látnok, sorselemzés, 
jósnő, spiritiszta, ásványékszerész, rezgésterápia, 
számmisztika, nyirokmasszázs, Prána gyógyító
Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400
Urbán Istvánné (06 20) 397-9724

NOVEMBER 14. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

NOVEMBER 15. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma: Fókuszban a komolyzene

OKTÓBER 13. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabadprogramja

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

17.00
Retró Ady Klub
Program: 1956 a Gödi Almanach tükrében – 60 éves 
megemlékezés
Kb. 18 órakor: Beszélgetés a „Málenkij robot” 
gyűjtésről
Infó: (06 30) 370-2491

NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

NOVEMBER 19. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Programelőzetes: A felsőgödi Jézus Szíve-templom 
belső kialakítása 1924 és 1970 között. Veres 
Mihálynak, a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumi 
elnőkének vetítése
Infó: (06 30) 370-2491

Az Ady Klub
aktuális programjai

Rovásírás-tanítás
Ismerjük meg őseink keze írását.

Rovásírás-tanítás október 22-étől
minden szombaton délután 2-től.

A részvétel ingyenes.
A legügyesebbek tavasszal a felvidéki

rovásírásversenyen mérhetik össze tudásukat.

Cím: Felsőgöd, Turulmadár Klub, Margit u. 7.

Telefon: (06 70) 616-7566 és (27) 330-404, 

Farkas Éva

2 0 1 6 .  O K T Ó B E R  1 5 .  S Z O M B A T  1 8 . 0 0  Ó R A

O P E R A B A R Á T O K  Ó R Á J A
A z  á r i á t ó l  a  s e x t e t t i g  I .  r é s z

( Á r i á k  é s  d u e t t e k )

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

AJÁNLÓ
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SZABADIDŐ

Gödi győzelem a dunakeszi sárkányhajó-
viadalon
Göd, Dunakeszi és Mogyoród részvételével a VI. DunakesziFeszt háromna-
pos „dzsemborija” keretében rendezték szeptember közepén a VI. Kistérségi 
Hétpróbát. A nyitónapon a sárkányhajó-versenyt bonyolították le, majd fal-
mászás, „bikarodeó”, szkander, kötélhúzás, sörivó- és főzőverseny került a ha-
gyományos ősz eleji programba.

A fő műsorszámot idén is a sárkányhajó-viadal jelentette, hiszen esztendők 
óta presztízskérdés, hogy a két szomszéd közül ki nyeri a futamot. Ez idén – 
több méteres különbséggel – a gödieknek sikerült. A két rivális 1200 méteren 
csapott össze. A hétpróbát összetettben a házigazda Dunakeszi csapata Göd-
del holtversenyben nyerte, másodikak a mogyoródiak lettek.

− A sárkányhajó-versenyen idén is nagy csatában dőlt el a győzelem. A csa-
pat sokat készült a  verseny előtt, nyári estéken rendszeresen treníroztak 
az edző és a kormányos, Gönczöl János vezetésével. Hatalmas volt a csapategy-
ség, a küzdeni akarás; s a rendszeres edzések meghozták az eredményt. Egy 
picit nekünk jobban sikerült a rajtunk, de szomszédaink felküzdötték magu-
kat mellénk, és  fej-fej mellett haladtunk sokáig. Az  utolsó kétszáz méteren 
robbantottunk, néhány méter előnyre tettünk szert, amit meg is tartottunk 
a  befutóig. Nagyot küzdött mindkét egység, gratulálok győztes csapatunk-
nak és a Szlávik Miklós kormányozta dunakeszi hajó legénységének is! Nagy 
élmény volt a gödi hajóban együtt lapátolni, köszönet minden Csapattagnak! 
– mondta el lapunknak Simon Tamás alpolgármester.

V. F.

KAJAK-KENU

Rangos nemzetközi viadalt 
nyert Lukács István, a GSE 
kajakosa
A Gödi SE ifjúsági maratoni Európa-bajnok 
kajakosa, Sinkó László tanítványa, Lukács 
István aranyérmet nyert a  hazai rendezésű 
Olimpiai Reménységek Versenyén (ORV) Sze-
geden, a  párosok 1000 méteres versenyében 
a győri Obert Ákossal.

A visegrádi országok (V4) között fennálló, 
nagy hagyományokra visszatekintő kölcsö-
nös együttműködés eredménye az  olimpiai 
szakágak utánpótlásversenye, az ORV. Ennek 
értelmében Magyarország, Lengyelország, 
Csehország és  Szlovákia 2016-ban 43 sport-
ágban rendez versenyt. A  versenysorozatnak 
részét képezi a  kajak-kenu ORV is, amelyet 
Szegeden rendeztek meg szeptember második 
felében. Az ORV-k közül ez a legnagyobb ver-
seny, amely a nemzetközi kajak-kenu utánpót-
lás-események között is igen rangos szerepet 
tölt be. A  korosztályos világ- és  Európa-baj-
nokságok után a legerősebb viadalnak számít.

Az európai nemzeteken kívül Kanada, 
Ausztrália, USA, Japán és Szingapúr is indított 
versenyzőket a  Matyi-éren. A  három korosz-
tály – 15, 16, 17 évesek – 66 versenyszámában 
közel 30 ország 800 versenyzője állt rajthoz.

Lukács István 2016-ban folyamatosan hozza 
a  sikereket, hiszen Obert Ákossal a  spanyol-
országi kajak-kenu maraton Európa-bajnok-
ságon az  ifjúságiak K-2-es mezőnyében nyert 
Európa-bajnokságot idén nyáron, szeptember-
ben pedig az ORV-n volt futamában a legjobb.

V. F.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta 
újabb sikere
A Gödi SE díjugratója, Erdős 
Nikoletta ezúttal regionális via-
dalon ért el jó eredményt.

− Niki a  korábbi országos si-
kerei után ezúttal szeptember 
végén a  Tóth Béla Regionális 
Díjugrató Bajnokság döntőjén 
a  vigaszágon 6. helyezést ért el 
Jumpocello nevű lovával Simon-
pusztán – tájékoztatott Lenkei 
György, a Gödi SE lovas szakosz-
tályának vezetője.

Népes csapat képviselte városunkat a DunakesziFeszten

Sinkó László tanítványa, Lukács István az ifjúsági 
Európa-bajnokság után újabb nemzetközi versenyt 
nyert győri párjával Fotó | MKKSZ

Gödi Körkép | 2016. 10. szám SPORT
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Az ifjú gödi vízilabdások célja a feljebbjutás a következő csoportba

VÍZILABDA

Lendületben az Aquaworm 
Waterpolo Göd
− Idén léptünk a második évünkbe, tavalyi célunk a tanu-
lás volt, így vegyes korosztállyal a Budapest bajnokság „C” 
csoportjában indulva a tabella végén zártunk. Mivel a többi 
csapat 4-5 év előnnyel indult, az eredmények tőlünk később 
várhatóak, igaz, így is sikerült megszorongatnunk a Buda-
pesti Honvédet a javukra írandó 8-7-es végeredménnyel.

A fejlődés egy év alatt is szemmel látható, az  irány jó, 
s ebben az edzőkollégák, az ellenfél játékosai és a nézők is 
folyamatosan megerősítettek – kezdte beszámolóját Németh 
Rudolf edző.

− A  tavalyi idényt tíznapos edzőtáborral fejeztük be 
Acsán, ahol napi három edzéssel készültünk a  követke-
ző idényre, főleg technikailag és  erőnlétben. Napi szinten 
észrevehető volt a gyerekek fejlődése. Augusztus utolsó két 
hetében a gödi strandon napi két edzéssel már az idei sze-
zonra gyúrtunk. Szeptembertől a Kőnigh György Gyermek 
2005, illetve a  Szívós István Gyermek 2002 Bajnokságban 
versenyzünk. Szeptember 3-án részt vettünk egy felkészü-
lési kupán, ami jó alkalom volt a bajnokságra való ráhan-
golódásra. Idén kitűzött célunk a  feljebbjutás a  következő 
csoportba. Edzéseinket a gödi strandon tartjuk heti öt al-
kalommal, úszó-, előkészítő- és  versenycsoportokban, 40 
igazolt sportolóval. Vezetőedzőnk Császár György, aki har-
mincéves vízilabdamúlttal, sok bajnoki és  kupagyőzelem-
mel a háta mögött irányítja a szakmai munkát. Szeretnénk 
Gödön újraéleszteni a  vízilabdasportot hozzáértő edzők 
és  szakemberek minőségi munkájával. Jövőre három kor-
csoportot kívánunk indítani, ezért várjuk a sport iránt ér-
deklődő gyermeket szeretettel az info@vizikukac.hu e-mail 
címen vagy a (06 30) 444-0474-es telefonszámon – mondta 
el lapunknak Németh Rudolf edző, szakosztályvezető.

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI:

U10-11:
GMFS 2006 – Mogyoród 0-2
GMFS 2006 –  Tökmag FS 3-0 (gólszerző: Balog Ákos, Kovács Zsombor, 

Garaba Patrik)
GMFS 2006 – Dunakeszi 0-3
GMFS 2006 – Rubeola Csömör 1-0 (Dobos Patrik)
GMFS 2006 – SZE-FI 1-4 (Garaba Patrik)
GMFS 2006 – Csomád 1-0 (Dobos Patrik)
GMFS 2006 – Tökmag FS 2-2 (Vida András, Dobos Patrik)
GMFS 2006 – Mogyoród 0-2
GMFS 2006 – Rubeola Csömör 0-0
GMFS 2006 –  SZE-FI 9-1 (Vida András 2, Muka Patrik 2, Őri Tamás, 

Kovács Zsombor, Balogh Ákos, Dobos Patrik, Garaba 
Patrik)

GMFS 2007 – Rád 0-2
GMFS 2007 – Fót 0-3
GMFS 2007 – Dunakeszi II. 3-0 (Telek Richárd 2, Őri Tamás)
GMFS 2007 – Mogyoród FC 0-0
GMFS 2007 – Csomád 0-1
GMFS 2007 – Dunakeszi vasutas 2-0 (Bodnár Bertalan, Nagy Zalán)

U13:
Gödi SE –  Mogyoród 3-2 (Laczkovics Milán, Modróczky Botond, Vida 

András)
Gödi SE – Csomád 2-0 (Jónás Márk, Modróczky Botond)
Gödi SE – Fót 3-0 (Jónás Márk 2, Laczkovics Milán)
Gödi SE –  Mogyoród 5-2 (Jónás Márk 2, Laczkovics Milán 2, Nagy 

Dániel)

U14:
Focisuli Alapítvány Vác − Gödi SE 1-4 (Pauler Ábel 2, Gyenes Botond, 
Horváth Ábel)
Gödi SE − Vác-Deákvár 6-4 (Pauler Ábel 2, Ráth Kolos, Horváth 
Marcell, Fellner Bálint, Horváth Ábel)

U16:
Gödi SE − Dunakeszi VSE 3-13 (Vasvári Magor 2, Kis Márió)
Focisuli Alapítvány Vác − Gödi SE 8-0
Gödi SE − Leányfalu 3-3 (1-1) (Ráth Kolos 2, Fellner Bálint)

U19:
Gödi SE − Leányfalu 6-1 (Gergely Marcell, István Sándor, Cseri Olivér, 
Lugosi András, Frech Attila, Libényi Bertalan)
Szigetgyöngye − Gödi SE 0-7 (Cseri Olivér 3, Frech Attila 2, Sebő 
András 2)
Gödi SE − ASR Gázgyár PILE-Szántó 5-1 (Cseri Olivér, Frech Attila 2, 
Sebő András, öngól)

SZABADIDŐSPORT

A SZÜRETI SPORTNAP EREDMÉNYEI
Óvodás futás, lányok: 1. Farkas Éva; fiúk: 1. Szabolcs Balázs, 2. 
Szabolcs Márton, 3. Farkas Ádám
800 m-es futás, lányok: 1. Tunkel Dóra, 2. Telek Zsuzsanna, 3. Huka 
Emese; fiúk: 1. Németh Csanád, 2. Török Tamás, 3. Telek Antal
1000 m-es futás, lányok: 1. Crisztesch Anna Veronika; fiúk: 1. Erdélyi 
Csaba, 2. Gion Endre, 3. Németh Botond
2000 m-es futás, lányok: 1. Nagy Luca, 2. Krudinák Virág; fiúk: 1. 
Berecz Bálint, 2. Gabányi Bálint, 3. Németh Csanád, nők: 1. Huka 
Beatrix, férfiak: 1. Vass Péter
5000 m-es futás, férfi: 1. Vass Péter, 2. Rezes Zoltán, 3. Gabányi Balázs
Kispályás labdarúgás, Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
Óvodások: 1. Fácán Óvoda, 2. Kastély Óvoda, 3. Vegyes
1-2. osztály: 1. Huzella Iskola, 2. Németh László Iskola. 2/b., 3. Németh 
László Iskola 2/c
3-4. osztály: 1. Huzella Iskola 4. osztály, 2. Huzella Iskola 3. osztály, 3. 
Búzaszem Iskola
5-6. osztály: 1. Németh László Iskola 6/b, 2. Németh László Iskola 6/c
7-8. osztály: 1. Németh László Iskola. 8/a., 2..Németh László Iskola 7/a, 
3. Búzaszem Iskola
9-10. osztály: 1. Gödi U16, 2. Alibi FC
Kispályás labdarúgás, Bor Attila Emléktorna: 1. Gödi Öregfiúk, 2. 
Dream Car, 3. Don Papa

SZKANDER

Sportdiplomáciai siker
Megerősítették pozíciójában Csabai Attilát a Nemzetközi 
Szkander Szövetség Szófiában megrendezett kongresszu-
sán. A gödi sportvezető - aki a MOB-nak is tagja – így to-
vábbra is a nemzetközi szövetség alelnökeként tevékenyke-
dik a sportágban.
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KARATE

Sikerrel kezdte a szezont az Életforrás Do
Az Életforrás Do karatékái a III. Szerencsi SKS Ippon Shobu Országos Bajnok-
ságon 22 éremmel kezdték a versenyszezont szeptember végén.

− Kétszáznál is többen neveztek a viadalra, mi a gödi bázisunkról tíz fia-
tallal utaztunk a bajnokságra. Nagyon jó eredményekkel zártuk a napot: hat 
arany-, kilenc ezüst- és hét bronzérmet nyertek sportolóink. Érmes lett Kovács 
Viktor, Üveges Kincső, Kovács Mercédesz és Stum Dominik, ők a Huzella Ti-
vadar Általános Iskola tanulói, illetve Berki Bence, Nyuzó Boglárka, Ragács 
Anna, Karakó Roland, Dudás Jázmin és Vass Réka Virág. Ismét országos baj-
noki címet szerzett kumitéban 
Virág a  felnőtt nők, Dominik 
a 12-13 és Roland a 10-11 éves 
fiúk között. Következő nagy 
eseményünk novemberben 
a  görögországi Európa-baj-
nokság lesz, ahová Réka vív-
ta ki az  indulás jogát, bízunk 
a jó eredményben. Továbbra is 
várjuk a karatézni vágyókat 6 
évestől a  99 évesig. Edzésein-
ket a  Huzella Iskola tornater-
mében tartjuk hétfőn, szerdán 
és pénteken fél hattól nyolcig – 
tájékoztattta a Gödi Körképet 
Karakó Sándor vezetőedző, 
négy danos mester.

V. F. 

Az Életforrás Do karatékái minden viadalról 
hozzák a jó eredményeket. Következő cél: jó 
szereplés az Eb-n

EREDMÉNYEK, FELNŐTTEK:
Szeged KKSE − Gödi SE 37-22 (18-11)
Gödi SE − NKK Balmazújváros 35-26 (19-15)
GÖDI SE − Pilisvörösvári KSK 39-25 (19-9)
Kézilabda Szeged SE − Gödi SE 26-30 (14-16)

Tabella (1-3. helyezettek): 1. PC TRADE Szeged KKSE 
(8 pont), 2. HUFBAU-AKKER KNKSE (8 pont), 3. Gödi 
SE (6 pont).

Eredmények, juniorok:
Szeged KKSE − Gödi SE 30-18 (15-8)
Gödi SE − NKK Balmazújváros 29-30 (9-16)
GÖDI SE − Pilisvörösvári KSK 33-35 (17-18)
Kézilabda Szeged SE − Gödi SE 30-33 (13-17)

Magyar Kupa, 1. forduló:
Gödi SE − Szentendrei NKE 34-21 (18-12)
A második fordulóba jutott csapat a  brazil 
válogatott játékosokkal felálló Ipress Center-Vác 
csapatát fogadja október 19-én a  Balázsovits 
Sportcsarnokban. 
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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. szeptember havi számunkban 
közölt  rejtvény megfejtése: 

„Higgye el, tanárnő, Döncike már 
iskolaérett.”

A nyertes ezúttal: Huszárné Borbás 
Melinda
 
Szerencsés megfejtőnk  Bereczky 
Anna gyógymasszőr  60 perces vá-
lasztható masszázsát veheti igénybe 
a Narancsliget szépségszalonban.

KÉZILABDA

Négy forduló után 3. helyen 
a női gárda
Négy forduló után 14 együttes közül a tabella 
harmadik helyén várja a folytatást az NBI/B-s 
bajnokságban a Gödi SE felnőtt női kézilabda-
csapata.
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BÔVEBB INFORMÁCIÓ:
somkerekiedit@gmail.com l 06 30 347 3109

STEP- ÉS ALAKFORMÁLÁS
Ha javítanál a fizikai állapotodon, 

ha súlyproblémáid vannak, 
ha nincsenek súlyproblémáid, de szeretnél 

rendszeresen mozogni, vagy ha 
egészségesebb életre vágysz...

HÉTFŐ
19.15-20.45 h

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLT. ISK.

KEDD-CSÜTÖRTÖK
6-7 h

BERJOE GYM

hirdetés step.indd   2 2016. 09. 30.   14:52
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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

ba
ba

, g
ye

rm
ek, f

elnőtt masszázs

MandarinMed_advert_Aqua.indd   1 2016.06.22.   23:06:12
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Megérkezett az új Suzuki SX4 S-Cross!
Autócsere programban már

3.990.000 Ft-tól!
Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről 
és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Suzuki Vác márkakereskedés
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu
Web: www.suzukivac.hu

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu

Dália Coffee
Kávégép szerviz

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

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

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

Hiányos vagy gazdaságtalan javíthatóságú készülékeket ingyenesen átveszünk 
és elszállítjuk!

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

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

Szak- és Felnőtt képző Nonprofi t Kft .

Akció: ha kett en jelentkeznek, 10-10 százalék 
kedvezményt adunk. A 16. életévét betöltött  fi atalok 

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

Egyösszegű díjfi zetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

E-mail: info@okjfelnőtt képzés.hu
Web: www.okjfelnott kepzes.hu
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Göd Kincsem park

Októberben nyitunk! 
Eladó, kiadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink 
részére. Ügyvédi közreműködést, hiteltanácsadást
biztosítunk. A vevők számára díjmentes közvetítés,
az eladók részére ingyenes regisztráció 
és értékbecslés.
Értékesítő munkatársakat keresünk.
Haczay Beatrix
+36 (06 20) 915-4588 | beatrix.haczay@gmail.com

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

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

KORKEDVEZMÉNY

AHÁNY ÉVES

KEDVEZMÉNY
ANNYI%

A KERET ÁRÁBÓL 

MULTIFOKÁLIS

LENCSE 50%
MULTIFOKÁLIS LENCSE

OPTIC WORLD

LENCSE

ECSELENCS
MULTIFOKÁLIS LE

DRLD
OPTIC WOR

30%
HOYA

MULTIFOKÁLIS

SZEMÜVEGLENCSE

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

Az ajánlat 2016. szeptember 15-től november 30-ig vagy a készlet erejéig érvényes az 
üzletben megjelölt termékekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként 
eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további részletek az üzletekben, a 
www.opticworldakcio.hu oldalon,          -on, és         -on. 
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2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
Tel.: +36 30/983 8121
www.opticworld.hu
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Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

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...

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

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

• 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
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MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

A sírkő kirakat a műhely mellé költözött.

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

www.koakobonk� .hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 210 000 Ft-tól.

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302

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

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

Göd központjában, a dunai oldalon 
44 négyzetméteres önálló házrész 
irodának kiadó. Telefon: (06 20) 331-
2925, kizárólag este 5 és 7 között. 

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

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.

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

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

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

• 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

HIRDETÉS
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 Mifelénk most 
könnyebb többet látni

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. 
(Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

MOST

3990
FT / HÓ
3 HÓN A PIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 
új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és elektronikus számlázás 
választása esetén. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az 
ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági 
előfi zetők részére, visszavonásig, kétéves 
szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy 
az Invitel Pontokban.



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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