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Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott idejű 
szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem rendelkeztek 
előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, két vagy három vezetékes 
alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi 
díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk 
közül bármelyik kettőt vagy mindhármat 
választod kétéves szerződéssel, az első hat 
hónapban fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. 
(Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344
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A napirendi pontok tárgyalása előtt a jelenlévő képviselők egy-
perces néma főhajtással emlékeztek meg két nemrég elhunyt 
korábbi városvezetőről, Ilyés Gizella korábbi alpolgármesterről 
és ügyvezető polgármesterről, valamint Meszlényi Zoltán kép-
viselőről, bizottsági elnökről.

Két városi tulajdonú kft. javadalmazási 
szabályzatának elfogadása
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának 
biztosítania kell a közpénzek és a köztulajdon törvényes módon 
történő felhasználásának nyilvánosságát, lehetővé téve és segít-
ve a költségvetési források hatékony felhasználását és ellenőr-
zését. A  szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák 
szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig 
együttesen nem érinthetik károsan a két kft. gazdálkodását, il-
letve kiegyensúlyozott működését. 

A szabályzat előterjesztője, Markó József polgármester ösz-
szefoglaló ismertetését követően Szász-Vadász Endre kért szót, 
s a pénzügyi bizottság nevében javasolta a javadalmazási szabály-
zat elfogadását, melyet a képviselők egyhangúan megszavaztak.

A Polgármesteri Hivatal álláshely-bővítési igénye
A képviselő-testület szeptemberi, munkaterv szerinti ülése el-
halasztotta az akkori előterjesztés tárgyalását, amely a Polgár-
mesteri Hivatal bizonyos szervezeti egységein belüli álláshelyek, 
illetve az általuk ellátott munkakörök bővítésére tett javaslatot. 
Az új, átdolgozott előterjesztést most dr. Szinay József címze-
tes főjegyző ismertette a  képviselőkkel. A  javaslat értelmében 
az Adóosztályon a  jelenleg betöltetlen osztályvezetői álláshely 
terhére lehetőség nyílik adóügyi ügyintéző alkalmazására, míg 
az adóosztály vezetését a hivatalon belüli átszervezéssel oldanák 
meg. A Koordinációs Osztályon a titkársági feladatokat jelenleg 
egy közfoglalkoztatott és egy közszolgálati tisztviselő látja el, 
ám szükség mutatkozik a közfoglalkoztatási státusz köztisztvi-
selői álláshellyel történő kiváltására. A megnövekedett feladatai 
miatt szükségessé vált a Beruházási és Városüzemeltetési Osz-
tály egy fővel történő bővítése is. A Polgármesteri Hivatal két új 
álláshely iránti igényét a képviselő-testület megszavazta.

A városi zajvédelem szabályozása
Dr. Szinay József előterjesztésében a  képviselő-testület meg-
tárgyalta a 31/2011. (X. 27.) számú Ök. rendelet módosítására 
tett javaslatot. A  rendelet módosítását az  tette szükségessé, 
hogy a  jogszabály – a  városi zajvédelmi rendelet − nem tért 
ki az építkezési munkálatok zajhatásaira, különös tekintettel 
a  munkavégzés engedélyezett időszakára. Az  előterjesztett 
javaslat alapján építési munkálatokat ezentúl hétköznap és 
szombaton reggel 7 órától 19 óráig szabad végezni, míg va-
sárnap és munkaszüneti napokon tilos. A korábbi zajvédelmi 
rendelet módosítását a jelenlévő képviselők ellenszavazat nél-
kül elfogadták. 

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött arról, hogy a közfoglalkoztatottak 
munkavégzésének segítése céljából új kisteher-gépjárművet vá-
sárolhat a TESZ, mintegy 3,6 millió forint értékben. 

Göd Város Önkormányzata mint eladó, és a  Roll-Lamell 
Kft. mint vevő 2005. július 11-én adásvételi szerződést kötött 
a város tulajdonában lévő, belterületi 3826. hrsz. alatt nyilván-
tartott 3110 m2 alapterületű ingatlan elidegenítése tárgyában. 
A  vevő jogi képviselője tavaly márciusban levélben közölte 
az önkormányzattal, hogy a szerződéstől eláll. Mivel az egyez-
tető tárgyalások nem vezettek eredményre, a kft. pert indított. 
A bíróság felkérte a  felperest, hogy egyértelműen jelölje meg 
az általa vélelmezett alperesi szerződésszegést. Ezt a  felperes 
a ma napig nem tette meg, s kérte a per szünetelését, amelyet 
a bíróság 2016. szeptember 28-án engedélyezett. Ennek értel-
mében a per öt hónapig szünetel, s ha ezen idő alatt egyik fél 
sem kéri a per folytatását, a per megszűnik. Ez ügyben a vá-
rosvezetés álláspontja nem változott, s ezt a képviselő-testület 
most megerősítette. 

Ugyancsak megszavazták a Szakáts-kertben álló, mára élet-
veszélyessé váló villaépület bontásának elrendelését, s  elfo-
gadták a Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjét, amelyet 
dr. Pintér György alpolgármester terjesztett elő.

Szóba került a város sport-, kulturális és oktatási koncepciója 
elkészítésének a szükségessé is.

Sipos Richárd felvetette a közvilágítás kérdésének mielőbbi 
megoldását. Markó József elmondta, hogy ezt az Elmű szabá-
lyozza, országos szabvány alapján. A  polgármester javasolta 
a közvilágítás módosításának előkészítését s annak egy követ-
kező képviselő-testületi ülésen történő napirendbe iktatását. 

Sipos Richárd tájékoztatást kért arról, mikorra várható 
Iván Kovács László szobrának felállítása a Petőfi téren. Popele 
Julianna beruházási osztályvezető elmondta, hogy benyújtot-
ták az ehhez szükséges pályázatot. Dr. Pintér György pedig tá-
jékoztatást adott arról, hogy a tervek szerint várhatóan milyen 
lesz új helyén a szobor környezete. A szobor mellé stilizált be-
tonfal kerül egy Márai-idézettel, valamint egy jelképes barikád, 
lyukas zászlóval. A  tervek szerint a  szobor 2017. április 30-ig 
végleges és méltó helyére kerül.

Végezetül a képviselő-testület zárt ülésen döntött a Salkaházi 
Sára-díj adományozásáról, a Patak utca útépítésének teljes körű 
kivitelezése tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének kivá-
lasztásáról, illetve egy ebtartási ügyben hozott határozat elleni 
fellebbezés elbírálásának tárgyában.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. október 26.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 167 306 

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő 
összegek + pénztár): 6 536 

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 67 598 
A lekötött betétek összesege: 550 000 
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 791 440 

A folyószámlahitel összege: 0 
Lejárt tartozás: nincs 
A 2016-ban a mai napig befolyt adóbevételek összege: 990 658 
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző 
hónapban 10 millió forintot meghaladó tételek listája: – 

A lakossági adótartozások összege 2016. október 31-én: 161 992 
A fenti táblázat a 2016. október 31-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester 

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÁS

A Polgármesteri Hivatal év 
végi munkarendje
Októberi ülésén a képviselő-testület az alábbi-
ak szerint határozta meg a Polgármesteri Hiva-
tal ünnepi időszakra eső nyitvatartási rendjét:
Igazgatási szünet: 2016. december 17. (kedd) és 
2017. január 2. (hétfő) között.
Az új évben az első munkanap: 2013. január 3. 
(kedd).
Az igazgatási szünet öt munkanapja alatt a hi-
vatal köztisztviselői éves szabadságukat töltik.

„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

II. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

10 órától:
Görömbő Kompánia: Betlehemi történet

11 órától:
Társulatok, csoportok előadásai

16 órától:
Huzella Péter karácsonyi műsora

2016. december 18-án, vasárnap 10 és 18 óra között
a Duna-part Nyaralóházak területén.

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz kürtőskalács, 
meleg étel, sült gesztenye  

és sok egyéb finomság.

Minden vendég meghívást kap  
egy pohár forralt borra vagy teára.

A gyerekeket játszósarokkal várjuk!

Korongozás, mézes ínyencségek, ásványok, 
ékszerek és sokféle kézműves portéka.

A belépés ingyenes!

Kézműves vásárunkra várjuk az elsősorban hagyományőrző 
termékekkel kereskedők jelentkezését kinti, illetve benti 
árusításra! Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com, (06 30) 182-4927.

TISZTELT VÁSÁROZÓK!

ÜNNEPVÁRÁS

Adventi gyertyagyújtás 
a Bozóky téren
A tavalyi évhez hasonlóan advent négy vasár-
napján idén is közös gyertyagyújtásra várják 
a gödieket a Bozóky téren, a Jézus Szíve-plébá-
niatemplom előtt elhelyezett koszorúnál. 

Az első gyertya meggyújtására november 
27-én, vasárnap 17 órakor kerül sor. 

December 4-én, 11-én és 18-án szintén 17 
órakor lesz az ünnepi gyertyagyújtás, amelyre 
szeretettel hívják a felnőtteket és a gyerekeket 
egyaránt.

A vasárnaponkénti közös gyertyagyújtások 
az ünnepvárás szép pillanatai voltak már tavaly is

Gödi Körkép | 2016. 11. szám KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Gáspár József István 59 éves
Kuris László 76 éves
Gonda Ferencné (sz.: Csulyák Zsuzsanna) 59 éves
Nagy Tibor Zoltánné (sz.: Bogdány Mária) 69 éves

2016. október 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Török Tibor István és Deltoro-Aguiar Gisela
Siska Gábor és Mészáros Ágnes Mária
Szvoboda Gábor és Déri Gabriella
Meleg Gábor László és Jelentsik Dorottya
Bertalan Zénó és Markal Alíz
Mát Krisztián Mihály és Kis Andrea

KÖZÖSSÉGVÁLLALÁS

Ismét őrtüzet gyújtottak 
Székelyföldért a Duna-
parton 
Tavaly ősszel Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke azzal a felhívással fordult a szer-
te a nagyvilágban élő magyarokhoz, hogy ok-
tóber 30-án templomaikban tartsanak imana-
pot a  székely szabadságért, s  ezentúl minden 
év októberének utolsó vasárnapja legyen Szé-
kelyföld Autonómiájának Napja. Ezen a napon 
őrtüzekkel világítják ki Székelyföld határait. 
A  mozgalomhoz számos magyarországi szer-
vezet és közösség is csatlakozott. A Gödön élő 
Erdélyiek Baráti Köre idén október 30-án dél-
után fél ötkor gyújtott őrtüzet a Duna-parton, 
így kívánva kifejezni, hogy szolidaritást vállal-
nak a székely közösségekkel, amelyek kiállnak 
az autonómia ügye mellett. A gödi tűzgyújtást, 
a tavalyi évhez hasonlóan idén is Szász-Vadász 
Endre erdélyi származású városi képviselő 
kezdeményezte.

GK

A tavaly indult kezdeményezés az erdélyi származású 
gödiek közötti összetartozást is erősíti

Göd a facebookon 
 www.facebook.com/Göd-633671626744859

TÁJÉKOZTATÁS

Göd a Facebookon
A közösségi média használatának általánossá válásával a Facebookon is 
gyakran olvashatók kérdések, javaslatok, vélemények és kritikák a város 
ügyeivel kapcsolatban azokon a internetes oldalakon, illetve azoknak 
a csoportoknak a felületein, amelyek elnevezésükben a „Göd” nevet vagy 
annak kibővített formáit használják. Az  önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy reagáljon ezekre a  bejegyzésekre, és megválaszolja a  felvetődő 
kérdéseket, de nincs lehetősége arra, hogy egyenként figyelemmel kísérje 
valamennyi internetes fórumot. Ezért „Göd” néven létrehozott egy Fa-
cebook-oldalt, amelyen a hivatalos városi álláspontokat, híreket, esemé-
nyeket közli az  oldal kedvelőivel. Ezen a fórumon a  feltett kérdésekkel, 
véleményekkel kapcsolatban bizonyosan hivatalosnak tekinthető választ 
kap az érdeklődő az adott témában. Kötetlenebb csevegésre, kisebb jelen-
tőségű témák megbeszélésére, vitatkozásra a „Gödiek” csoportot ajánlja 
a város. Az itt felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a képviselők és a vá-
ros vezetői is véleményt nyilváníthatnak. Kérjük, használják, és ajánlják 
ismerőseiknek is a Facebookon a„Göd” oldalt és a „Gödiek” csoportot!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Göd” név a város tulajdona, annak 
használata a képviselő-testület engedélyéhez kötött a 6/2009. (II. 26.) Ök. 
rendelet szerint.

A lakosságot érintő legfontosabb híreket, információkat az önkormány-
zat a város hivatalos honlapján (www.god.hu) továbbra is közzé teszi.

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Keressük a Gulag egykori gödi rabjait. 
Ki tud róluk?
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé-
ben Göd Város Önkormányzata méltó emléket kíván állítani azoknak a gödi 
lakosoknak, akik politikai okból vagy hadifogolyként a sztálini Szovjetunió 
munkatáboraiban raboskodtak. Az emlékév alkalmából emléktábla kihelye-
zését tervezzük, 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 idején szovjet munkatáborba 
hurcoltak el. Számítunk mindazok megkeresésére is, akiknek bármilyen tu-
domásuk van e vészterhes időszak gödi vonatkozásairól, esetleg kordokumen-
tumokkal, fényképekkel rendelkeznek e témában. 

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

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

Göd Város Önkormányzata
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A kormány jelen döntése össz-
hangban áll azokkal törekvé-
sekkel, melyek szerint a  köz-

lekedési infrastruktúra a  gazdasági 
folyamatok hatékony kiszolgálásával 
a lehető legnagyobb mértékben segítse 
a versenyképesség fokozását és a mun-
kahelyteremtést – hangsúlyozta a kép-
viselő.

Tuzson Bence elmondta: a  támoga-
tást nyert fejlesztés két fő elemből te-
vődik össze. A Göd és Dunakeszi ha-
tárán létesülő, az M2-es gyorsforgalmi 
utat a régi 2-es főúttal összekötő útnak 
köszönhetően Göd város déli része is 
közvetlenül kapcsolódik majd az  or-
szágos autópálya-hálózathoz. A  pro-
jektre a kormány 3770 millió forintot 
biztosít. 

További 1962 millió forintból va-
lósul meg Göd belterületi útjainak és 
közlekedési eszközeinek fejlesztése, 
ami magában foglalja az Ady Endre út 
teljes felújítását két körforgalmi cso-
mópont létrehozásával. Mindemellett 
a  város több mellékutcája szilárd út-
burkolatot kap, illetve a  helyi tömeg-
közlekedés fejlesztésére hat kisméretű 
városi autóbuszt szereznek be.

Az országgyűlési képviselő tájékoz-
tatása szerint az M2 autópálya és a 2-es 
főút közötti összekötő út tervezési 
munkálatai már megkezdődtek, az út-
építésekre pedig jövő tavasszal kerül 
sor. A fejlesztéshez szükséges források 
biztosításáról (ide értve a  pénzügyi 
tranzakciós illetéket és a  kapcsolódó 
kincstári díjakat is) a  nemzetgazda-
sági miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter gondoskodik 2016 és 2018 
között. 

Markó József polgármester örömét 
fejezte ki, hogy az  előttünk álló idő-
szak jelentős fejlődést hoz a város éle-
tében. Elmondta, hogy a  Göd Város 
Önkormányzatának szervezésében 
megvalósuló feladatok idei finanszíro-
zására a település 562 millió, a jövő évi 
munkálatokhoz 1,4 milliárd forintos 
támogatást kap. 

Első körben tervezik:

•  az M2-est és a régi 2-est összekötő déli 
út megépítését alsógödi leágazással,

•  a Pesti út és a Duna út kereszteződé-
sében körforgalom létesítését,

•  a Pesti út és a Duna út felújítását,
•  a Nemeskéri-Kiss Miklós út és külső 

Ady-Endre út csomóponti körforgal-
mának kialakítását, 

•  mellékút-aszfaltozásokat, mintegy 
500 millió forint értékben.
Azon túl, hogy nagymértékben ja-

vulhat az itt élők életminősége, a tele-
pülés és a térség a lehetséges beruházók 
számára is szimpatikussá válhat a ked-
vező jövőbeli iparűzési adószint miatt. 
Ezáltal új munkahelyek jöhetnek létre, 
és tovább erősödhet a helyi gazdaság.

A Göd város infrastrukturális fej-
lesztéséről szóló október 13-i kor-
mányhatározat az alábbi linken érhető 
el: www.magyarkozlony.hu (Magyar 
Közlöny 2016. évi 155. szám).

Gödi Körkép 

Rendkívüli támogatást kapott Göd infrastrukturális fejlesztésekre, tudhattuk 
meg nemrégiben a Magyar Közlönyből. A hiánypótló beruházással kapcsolat-
ban Markó József polgármester és Tuzson Bence, a térség országgyűlési képvi-
selője adott tájékoztatást lapunknak.

BERUHÁZÁSOK

Közel 6 milliárd forinttal támogatja a kormány Göd és Dunakeszi 
infrastruktúra-fejlesztéseit

Gödi Körkép | 2016. 11. szám KÖZÉLET
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Eközben a  bográcsfőző-verseny 14 csa-
pata már javában főzte a  finom éte-
leket: készült szarvaspörkölt, pacal, 

szürkemarhapörkölt, csilis bab, birkapörkölt, 
Jókai-bableves, töltött káposzta, lebbencsleves, 
hentes tokány. Természetesen idén sem ma-
radhatott el az ökörsütés.

A sződligeti Kincsem Lovarda lovasai tar-
tottak bemutatót, majd a  vállalkozó kedvűek 
felülhettek a lovakra és a fogatokra.

KÖSZÖNTÉS

Isten éltesse, Julika néni!
Október 21-e délutánján meghitt családi ünnepségre gyülekeztek a rokonok 
és a barátok, ismerősök a Belga Sörházban. Rozina Jánosnét, Julika nénit kö-
szöntötték 90. születésnapja alkalmából.

Az ünnepelt a Nógrád megyei Bercelen született, s ott is élt egészen 2007-ig, 
amikor is egyik unokájával, akit férjével együtt a  főváros közelébe szólított 
a munkája, Gödre költözött. Julika néni a berceli termelőszövetkezetben, majd 
később varrónőként dolgozott, s mint megtudtuk, a családjára a legbüszkébb. 
Négy gyermekére, 11 unokájára és 13 dédunokájára, akik valamennyien nagy 
boldogságot jelentenek a számára. 

Julika néni megszerette városunkat, melynek képviseletében a kerek szüle-
tésnapon dr. Pintér György alpolgármester és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási 
Központ vezetője köszöntötte az ünnepeltet.

Szerkesztőségünk nevében mi is gratulálunk Julika néninek, s  kívánunk 
még sok-sok békességben és jó egészségben eltöltött gödi esztendőt!

(w)

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Fiatal szívek ünnepe
Az ENSZ közgyűlésének javaslatára kereken huszonöt esztendeje köszöntjük 
október elsején, az Idősek világnapján szüleinket, nagyszüleinket, dédszüle-
inket. 

A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete, nem utolsósorban a fáradhatatlan 
Frey Lászlóné Gizike jóvoltából, minden évben megünnepli az Idősek világ-
napját. Idén október 19-én a József Attila Művelődési Ház nagytermében sü-
teményekkel és üdítőitalokkal, teával fogadták a száznál is több meghívottat.

A felkért művészek, no meg a  lelkes iskolások színvonalas műsorral ked-
veskedtek a vendégeknek, sőt a vöröskeresztes aktivisták is készültek versek-
kel, énekekkel. Az önkormányzat nevében dr. Pintér György alpolgármester 
és Lenkei György, a  szociális bizottság elnöke tolmácsolta a  városvezetés és 
a gödi polgárok jókívánságait. 

(w)

Az ünnepelt töretlen derűjét sok fiatal megirigyelhetné

A Gusztos család hosszú évek óta főszervezője 
a szüreti fesztiválnak. Simon Tamás alpolgármester 
(jobbra) köszönte meg a munkájukat 

FESZTIVÁL

10 éves a szüreti lovas fesztivál
Gyönyörű, napsütéses időben rendezték meg 
október 8-án a X. Gödi Szüreti Lovas Feszti-
vált. A felvonulás – a hagyományokhoz híven 
– Sződliget és Göd határából indult, majd 
Göd utcáit bejárva a  Feneketlen-tóhoz ért, 
ahol a lovasok ostorcsattogtatással, a fogatok 
nótázással jelezték érkezésüket.

KÖZÉLET
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Simon Tamás alpolgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, valamint 
a főszervező Gusztos családot, megkö-
szönve és elismerve munkájukat, hogy 
évek óta töretlen lelkesedéssel szerve-
zik meg a gödi szüreti fesztivált. Nagy 
Gábor fafaragó, tiszteletbeli erdőőr pe-
dig saját kézzel faragott emléktárgya-
kat adott át a főszervezőknek.

Napközben a  színpadon egymást 
váltották a  különböző tánccsopor-
tok Dézsi Yvett, Harkai Anett, Paulov 
Dóra, valamint Halmi Viki vezetésével. 
A  gyermekek bátran birtokba vették 
a kiállított katonai járműveket, az ug-
rálóvárat, de volt számukra kézműves 
foglalkozás, valamint állatsimogató is, 
ahol közelebbről is megismerkedhettek 
a vízibivallyal, lóval, szamárral, birká-

val és kecskével. Idén sem maradhatott 
el a kismalacfogó verseny, amit a gye-
rekek minden évben nagyon várnak. 
A  gödi Vöröskereszt munkatársai in-
gyenes vércukor- és vérnyomásmérést 
végeztek. Az idősebb korosztály pedig 
jókedvűen nótázgatott cigányzenére.

A nap különleges eseménye egy iga-
zi lánykérés volt, amikor is egy fiatal-
ember fehér lovon érkezve kérte meg 
választott hölgye kezét, aki egy ilyen 
stílusos kérésre természetesen csak 
„igennel” válaszolhatott.

A díjátadáson kiderült, hogy 
a Gasztronauták nevű csapat nyerte el 
a 2016-os „Göd Bográcsmestere” címet 
szarvaspörköltjével, második a  TESZ 
kollektívája lett a  Jókai-bablevessel, 
míg a harmadik helyen a Várdomb ba-
ráti társaság végzett hentes tokányával. 

A  tombolán értékes tárgyakat sorsol-
tak ki helyi vállalkozók felajánlásából, 
a  fődíj idén is egy kiscsikó volt. A  jó 
hangulatú napot a Dupla Kávé együt-
tes műsora zárta, mely alatt a lelkeseb-
bek táncra is perdültek.

A rendezvényt Göd Város Önkor-
mányzata, a  József Attila Művelődési 
Ház,a Fakusz-H.B. Kft., a  Fétis Kft., 
a XV. Camion Kft., a Piramis Építőház 
Kft., a  Felsőgödi Rétesház, valamint 
Pőcze Norbert, Szegedi Sándor és több 
további gödi vállalkozás támogatta.

V-Sz. E.

A lovasok látványos bevonulása minden 
évben a rendezvény fénypontjának számít

A baráti társaságok és a civil szervezetek 
bográcsaiban ezúttal is sokféle finom étel 
készült

Az őszi szabadtéri rendezvény iránt minden évben óriási az érdeklődés. Ezúttal is több 
százan töltötték a napot a Feneketlen-tó melletti réten

FESZTIVÁL

10 éves a szüreti lovas fesztivál
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Markó József polgármester ünnepi kö-
szöntőjében a  gödi forradalmi bizott-
ságokról és nemzetőrökről emlékezett 
meg. Méltatta hősies helytállásukat, 
s arról tájékoztatta a megemlékezőket, 
hogy a gödi mártír, Iván Kovács László 
mellszobra hamarosan méltó helyet 
kap a Petőfi téren.

1956-ról mindenkinek van története, 
személyes története is, függetlenül attól, 
hogy előtte vagy utána született-e. 
Nekem is van – kezdte ünnepi meg-
emlékezését Horváth Szilárd, a  Bú-
zaszem Iskola igazgatója. Mint ki-
derült, fiatal kora óta szívén viseli 
a  magyar történelem viharos, közel-

múltbéli eseményeinek minél hűebb 
feltárását. (Szerkesztő-műsorvezetője 
a  XX. századi történelem című rádiós 
műsornak – V. P. K.) Elmondta, hogy 
1986-ban az  56-os eseményekből írta 
a szakdolgozatát, és ebben a témakör-
ben tartotta a  vizsgatanítását is. Ak-
koriban őszintén beszélni a  harminc 
évvel korábbi eseményekről még nagy 
merészségnek számított, de egyetlen 
tanítási óra is elég volt ahhoz, hogy 
a  diákok átérezzék a  forradalom és 
szabadságharc okait, és helyére tudják 
tenni magukban a bátor hősök elszánt 
helytállását. A  vizsgatanításnak volt 
következménye, de nem olyan, mint 
azt az akkori politikai helyzetben várni 
lehetett volna, sőt a „következményre” 
egészen 2002-ig kellett várni. Akkor 
ugyanis Horváth Szilárd családjával 
együtt látogatott haza Keszthelyre, s az 
egyik kislányához az éjszaka közepén 
gyermekorvost kellett hívni. A  kései 
órán azonban nem fogadott el hálap-
énzt az orvos, azt mondta: ezt a „szám-
lát” 1986-ben rendezték már, egy törté-
nelemórával...

A személyes történetet a  gödi meg-
emlékezésen is rögtönzött történele-
móra követte. 

Az igazi ima az, amikor az  Isten 
iránti vágy imádkozik – mondta Pál 
Zoltán keszthelyi atyát idézve a  szó-
nok. A Kádár-rendszer idején is a sza-
badság és a  függetlenség iránti vágy 
imádkozott, mert beszélni nem lehe-
tett róla. Ez a vágy robbant ki nagyon 
is hangosan 1956-ban – magyarázta 
Horváth Szilárd. A magyar forradalom 
verte az első koporsószöget a kommu-
nizmus hazug rendszerébe, és a  mar-
xizmus romboló eszméibe. Szerencsés 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

„Az egységbe babonázott nemzet”
1956-os megemlékezés Gödön
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára készülve 
számtalan megemlékezést szerveztek országszerte. Emlékműveket és szobro-
kat avattak a hősök tiszteletére, színdarabok és filmek születtek, hogy méltó 
emléket állítsanak 56-nak. Az  utolsó percekben vagyunk: az  56-osok közül 
már sokan megkapták az „égi behívót”, egyre kevesebb a szemtanú, akit kér-
dezhetünk, aki hiteles történetekkel szolgálhat. Városunkban Horváth Szilárd 
megemlékező beszédével és a Gödi Németh László Általános Iskola hatvan di-
ákjának műsorával tisztelegtek a hatvan évvel ezelőtti események előtt.

A forradalom 60. évfordulóján a megemlékező műsorban a Németh László Általános Iskola 
60 tanulója vett részt

A megemlékező beszédet Horváth Szilárd, 
a Búzaszem Iskola igazgatója tartotta

A kommunizmus áldozatainak emlékére emelt kopjafánál Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő, a városvezetők, az intézmények, a civil szervezetek képviselői és az egykori 
bajtársak helyeztek el koszorút

KÖZÉLET
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Károly történész gondolatát − „56 egységbe babonázta 
a nemzetet” − fejtegette tovább a szónok, hiszen a forrada-
lom lebontotta az osztályharcokból  mesterségesen épített 
falakat. 

Horváth Szilárd négy 56-os − Tumbász Ákos nemzetőr, 
Szigeti   Attila győri munkástanács-elnök, Rajki Márton 
délvidékről áttelepült ügyvéd, és végül a  gödi Iván Ko-
vács László −   személyén keresztül mutatta be az akkori 
eseményeket és a  hatalom bosszúszomjas, aljas megtor-
lását. Mindannyian mártírjai lettek a  szabadságharcnak, 
köszönhetően a  koncepciós pereknek, amelyeket ellenük 
indított az akkori hatalom.

Mit jelent ma nekünk 1956? − tette fel a kérdést mintegy 
zárógondolatként. Egyrészt a szabadság és a függetlenség 
most adott a  magyarok számára – a  határainkon belül. 
De mi van az  elcsatolt területeken élőkkel? Másrészt 56 
történelmet írt, de ezt tesszük ma mi magunk is, ebben 
van a  mi felelősségünk. Horváth Szilárd emlékeztetett: 
A magyar szabadság és függetlenség még csak 25 éve a mi-
énk, hiszen az  utolsó szovjet katona 1991-ben hagyta el 
az országot. Tehát nem vehetjük mindezt természetesnek, 
minden egyes napon hozzá kell tennünk valamit a  kiví-
vott szabadsághoz és függetlenséghez – méghozzá szerte 
a Kárpát-medencében.

Mit üzen Neked 56? címmel hatvan felsőgödi diák köz-
reműködésével láthattak zenés-táncos ünnepi előadást 
az egybegyűltek a Huzella Tornacsarnokban. A lyukas tri-
kolór, a szabadságharc dicsőségét hirdető versek, a  tiszta 
hangon csengő dalok néhány perces időutazásra repítették 
a jelenlévőket.

A gödi megemlékezés a  kommunizmus áldozatainak 
emlékére emelt kiserdei kopjafánál ért véget, ahol a város 
vezetői, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a  pártok, 
az intézmények és a civil szervezetek képviselői, valamint 
az egykori bajtársak is koszorúztak.

V. Pálfai Kinga

A fiatalok Mit üzen Neked 56? című előadása megráző erővel 
idézte fel a 60 évvel ezelőtti eseményeket

TÁJÉKOZTATÓ

A temető rendjét szolgáló lakossági 
felajánlások felhasználásáról
Mintegy 600 gödi lakos kérésének eleget téve az önkormányzat 
2014 júliusában nyilvánosságra hozott egy számlaszámot, ame-
lyen felajánlásokat fogad a  Nemeskéri úti temető rendjének és 
biztonságának fokozására. A számlán mostanáig 66 ezer forint 
gyűlt össze: egy lakos 50 ezer forintot utalt, többen pedig néhány 
ezer forintos felajánlással támogatták az ügyet. Az adományokat 
ez úton is köszönjük.

A számlán összegyűlt pénz nem elegendő ahhoz, hogy a  te-
mető állapotát érdemben javító intézkedéseket lehessen tenni. 
Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a lakossági felajánlá-
sokat egy jelentősebb (több százezer forintnyi) összeggel kiegé-
szíti. Ezt a  forrást olyan intézkedésekre fordítja, amelyek a  te-
metőlátogatók szerint a  legsürgősebbek és a  legszükségesebbek 
a Nemeskéri úti temetőben.

Kérjük, írják meg, hogy véleményük szerint melyek lennének 
azok a  – kisebb költségvetésből megvalósítható – fejlesztések, 
amelyeket a legszívesebben látnának a Nemeskéri úti temetőben. 
Leveleiket a jegyzo@god.hu vagy a korkep@god.hu e-mail címre 
várjuk.

A temető biztonságát fokozó intézkedésekre szánt felajánlá-
saikat az önkormányzat a  továbbiakban is fogadja a 10700323-
42056506-51100005 számlaszámon. A  megjegyzés rovatban, 
kérjük, tüntessék fel: „Nemeskéri úti temető”.

Göd Város Önkormányzata
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− Arra kérem, hogy ossza meg olvasó-
inkkal 56-os emlékeit.
− 1956 kora nyarán fejeztem be az álta-
lános iskolát, ahol Tamás Endre tanár 
úr volt az  osztályfőnököm, aki aztán 

a  forradalom napjaiban Gödön tagja 
volt a  Forradalmi Nemzeti Bizottság-
nak. Ősszel, 15 évesen a  váci gépipari 
technikumba jártam, azonban október 
23-a után bezárt az  iskola. Édesapám 
sofőrként dolgozott, s elhozta ide Göd-
re a  cég „csőrös” Csepel teherautóját, 
melyet aztán a  Nemzetőrség használt. 
Apám maga is nemzetőr volt. A  váci 
malomból fuvaroztunk lisztet, máshon-
nan pedig egyéb élelmiszereket a község 
ellátására. A  környékbeli falvakból pe-
dig az  ottaniak által felajánlott élelmet 
vittük a fővárosba, a Róbert Károly kör-
úti és a Péterfy Sándor utcai kórházba. 
Utóbbiban dolgozott szigorló orvosként 
a  tragikus sorsú ötvenhatos hős, Tóth 
Ilonka. 

− Hogyan került fegyver a kezébe?
− Néhányan, 14-15 éves srácok ta-
láltunk két, félig-meddig elásott PPS 
géppisztolyt, s november 4-e után a Pest 
felé vonuló szovjet üzemanyag-szállító 
konvojokra lőttünk. A  mostani lakó-
park helyén lévő dombon megmaradt 
második világháborús lövészárok volt 
a  fedezékünk. Gyerekfejjel nyilván fel 
sem fogtuk a veszélyt.

− Viszonylag enyhe ítélettel megúszták 
ezt a kalandot.

− Az ügyészség nem tudta bizonyíta-
ni a fegyveres támadás vádját. A bíróság 
nem találta elegendőnek a bizonyíté-
kokat, így ejtette a vádnak ezt a részét. 
Fegyverrejtegetésért ítéltek el bennün-
ket. Négy év javítóintézeti nevelés volt 
a büntetésem, ami valóban enyhe ítélet-
nek számított akkor. Ám az őrök durva-
sága okán a Mosonyi utcai rabkórházba 
kerültem, s a felépülésem után is ott tar-
tottak egy jó darabig, a betegek ápolásá-
ban segítettem. Aztán egy budai javító-
intézetbe, majd onnan Aszódra vittek. 
1960-ban térhettem haza a  szüleimhez, 
s  persze az  56-os múltam végigkísérte 
a következő évtizedeket. Érdekességként 
említem meg, hogy a Markó utcai fogdá-
ban összetalálkoztam egykori osztályfő-
nökömmel, Tamás Endrével, aki szintén 
előzetes letartóztatásban volt ott. Tudo-
másom szerint őt később internálták.

MŰVÉSZET

A forradalom vásznai
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt tisztelegve a Kő-
rösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ csoportos tárlatot rendezett, 
melyen a Gödön élő Vass István festőművész forradalmi témájú vásznai külön-
teremben kaptak helyet.

Vér és krumplileves (olaj, vászon, 100 x 130 cm) A mester ma is sok időt tölt a festőállványa 
előtt

Fiúk a zárkán (olaj, vászon, 80 x 60 cm)

Tizennyolc évesen (olaj, vászon, 80 x 60 cm)

KÖZÉLET
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− Mikor és hogyan indult el a  képzőművészet 
irányába?
− Kiskoromtól fogva szívesen rajzolgattam, 
az  aszódi intézetben viszont lehetőségem nyílt 
a tanulásra, ahol Barlai Béla festőművész velem 
külön is foglalkozott. Sőt még zenélni is meg-
tanultam, klarinéton és szaxofonon játszottam. 
Velünk, „ötvenhatos gyerekekkel” ott figyelem-
mel törődtek.

Felnőtt fejjel éveken át zenészként kerestem 
a  kenyeremet, de az  az életforma nem igazán 
volt összeegyeztethető a  családdal. Az  1970-es 
évek elején kezdtem el komolyabban foglalkozni 
a képzőművészettel. Fischer Ernő volt a meste-
rem, aki akkoriban a szegedi főiskola rajz tan-
székét vezette. Tulajdonképpen azóta folyama-
tosan kiállítottam a dolgaimat, idehaza is, meg 
külföldön is.

− Egy rövid történet erejéig kanyarodjunk visz-
sza 1956-hoz, illetve Tóth Ilonka emlékéhez.
− Október 23-án avatták fel Rákosszentmihá-
lyon a Tóth Ilonka Emlékházat, az 56-os már-
tír egykori lakóhelyén. Egy róla készült portrét 
ajándékoztam a  nevét viselő alapítványnak, 
amit, nem kis meglepetésemre, emlékplakettel 
és díszoklevéllel köszöntek meg

W. B.

(Vass István Felsőgödi srácok 1956 című vissza-
emlékezését elolvashatják az 1998-ban megje-

lent Gödi Almanach 168−173. oldalán.)

Mi magunk (olaj, vászon, 130 x 130)

Volt egyszer egy forradalom (olaj, farost, 
110 x 130 cm)

SZAKMAI NAP

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak 
a járási mentőcsoportoknak
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége október 22-én a  gödi Duna-part Nyaralóházak területén ren-
dezett éves gyakorlatot a  járásban működő négy önkéntes mentőcsoport 
számára. 

Az egész napos program célja – ahogyan azt Meskó László tűzoltó ezredes, 
a  Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta – az  volt, hogy 
a mentőcsoportok tagjai mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból 
felkészüljenek az esetleges természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésé-
re és elhárítására, valamint az azt követő helyreállításra. A tűzoltóparancsnok 
hangsúlyozta: a gyakorlat minden évben jó alkalmat kínál arra, hogy a men-
tőcsoportok tagjai megismerjék egymást, feltételezett katasztrófahelyzetek-
ben fejlesszék együttműködő készségüket, és képessé váljanak az összehan-
golt csapatmunkára, amely a mentési helyzetekben nélkülözhetetlen. 

Az Endre, a Keszi, a Dupoly és a gödi Naszály mentőcsoport tagjainak dr. 
Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője kívánt eredményes együttmű-
ködést, majd Simon Tamás, Göd alpolgármestere köszöntötte a jelenlevőket. 
Hangsúlyozta, a Dunakanyar települései a néhány évente ismétlődő árvizek 
alkalmával különösen rá vannak utalva a katasztrófavédelmi és vízügyi szak-
emberek munkájára, de például nagy havazások idején és számos más esetben 
is szükség van a helytállásukra.

Az elméleti felkészítés keretében a résztvevők előadásokat hallgattak a ka-
tasztrófavédelem, a polgári védelem, a munka- és balesetvédelem, az elsőse-
gélynyújtás és az árvíz elleni védekezés témájában, majd a program gyakorlati 
részében a Naszály Mentőcsoport magasból és mélyből mentést mutatott be 
a Dunakaland Kalandpark területén. A mentőcsoportok ezt követően rendőri 
felvezetéssel konvojban vonultak át az alsógödi strand területére, ahol quadok 
bevonásával olyan árvízvédelmi feladatokat hajtottak végre, amelyekre a du-
nai áradások alkalmával bármikor szükség lehet. A terepen az Országos Men-
tőszolgálat munkatársának irányításával a sérültellátást és az újraélesztést is 
gyakorolták. A szakmai programban mintegy 80 fő vett részt. 

K. B.

A járási mentőcsoportok az alsógödi Duna-parton különböző árvízvédelmi 
feladatokat gyakoroltak
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− Arra kérem, hogy meséljen olvasó-
inknak ifjú éveiről.
− A  hajdúhadházi emlékeim bizony 
már nagyon régiek, hiszen 1934-ben 
születtem. Amikor elvégeztem a  négy 
elemit, mentem volna tovább polgári 
iskolába, de az éppen megszűnt akko-
riban.

Parasztcsaládból származom, a szü-
leim földművesek voltak, így ben-
nünket a munkánk a mezőhöz, az er-
dőhöz, a  szőlőhöz kötött. Az  ötvenes 
évek elejétől már igen nehéz volt a pa-
rasztemberek sorsa, ezért vagy tucat-
nyian, fiatalok, elmentünk Újpestre 
tímártanulónak. Az igazi munkám ne-
kem ott kezdődött, miután 1954-ben 
megszereztem a  szakmunkás vizsgát. 
Igaz, még az év őszén bevonultam ba-
kának, az 56-os forradalom napjaiban 
tehát még sorkatonaként szolgáltam. 
Az  1956-os élményeim megérnének 
egy külön beszélgetést…

− Hogyan került Gödre?
– Már ipari tanuló koromban kedvelt 
kirándulóhelyem volt ez a vidék. Újpes-
ten, a Megyeri csárdánál a nyakunkba 
kötöttük a cipőnket, és a Duna-parton 
mezítláb gyalogoltunk végig egészen 
a Széchenyi csárdáig. 1965-ben költöz-
tem véglegesen Gödre, éppen a mai Ne-
meskéri-parkerdő közelébe. Akkoriban 
kezdték arrafelé kiépíteni a  villanyve-
zetékeket, oszlopokat, talán mi voltunk 
az  első ottani „telepesek”. A  házunk 
még készen sem volt, amikor bekapcso-
lódtam a községi tanács munkájába. 

− Közösségalkotó szerepéről, termé-
szetvédő elhivatottságáról legendákat 
mesélnek az  idősebbek. Az elmúlt év-
tizedekben végzett közösségi munká-
ját idén Pro Urbe-díjjal köszönte meg 
a városvezetés.
− A  legelső pillanatban a  szívemhez 
nőtt a  kiserdő, amelyet azonnal „vé-

delmembe vettem”. Később, valami-
kor a  70-es években fel akarták par-
cellázni az  erdőt. Amikor kezembe 
került a  parcellázási tervezet, a  kez-
deményezésemre megvétóztuk a  vég-
rehajtó bizottság határozatát. Sikerült 
is megmentenünk az  erdőt! Persze 
a tanácsiak szóvá tették, hogy az erdő 
elhanyagolt és szemetes. E  terület ak-
koriban az  egri erdészethez tartozott. 
A  nyakukra jártam, s  már csak úgy 
emlegettek az  ottani igazgatóságon, 
hogy „na, megint itt van az erdőmen-
tő”. Szakemberek segítségével készí-
tettünk egy rendezési tervet. Sajnos 
ennek a  megvalósítása nem sikerült 
maradéktalanul, pedig ha megvalósul, 
állítom, hogy Pest megyében ez lenne 
a  legszebb erdős terület. Persze sokat 
dolgoztunk így is önkéntes társaim-
mal. Az  erdőrendezés során a  kiter-
melt fát − ezek szigorúan a kiszáradt, 
illetve viharkáros fákat jelentették – 
a munkavégzés arányában elosztottuk 
az önkéntesek között. Jómagam pedig 
felajánlottam az  önkormányzatnak, 
hogy a  hasznosítható faanyagból pa-
dokat készítünk a város számára.

− Mikor kezdett el fafaragással foglal-
kozni?
− 1994-ben mentem nyugdíjba mint 
munkaügyi osztályvezető. Akkori-
ban kezdtem el faragni, mert a fa nem 
csupán tűzrevaló. Éppen nemrégiben 
ajándékoztam néhány munkámat 
a Kertbarátok Klubjának, és azt terve-
zem, hogy 2017. augusztus 20-ára ké-
szítek az önkormányzatnak egy olyan 
faszobrot, amely a  kenyérszentelést 
szimbolizálja majd.

A legelső asztalosmunkám a Huzella 
Iskola udvarán lévő homokozó körbe-
kerítése volt padokkal. Az iskola aulájá-
ban látható fát is mi konzerváltuk és vit-
tük oda a mai helyére. Huzella Tivadar 
fiának, Péternek a  gitárját faragtam 
rá. A  Németh László Iskolának pedig 
megfaragtam a  névadó emlékművét, 
amelyre a kiváló tanulók neveit véssük 
rá évről évre. De a  Feneketlen-tónál, 
a Marignane téren, Bócsán és egyebütt 
is láthatóak tőlem kopjafák, szobrok és 
egyéb tereptárgyak. A  Duna-parti és 
a főút menti fapadok is a műhelyemben 
készültek, a közmunkások bevonásával. 
Ha végigsétálok Gödön, a  munkáim 
sokhelyütt rám köszönnek. Ezek az én 
legnagyobb büszkeségeim. 

W. B.

A KÖZÖSSÉGÉRT

A fa nem csupán 
tűzrevaló
Nagy Gábor 1965 óta él Gödön, ám mai napig ápolja kapcsolatát szülővárosával, 
Hajdúhadházzal, melynek díszpolgára. Immár jóval túl a nyolcvanon is szívesen 
ajánlja fel a  segítségét másoknak, s  örömmel áll élére minden olyan önkéntes 
munkának, amellyel szebbé és zöldebbé tehető városunk.

Nagy Gábor famunkáinak jó része eleve ajándéknak készül. Legutóbb a Kerbarátok Klubját 
és a szüreti lovas fesztivál főszervezőit lepte meg emléktárgyaival
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Látni és látszani
2016-ban is!
A Látni és látszani plusz az ORFK Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága és az X-ME-
DITOR Kft. közös közlekedésbiztonsági 
kampánya, amelynek célja, hogy a  bal-
esetmentes közlekedés érdekében felhívja 
a figyelmet a látás és a láthatóság kiemelt 
fontosságára a téli időszakban.

Az országos kampány keretében októ-
ber 15. és december 10. között a személy- 
és haszongépjárművek, a  motorkerékpá-
rok és  a  kerékpárok vezetői ingyenesen 
ellenőriztethetik járműveik láthatóságért 
felelős alkatrészeit és  a  szélvédőt az  akci-
óhoz csatlakozott szervizekben. A regiszt-
rált optikai szaküzletek pedig díjmentes 
látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal 
várják a járművezetőket.

A közlekedésben részt vevők közös ér-
deke, hogy a  vezetők átvizsgáltassák jár-
műveik világítástechnikai berendezéseit, 
szélvédőjüket, és ellenőriztessék látásukat.

Az akcióhoz csatlakozó szervizek 
elérhetősége és további részletek 
a latnieslatszani.hu honlapon olvashatóak.

TÁJÉKOZTATÁS

Ügyfélfogadási idő változása
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Igazgatásren-
dészeti Osztálya tájékoztatja az állampolgáro-
kat, hogy az  engedélyügyi ügyfélfogadási idő 
a Dunakeszi Rendőrkapitányságon 2016. októ-
ber 1-jétől az alábbiak szerint változott:
Kedd: 8-tól 12 óráig és 13-től 15 óráig
Csütörtök: 8-tól 12 óráig

A RETRÓ ADY KLUB PROGRAMJA
2016. december 17-én, szombaton 17 órakor:

A Kincsem-istálló és -udvarház felújítása, 
közösségi térré való átalakítása

Tarjányi Judit főépítész tájékoztató előadása 
az EGT Alap támogatásával megvalósuló beruházásról

Utána:
Karácsonyi ünnepi est.

Infó: (06 30) 370-2491

VÁROSKÉP

Újabb fedett buszváró készült
Évről évre gyarapodik Gödön a fedett buszvárók száma, amelyek rossz 
időben az eső, nyáron a tűző nap elől nyújtanak védelmet az utasok-
nak. November 5-én az  Oázis lakóparkban, a  Termálfürdő körúton 
lévő buszmegálló is fedett várót kapott. A város egyre több pontján 
megtalálható, esztétikus és igényes kivitelű faépítmények a  Piarista 
Szakközépiskolában készülnek.

GK

Az egységes kivitelű buszvárók a városképre is kedvező hatással vannak
 Fotó | Szász-Vadász Endre
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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!

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

November 19-én véget ér az az akció, amelynek keretében 
a  lakosság két héten át ingyenesen adhatta le a  kerti hul-
ladékot a város zöldhulladék-telepén. (Az akció részleteiről 
a www.god.hu honlapon és a Gödi Körkép októberi számá-
nak 19. oldalán találnak tájékoztatást.) A fákról még le nem 
hullott levelek és az egyéb kerti hulladékok ártalmatlanítása 
ezt követően csak komposztálással történhet. Október 15-
től március 16-ig az égetést helyi rendelet tiltja. Aki a tűz-
gyújtás szabályait figyelmen kívül hagyja, az  a rendelet 

értelmében 50-től 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal 
büntethető. Az égetés a továbbiakban is csak korlátozottan, 
május 16. és április 30., illetve szeptember 1. és október 14. 
között engedélyezett. Tavasszal azonban várhatóan újra lesz 
lakossági zöldhulladék-lerakási akció, amikor ismét ingye-
nesen lehet majd leadni a kerti hulladékot a Nemeskéri úti 
lerakóban – tájékoztatta lapunkat Jakab Júlia, az  önkor-
mányzat környezetvédelmi ügyintézője. 

K. B.

KERT

A kerítésen átnyúló faágak zavarhatják 
a szomszédokat
Az önkormányzatnál több alkalommal tesznek bejelentést a lakosok a szomszéd-
ból átnyúló, zavaró faágak miatt. Az ingatlantulajdonosoktól elvárható, hogy gon-
doskodjanak a kerítés közelébe telepített fáik és bokraik lombozatának rendszeres 
nyírásáról. Ha ilyen kérdésekben a szomszédok nem tudják békés úton rendezni 
nézeteltéréseiket, a Dunakeszi Járási Bírósághoz fordulhatnak. Az önkormány-
zatnak nincs hatásköre jogi segítségnyújtásra ilyen esetekben – mondta lapunk 
kérdésére Jakab Júlia környezetvédelmi referens. A kerítésen átnyúló nagyobb fa-
ágak levágására a vegetációs időszak megkezdődéséig van lehetőség. Használjuk 
ki a napsütéses őszi hétvégéket, és tegyük rendbe a kerítések környékét!

GK

www.telepulesellato.hu

Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő!

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

Minden pénteken éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

December 30-án, pénteken
20.30 és hajnali 2 óra között
zenés előszilveszteri buli DJ Svirivel! 

KERTI HULLADÉK

Március közepéig tilos az égetés! Komposztáljunk!

KÖZÉLET
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A közterületi fásítási akció keretében igényelhető fák ültetését 
és gondozását az önkormányzat az alábbi útmutatóval szeret-
né segíteni.

Az ültetés menete
•  Ültetési távolság: 3-5 méter 
•  Az első fontos lépés az ültetőgödör elkészítése. A gödör mére-

teit tekintve, szélessége és mélysége kétszerese, háromszorosa 
legyen a gyökérzet méretének. Például egy nagyobb földlabdá-
jú fa esetén 80 x 80 x 80 cm-es gödröt kell ásnunk. Törekedjünk 
arra, hogy a gödör fala szinte függőleges legyen! A gödör tala-
ját forgassuk át néhányszor, hogy minél porhanyósabb legyen 
a növény ültetési közege.

•  Tápanyag nélkül soha ne ültessünk! Tegyünk minimum 10 
kg szerves trágyát/komposztot a  gödör aljába, mely elenged-
hetetlen a  növény optimális fejlődéséhez. Takarjuk be 10-20 
cm vastag porhanyós földdel, hogy ne érintkezzen közvetlenül 
a gyökérzettel, mert kiégetheti. Amikor kész a növény táptala-
ja, helyezzük a csemetét az ültetőgödörbe, de előtte jól nedve-
sítsük be a gyökeret.

•  Földlabdás növények telepítésénél a  földlabdát borító jutaz-
sák maradhat a  gyökérzeten, mivel talajban lebomló szerves 
anyagról van szó. A már fejlődő gyökereket nem szakítjuk le, 
de a kötözőzsineget több helyen vágjuk át. A gyökerek könnye-
dén átnőnek a zsákon.

•  A fa ültetési magassága megegyezik a faiskolai magasságával, 
azaz olyan mélyre tegyük, hogy a gyökérnyak épp a föld alatt 
legyen. Ezt követően talajszintig töltsük vissza a földet, és tö-
mörítsük a  növény körül, hogy ne maradjon levegős a  talaj 
a gyökérzetnél. Szabály, hogy a gyökér teteje (a földlabda teteje) 
nem látszódhat ki a földből, mert az kiszáradáshoz vezethet, de 
túl mélyen sem lehet a növényünk, mert befulladhat a fa.

•  Ha megtörtént a gödör feltöltése, tömörítése, kialakítjuk a víz-
teret (tányért), ahol az öntözővíz a tányérban marad, nem folyik 
el a gyökér közeléből. Ezután alaposan locsoljuk be a növényt.

•  A fiatal fákat minden esetben karózzuk ki, míg meg nem erő-
södik a  törzsük. A törzsnek azonban tudnia kell enyhén len-
gedeznie a  szélben, hogy a  vastagsági növekedése és a  teher-
bíró képessége tartsa az iramot a gyorsan növekvő koronával. 
A rögzítéshez semmi esetre sem szabad drótot használni. A fa 
kikötését csúszásbiztosan, de alápárnázottan (puha anyaggal) 
kell megoldani. A fa növekedésekor időnként ellenőrizni kell, 
hogy a kikötés nem szorítja-e a fa törzsét!

A telepítés után következhet a megfelelő gondozás, amely el-
sősorban rendszeres öntözést és tápanyagellátást takar. A begyö-
kerezési folyamat az ültetés utáni 1-2 év, ez alatt folyamatosan 
öntöznünk kell a  fát az  optimális fejlődés érdekében. Tavaszi, 
nyári hónapokban intenzíven, akár naponta, 2-3 naponta, ősszel 
3-4 naponta, hetente igénylik a növények az öntözést. Folyama-
tos esőzések alkalmával kell csak szünetet tartani. Az öntözés 
mindig kora reggel vagy késő este történjen. Csapadékszegény 
télen, enyhe időben locsoljuk meg a növényeket, mert sok eset-
ben nem kifagynak, hanem sokkal inkább kiszáradnak.

Az alakító metszések végzését lehetőleg a  kiültetést követő 
második évben kell elkezdeni, hogy a frissen elültetett fát ne te-
gyük ki további „stresszhatásnak”.
Sok örömet kívánunk a kiültetett fához!

Göd Város Önkormányzata

ZÖLD VÁROS

Hárommillió forint értékben 
ültetnek fákat a gödi lakosok
Idén is nagy sikerrel zárult az  önkormányzat által meghirdetett 
közterületi fásítási akció, amelynek keretében október 31-ig ingye-
nesen igényelhettek facsemetéket azok a gödi lakosok, akik vállal-
ták, hogy a fiatal fákat az ingatlanjuk közelében elültetik, és három 
éven át rendszeresen locsolják, gondozzák.

A köztéri fásításra az önkormányzat eredetileg kétmillió forintot 
különített el, de a program iránti nagy lakossági érdeklődés miatt 
végül összesen hárommillió forint értékben biztosított facsemeté-
ket az ingatlantulajdonosok számára. Az igénylők a légvezetékek 
alá, illetve a vezetékmentes területre ajánlott fafajták közül maguk 
választhatták ki a tetszésüknek leginkább megfelelőt. A facseme-
téket leghamarabb a november 21-ével kezdődő héten szállítja ki 
az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknak.

Több helyen is előfordul, hogy a  lakosok egymással összefog-
va, közös terv alapján ültetik el az általuk igényelt facsemetéket, 
és fasort telepítenek az utcájukban. A követésre érdemes példákat 
a tavaszi lombnyílás után fényképes összeállításban mutatjuk meg 
olvasóinknak.

GK

Figyelem!
A facsemetét az elültetésig fagymentes helyen kell tárolni!

ÚTMUTATÓ

Ültetési és gondozási útmutató lombos fákhoz

Gödi Körkép | 2016. 11. szám KÖZÉLET
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BÚZASZEM ISKOLA

Szent Mihály-napi vásár a Búzaszemben

A Szent Mihály-nap a Búzaszem-
ben nem múlhat el vásár nél-
kül! Valamikor a nyájak behaj-

tásának és a pásztorok számadásának 
a napja volt Szent Mihályé, szeptember 
29-én. Ma is véget ér valami ekkor: 
kezdődik az ősz, s vele itt a „begubó-
zás ideje”. A búzaszemes gyerekek öt-
leteik tömegét öntötték szebbnél szebb 
tárgyakba, amikor elkészítették a szá-
mos vásárfiát. Az erre az alkalomra ki-
adott pénzt, a tallért is ők tervezték, – 
a pénztervező pályázat nyertesei Major 
Blanka, Hattyasy Luca, Diós Anna, 
Erdélyi Csabi és Csányi Kelemen vol-
tak. De a vásárban is sorjáztak a remek 
ötletek: szitakötők, nyakláncok, hají-
tógép, gyümölcsből alkotott állatok, 

a magasban pedig egy maguk készítet-
te repülőgép cirkált „Limonádé” rek-
lámfeliratot húzva. A Búzaszembe járó 
gyerekek nemcsak kiválóan tanulnak, 
s  veszik könnyedén nyolcadik után 
a  felvételi akadályokat, hanem ötlete-
sek és tevékenyek is, vagyis a  tanulás 
mellett megmarad a  gyermekkoruk. 
S persze javarészt távol tartják magu-
kat a  különböző „észelvevő” kütyük-
től. Szent Mihály az  utolsó ítélet an-
gyalaként a jó és a rossz cselekedeteket 
mérlegeli, s a Szent Mihály-napi vásár 
valami ilyenről is szól a Búzaszemben, 
hogy a jó közösség, az együttműködés, 
az öröm és egymás munkájának meg-
becsülése felé irányuljon a lelkünk.

B. A.

Az idén 25 éves gödi piarista szak-
középiskola és  a  gyakorlati ok-
tatást biztosító Gödi Piarista 

Oktató és Szolgáltató Kft. közösen hívta 
a  városba azokat az  elméleti szakembere-
ket, iskolafenntartókat, kamarai képviselő-
ket, a  gazdasági élet képviselőit, akikkel 
az egyházi szakképzés mai helyzetéről kez-
deményezett párbeszédet. Az október 21-i 
rendezvény fővédnöke dr. Odrobina László 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
helyettes államtitkár volt.

A szakmai nap közel hetven szakember 
részvételével zajlott, főként azzal a céllal, 
hogy tapasztalatot cseréljünk, találkoz-
zunk, kapcsolatokat építsünk. Valljuk, 
hogy a  változó törvényi keretek között 

az  az egyik legnagyobb probléma, hogy 
az  oktatás e  szegmense alulfinanszíro-
zott, melynek legtöbbször az  iskolába 
járó, sokszor hátrányos helyzetű diákok 
az áldozatai.

Az előadások sorát dr. Odrobina László 
kezdte, hogy tisztázza, hol is van az egyhá-
zi szakképzés a megújuló rendszerben. El-
mondta, kik és hányan járnak egyházi in-
tézményekbe. Hangsúlyozta, hogy az állam 
a  továbbiakban is együtt kíván működni 
az egyházi fenntartókkal.

Tóth Ferenc, a  Pest Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szakképzési főelőadója 
a  kamarai szerepvállalással kapcsolatban 
szintén ezt emelte ki. Ugyanakkor ő már be 
tudott számolni az elmúlt év jó tapasztala-
tairól, mely a kamara és az egyházi iskolák 
együttműködését illeti. Kiemelte, hogy 
a gödi iskolával közel húsz éve remek mun-
kakapcsolata van a  kamarának, nemcsak 
a képzés, hanem a szakmai vizsgák szerve-
zése okán is.

Nem ismeretlen Gödön Dudás Tibor, aki 
jelenleg a  Váci Szakképzési Centrum fő-
igazgatója, de korábban a piaristáknál volt 
igazgatóhelyettes. A  centrumhoz tartozó 
nyolc iskolával a jó gyakorlatok megosztá-
sában, az  egymás intézményeiben végzett 
tanítási gyakorlatban, rendezvények szer-

vezésében tud a  jövőben együttműködni 
a gödi iskola és a kft.

A nap második felében már az  egyhá-
zi szakképzés konkrét résztvevőié volt 
a  főszerep. Házigazdaként a  gödi iskola, 
a kft. és a rendház együttműködését mutat-
ta be Dekiszkyné Fejér Rita igazgató, Meyer 
Tamás ügyvezető és Valaczka János Pál SP 
házfőnök. A „gödi modell” a három szerep-
lő közös munkája annak érdekében, hogy 
a  gyerekek egységes piarista szellemben, 
korszerű körülmények között készülhesse-
nek a szakmai vizsgára és versenyekre.

Bángi-Magyar Attila a Servitor Pro Mul-
tis által kezdeményezett Szerzetesi Kere-
kasztal tapasztalatait osztotta meg a jelen-
lévő mintegy hetven résztvevővel.

A szalézi és  a  premontrei szerzetesren-
dek szintén régóta működtetnek iskolákat. 
Kazincbarcika és Zsámbék is olyan hely, 
ahová szívesen járunk szakmai tapaszta-
latokat cserélni. Koblencz Attila oktatási 
igazgató és Bottlik Zoltán intézményvezető 
most elhozták személyes tapasztalataikat 
a  mai szakiskolásokról, családi környeze-
tükről, sikereikről.

Ezúton is köszönjük a helyszínt biztosító 
József Attila Művelődési Ház dolgozóinak 
szakszerű segítségét és támogatását!

B. E.

Az iskolák hírei

Ezek a megszeppent sündisznók igazán 
ennivalók

A gödi modell más, hasonló oktatási 
intézményeknek is példa lehet

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Egy nap a szakképzés jegyében

KÖZÉLET
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Gyimesközéplokig barátok kö-
zött is tizenhárom óra az  út 
Gödtől. Bármilyen korai is volt 

az  indulás, este nem is látták a  fiúk, 
hogy hová érkeztek meg az  egész na-
pos út végén. Reggel azonban fülig érő 
szájjal vették tudomásul, hogy hatalmas 
hegyek között, majdnem a  Kékestető 
magasságában vannak, és amíg Fintu 
Dezső bácsi a  dolgait intézi a  faluban, 
Dóra Áron tanár úr pedig régi ismerő-
seit látogatta végig, nekik irány a hegy-
oldal, és ebédig ne is lássák őket. Az első 
izgalmas élmény csúszva érkezett: egy 
kis viperára lettek figyelmesek, meg 
arra, hogy rövid, de intenzív kapaszko-
dó után olyan kilátás tárult eléjük, hogy 
egy pillanatra még egymás ugratásáról 
is megfeledkeztek.

Az ebédre kapott finom, házi tejföl-
lel kínált töltelékes káposzta után ki-ki 
a  hátára vette a  batyuját, majd Ilonka 
nénivel és Dezső bácsival megindultak 
a  hegyi menedékház, az  esztena felé. 
A házaspár ugyanis tavasztól őszig a he-
gyi legelőn tartja állatait, és  a  falutól 
mintegy 30-40 percnyi járásra lévő szál-
láson töltik az éjszakákat maguk is.

Fenyőerdőn át, majd hegygerincről 
hegygerincre vezetett az  út felfele, he-
lyenként a  tehenek nyakában lévő kis 
kolompok üdvözölték a  beugró kisboj-
tárokat. Útközben kiderült az  is, hogy 
melyik völgyben szokott gombászni 
a medve.

Kisvártatva eléjük tárult a következő 
néhány nap szálláshelye: vendéglátóik 
parányi hegyi házikója, illetve az  álla-
tok istállója, tetején a  szénapadlással. 
Nem sokáig kellett bíztatni a  legénye-
ket, hogy hálózsákjaikkal vackolód-
janak el a  szénában! Persze ezt még 

világosban elő kellett készíteni, hiszen 
a hegy tetején csak a csillagok világíta-
nak éjszakánként.

Amíg az  égi fények fel nem ragyog-
tak, furulyaszó ölelte körbe a  hegyi le-
gelőket, a gödi tanítványok ezúttal egé-
szen a  forrásig mehettek: maga Tankó 
„Fintu” Dezső, gyimesi csángó pásztor-
furulyás − akit a nagyközönség például 
a  budapesti Csángóbálokon hallhatott 
− tanította őket. És ezúttal nem csupán 
zenei tudásukat bővíthették, mélyíthet-
ték, de bepillantást kaptak a pásztorélet 
valóságába. Megnézték, hogyan készül 
a  sajt – onnantól, ahogy este beterelik 
a  teheneket a  legelőről… Kitisztították 
az egyik domboldalt, a vadméhekkel is 
összecsapva azért, hogy tavasszal újra 
teljes pompájában várhassa az állatokat 
a  legelő. Saját bőrükön is tapasztalhat-
ták, hogy hangszere milyen ideális társa 
lehet a természettel tökéletes harmóniá-

ban élő pásztorembernek, korábbi meg-
érzéseik megéléssé nemesültek abban 
a néhány napban, amit a modern, zajos, 
pörgő világtól távol tölthettek.

A Búzaszem Iskola művészetoktatá-
sában megint magasra tette a  lécet: azt 
tűzte ki célul, hogy rendszeres időkö-
zönként tapintható közelségbe viszi egy-
máshoz a növendékeket és azokat az „élő 
adathordozókat”, akik még eredeti, au-
tentikus formában, hitelesen adhatják 
át azt a nemzedékről nemzedékre szálló 
tudást, ami egyik legértékesebb nemzeti 
kincsünk: saját kultúránk bölcsője. Így 
találkozhattak több ízben korábban pél-
dául a  dudások és furulyások Pál Pista 
bácsival, az  idős mesterrel, s  több alka-
lommal is részük volt a közös muzsikálás 
örömében. És e  gondolat mentén jutott 
most Erdélyi Csaba, Csósza Barnabás, 
Mokos Csongor és Vasvári Magor egészen 
Gyimesközéplokig.

Tavasszal tojásíró asszonyok viszo-
nozzák a  látogatást Gödön, akiktől 
húsvétra készülődve lehet eltanulni 
az ősi motívumok használatát. Ének és 
zeneszó pedig a nagyböjt csendjében is 
megfér majd, hiszen gazdag a választék 
az ünnepkörhöz illőekből is.

V. Pálfai Kinga

Bese Botond és tanítványai a Gyimesekben is kitettek magukért

BÚZASZEM ISKOLA

A Gyimesekig csángáltak a gödi furulyások
Szénapadláson aludni, friss sajttal sütött rókagombát vacsorázni, csibészül 
tesztelni a villanypásztort és furulyázni, − a pásztorélet kellemesebbik olda-
lába kóstolhatott bele a Búzaszem Iskola négy népzenész növendéke október 
elején.
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Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig

a Szivárvány Bölcsődében!

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

A következő foglalkozás időpontja:
2016. november 28., hétfő, 17-től 18 óráig.

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

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Huzellás „hétköznapok”
Az idei tanévben egy új tanulmányi versenyt indítottunk szeptemberben a felső 
tagozaton, a FETA-t (Felsős Tanulmányi Versenyt). A nyertes osztály kétnapos 
kiránduláson vehet részt a Jövőformáló Alapítvány ifjúsági táborában, Siófokon.

Ringbe száll valamennyi osztály, vállalva, hogy visszaszorítja a házi felada-
tok és a felszerelések hiányát, a késések és az igazolatlan mulasztások számát. 
A versenyhez programsorozat is kapcsolódik, havonta előre meghirdetve. Ilyen 
volt eddig a reggeli torna, a kéknap, az állatok világnapján eledelgyűjtés, az osz-
tályzászló-készítés, az osztálykidobós-játék és az Elolvasok egy könyvet! akció.

A pontgyűjtő füzetbe kerülnek az  elért a  pontszámok, aztán hónap végén 
kiderül, pozitív vagy negatív-e a  mérleg. (A szeptemberi eredmények alapján 
valamennyi osztály pozitívan zárt!) Minden osztály választott két diákot, akik 
a verseny felelősei: ők fogják össze a munkát, és adják hírül a közösségeknek 
az újabb és újabb feladatokat. De ötletbörzét is tartanak, így nem csak a taná-
rok, de a diákok is részesei a programok összeállításának. Ezzel kívánjuk erő-
síteni a  tanulókban a pozitív értékrendet, az önértékelést és az önellenőrzést, 
az  egészséges versenyszellemet és  a  csapatépítést. Amennyiben a  verseny be-
válik a Huzellában, szeretnénk meghirdetni a tankerület más általános iskolái 
között is.

Élet az alsó tagozaton
A 2016−2017-es tanév kezdete sok izgalmat hozott, elsősorban az első osztályo-
sok életében, akik ügyesen és gyorsan vették fel a ritmust a tanórák rendjével, 
megszelídítették a ceruzát és a  radírt, ráncba szedték a makrancos füzeteket, 
kisimították a szamárfüleket és megbarátkoztak a csengő hangjával is. A tanító 
nénik által szervezett kirándulások segítették őket abban is, hogy iskolán kívül, 
kötetlenebb formában is megismerhessék egymást, és igazán jó kis csapattá ko-
vácsolódhassanak. Barátok között − minden bizonnyal − a tanulás is könnyeb-
ben megy majd!

Természetesen a nagyobbak sem maradtak programok nélkül. Az őszi túrák 
színes emlékei elkísérik őket a tanév folyamán, de a színházlátogatások és a mú-
zeumi séták is maradandó élményt jelentenek számukra.

A vidámság és a kirándulások mellett a tanulmányi munka sem törpülhet el! 
Vannak, akik szívesen vállalnak további feladatokat is a kötelező tananyagon 
kívül. Közel száz kisgyerek jelentkezett az alsó tagozatról országos tanulmányi 
versenyekre, amelyek zöme többfordulós, és átível az egész tanéven (Tudásbaj-
nokság, Kalandos magyar verseny, Zöld Béka környezetvédelmi verseny stb.).

Az iskolai élet számtalan feladata mellett ebben a  tanévben az alsó tagozat 
elhatározta, hogy nagyobb gondot fordít a környezete védelmére. Minden hé-
ten más-más osztály vállalja az iskolai „parkőr” szerepét. Az ügyeletes osztály 
feladata, hogy szemmel tartja az  iskolát és annak környezetét. Ha  szemetelő, 
gondatlan gyereket lát, udvariasan figyelmezteti a kötelességére, illetve minden 
napot úgy fejez be, hogy végigjárja az iskolát és környékét, felszedi a szemetet. 
Így aztán minden osztály megtapasztalhatja a  maga bőrén, milyen más után 
takarítani. Érezhetik azt is, mennyivel szebb a környezetünk, ha tiszta. Bízunk 
abban, hogy nem csupán iskolánk szépül meg az akció által, de a gyerekek fejébe 
is mélyen bevésődik a környezetvédelem fontossága.

H. K. A. és A. T. A.

2016. November 26. 19:00

A BELGA SÖRHÁZBAN

TÁVOL-KELETI EST
A reggeli közös mozgás öröme olykor még a matekóráig is kitartott
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Az iskola mazsorett csoportja rendszeresen fellép a gödi városi ünnepeken is. (Képünkön Bócsa utcáin vonulnak a lányok Szent Mihály 
napján)

A tőlünk csaknem 900 km-re 
fekvő város Montenegró leg-
nagyobb tengerparti tele-

pülése, s  méltán híres turizmusáról. 
Gyönyörű partszakaszok, hangulatos 
óváros, történelmi emlékekkel gazda-
gítva. Kell ennél több? Nos, a  csapat-
nak bizonyosan nem kellett, igazán 
élvezték az ott töltött a néhány napot.

A zenekar és  a  mazsorett csoport 
az  út előtt sokat próbált közösen, il-
letve külön-külön is. Ennek ered-

ményeképpen jól összeszokott a  két 
csapat, ami a  produkción is meglát-
szott. A  koncert helyszínére menet-
ben vonultak a fúvósok és a táncosok, 
ami azonnal felkeltette az  emberek 
figyelmét, s persze nagy sikert aratott. 
A fesztiválon többek között Bulgária, 
Észtország, Horvátország, Szerbia, 
Görögország és Románia is képvi-
seltette magát. A gödiek fellépése re-
mek hangulatot teremtett az érdeklő-
dők körében. Érdekes színfoltja volt 

a  budvai eseményeknek, amikor ze-
nekarunk kalapozós koncertet adott 
a  tengerparti strandon, amelybe né-
hány mazsorettes lány is besegített. 
A nem várt szeptemberi hőség ellené-
re rengetegen megálltak és hallgatták 
a rögtönzött előadást.

A fesztivál záróünnepségén a  szer-
vezők mindenkinek megköszönték 
a  részvételt, majd közös bulira invi-
tálták valamennyi fellépő zenekart és 
tánccsoportot.

A fesztiválprogramok mellett le-
hetőség nyílt hajótúrára és az  óváros 
és a tengerpart felfedezésére is. Csodá-
latos élmény volt, amit nem lehet elég-
szer megköszönni a felkészítő tanárok-
nak, a  szülőknek, a  támogatóknak és 
persze buszunk két sofőrének!

Demeter Anna Boglárka zenekari tag

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

„Ettem szőlőt, most érik”
Lehulló sárgásbarna levelek, szertegu-
ruló gesztenyék és a szüreti vigadalom 
hangulata jellemezte a  Gödi Németh 
László Általános Iskola október 11-14. 
közötti őszi projekthetét.

Ilyenkor, immár hagyományosan 
a negyedikes osztályok mindennap vi-
ta min portát tartanak, amelyen az öko-
iskola szellemében saját készítésű, 
egész séges ételeket árulnak. Ha  min-
dennek ellenére valamelyik kicsi éhen 
akarna maradni, az utolsó napon min-
den osztály gyümölcskosarat állít ösz-

sze, hogy megismerkedjenek az  őszi 
finomságokkal, s végül együtt el is fo-
gyasztják azokat.

A gyümölcssalátákon, répatortákon, 
sült tökön és házi müzliken túl az alsó-
sok a négy nap alatt erejüktől függően 
különböző kézműves foglalkozásokkal 
kerülhettek közelebb az őszhöz, annak 
szokásaihoz, hangulatához osztály-
szinten, s  hangolódhattak a  pénteki 
közös projektzáró napra.

A heti kreativitások között több osz-
tálynál is találkozhattunk 3D-s szőlő-

fürtökkel és színes levelekből készített 
különféle művészi alkotásokkal. Akik-
nek volt kedvük, azok kipróbálhatták 
az ősz fontos kellékének, a madárijesz-
tőnek az  elkészítését fakanálból, vagy 
éppen a  Geszti Eszti névre keresztelt 
gesztenyebáb-készítő versenybe is ne-
vezhették egy-egy kis figurájukat.

Mindezek után jött még csak a pro-
jekthét java, a pénteki zárónap. Szinte 
hangrobbanással ért fel, amikor a több 
mint négyszáz fiatal együtt énekelt és 
verselt az  iskola udvarán, ezzel ünne-
pelve az őszt.

I-deák

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Montenegró, zene, tánc – avagy gödiek Budvában
Szeptember 21-én a felsőgödi Németh László Általános Iskola előtt lázas ké-
szülődést, sürgést-forgást láthattak az arra járók a késő délutáni órákban. En-
nek oka nem más volt, mint az, hogy a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a mazso-
rett csoport útnak indult Budvába, egy zenei fesztiválra. Az utazást a táncosok 
koreográfusa, Boldog Mónika és Nyikes Róbert karmester szervezte meg.
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Folytatódott a Göd Városi Könyv-
tár „Gödi KÉPESKÖNYVtár” 
sorozata, melyet azért hívtunk 

életre 2010-ben, hogy megismertessük 
a  gödieket a  tehetséges magyar gyer-
mekkönyv-illusztrátorok munkáival. 
Idei vendégünk Maros Krisztina volt, 
aki a  Magyar Iparművészeti Egyetem 
tipográfus szakán végzett, s a klasszi-
kus tervezőgrafikai munkák mellett 
sok szép illusztrációval örvendeztet-
te meg a  magyar olvasóközönséget. 
Számos hazai és nemzetközi pályáza-
ton arattak sikert alkotásai: 2009-ben 
különdíj az  Aranyvackor pályázaton, 
2010-ben nemzetközi elismerés (The 
Most Beautiful Illustrations of Key 

Colours), Szép Magyar Könyv-díj 
2015-ben.

Maros Krisztina kiállítását október 
14-én Szabó Imola Julianna író nyi-
totta meg, akivel közös könyvüket, 
a  Kinőtt szívet díjazták az  említett 
2015-ös versenyen. Szabó Imola Juli-
anna szavai híven mutatták be Maros 
Krisztina világát:

„Emlékszem, amikor először láttam 
Maros Krisztinát, felhúzott térddel ült 
a földön, kezében egy teáscsészés rajz. 
A sokaságból őrá emlékszem egyedül. 
A  szemére, amiről talán már akkor 
tudhattam, hogy többet lát, mint amit 
én elképzelni tudok. Évekkel később 
ugyanezt a meglepett örömet éreztem, 

amikor nekikezdhettünk a Kinőtt szív-
nek. Lett egy közös és titkos bolygónk, 
ahová nap mint nap elutaztunk. Kriszti 
mindig meglep. A kerttel, amiben ma-
darak csippentgetik a bogyókat, a fák-
kal, melyek lazacszínű leveleket sír-
nak, a tücsökkel, aki a Holdra gondol. 
Amihez Krisztina hozzáér, életre kel. 
Megmozdul és átalakul. (…) Éjszakai 
lámpások az ujjai. Úgy képzelem, hogy 
Kriszti éjjel felkel, a  papír fölé hajol, 
és oly könnyű és finom anyaggá válik, 
hogy szinte lebegni kezd. Így, repked-
ve a  papír fölött mindenre rálát. Még 
arra is, ami láthatatlan. Nincs árnyéka, 
csak körvonala. Belemerül ebbe a sűrű 
és könnyed anyagba, egészen addig, 
hogy azzá válik. Majd elálmosodik, és 
reggel ott lesz a papíron a  sok szín és 
puha forma. Minden, ami láthatatlan.

Mert hogyan »látnánk« a  vakságot 
vagy a  gyászt? Hogyan tehetnénk lát-

GYERMEKKÖNYV

Tücsök a Holdon − és más mesék
Maros Krisztina kiállítása

KULTÚRA

22



hatóvá a hiányt? Kriszti tudja. Egyetlen mozdulattal rajzol 
kutyát, ami a szó legcukibb értelmében cuki, és mégsem 
sablonos. Egyetlen gondolattal születik a fejéből egy világ, 
amiben a színek, a hangok és az illatok eltompulnak. Nin-
csenek. Talán ez a legnagyobb varázsa. Ahogy a nincsent 
vanná szelídíti. Zölddel és kékkel, málnákkal és fényekkel. 
Boszorkányokkal és esernyőkkel. Onnan nézi ezt a  fur-
csa és időszerű létet, ahonnan nem látható. Neki mégis 
egyszerre otthonos az esőcseppek higanyos birodalma és 
az  akrobata nyulak bátorsága, a  Hold távolsága és  a  ha-
lál közelsége. Nem ismer lehetetlent. Behunyja vakítóan 
kék szemét, és fejest ugrik a szövegbe. Addig úszik benne, 
amíg partra ér. Pasztellkréta- és selyempartra. Retikülös 
nők és kosaras mókusok bóklásznak a  fövenyen. Nevén 
szólítja az  állatokat, és meghívja őket egy csésze teára. 
Számtalan varázsbirodalomhoz van kulcsa. A legeslegtit-
kosabbakhoz is.

Honnan tudom mindezt? Olyan szerencsés vagyok, 
hogy bekukucskálhattam ebbe a  varázsbirodalomba. De 
pszt…! Mert ma önök is olyan szerencsések, hogy meghí-
vást kaptak ebbe az egyszerre finom és erős, gyermekien 
álmodozó és bátran felnövő világba. Használják ki a lehe-
tőséget! Utazzanak a Holdra, az erdőbe. Csenjék maguk-
kal az illatokat és a hangokat! Vigyenek egy darabot ebből 
a titkos álomból, mert ki tudja, mikor jön jól egy Kriszti-
féle szempár! Mert ki tudja, hogy mikor lesz életmentő egy 
varázspornyi titok a mesék birodalmából…”

Hegyi Valéria
könyvtárvezető

Maros Krisztina (balra) és Szabó Imola Julianna (középen) Hegyi 
Valéria könyvtárvezető társaságában a kiállítás megnyitóján
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HELYTÖRTÉNET

Marhavásárok Gödön
A talaj gyenge minősége (a Duna hajdani öntésterülete homokos) miatt 
a szántóföldi növénytermesztés   – talán a komlókerteket kivéve – kétszáz éve 
Gödön még nem volt jelentős. A réteket elsősorban legelőként hasznosítot-
ták.

A környék vásárai viszont híresek voltak, főként az Alföldről felhajtott mar-
hák helyi piaca volt legendás. A vásár leginkább váci állatvásárként ismeretes, 
és Göd tágas pusztáján bonyolódott le.

A középkorban az ország marhakivitele háromirányú volt. Az egyik irány 
Bécs és  a Német Birodalom (Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg, 
Ulm, Strassburg), a másik Morvaország (a Brünnhöz közeli Auspitz városa), 
míg a húsexport harmadik iránya Légrádon és Buccarin (ma Horvátország) 
át Velencébe mutatott. A 16-17. században nagyszámú magyar szürkemarhát 
hajtottak lábon külföldre, ami jó üzletnek bizonyult. A  gödi pusztán meg-
fordult óriási állatszámot misem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1560-ban 
egy nap alatt 7418 marhát szállítottak át a váci réven. A folyón való átkelésért 
fizetni kellett, és ez sem lehetett kis bevétel, hiszen csak 1563 júliusa és 1564 
márciusa között 30 428 marhát hajtottak át e közeli réven (a téli hónapokban 
a szállítás szünetelt), amely a marhacsordák Bécs és Németország felé vezető 
fő útvonalába esett. A rév naplók tanúsága szerint az állatok mind az Alföldről 
származtak. A bevételeknek jelentős hányada a királyi kincstárat gyarapította.

Az 1728. évi összeírás szerint a gödi legelőterület 200 vegyes marhát és 300 
juhot tudott eltartani.

Vályi András a 18. század utolsó évtizedében ezt írja Gödről és baromvásá-
rairól: „Nagy puszta Pest Vármegyében, földes Ura Hertz. Grazsalkovich Ura-
ság, fekszik Vácz mellett, Szöddel, és Dunakeszivel határozva; nevezetes arról, 
hogy Váczi vásárok alkalmatosságával a’ barom vásár rajta tartatik, melly sok 
ezer darab marhának alkalmatos legeltetést szolgáltat.”

Az élet lüktető zaja töltötte meg a pusztát, amikor a marhahajtás főidénye 
elérkezett. Ilyenkor sokszor ezrével terelték át Gödön az alföldi göbölyöket, 
amelyekről még Augsburg városi tanácsában is feljegyezték, hogy a  legjobb 
ízű marhahúst adják. De nem csak a nyugatra hajtott állatok fordultak meg itt, 
hanem ebben az időben a jószág hazai főpiaca is a csörögi és gödi mezőn tar-
tott négy országos váci vásáron volt. A húsvét előtti virágvasárnapon tartott 
„virág-” vagy más néven „magvásár” (március) és a Sarlós Boldogasszony-na-
pi „hagymavásár” (július 2.) mellett a  legnevezetesebb a  gáli, azaz a  Szent 
Gál-napi „káposztavásár” (október 16.) országos jelentőségű, hetekig tartó, 
híres marhavásár volt, mely a gödi legelőkön táplálkozó állatok után a Gras-
salkovich-uradalomnak sokáig jelentős fűbér-jövedelmet hozott. A negyedik, 
téli vásárt Tamás-vásárnak is hívták, mivel karácsony hetében tartották.

Az 1826-ban rögzített Duna Mappációban Zsitnyán János képlő is megem-
líti a marhákat: „Malomárki legelő vonó marhák számára tartatik jobb volta 
miatt Göd-pusztának gulyajárása. Apróhalmok homokos ugyan, de hasznos 
legelő.”

A 19. század derekán Fényes Elek is ír a  gödi legelőkről: „Göd, igen nagy 
puszta, Pest–Pilis vmegyében, a  váczi országutban, Dunakeszi mellett, 
a  gödöllői uradalomhoz tartozik, de rendesen haszonbérlők birják, s  jelenleg 
herczeg Montreal, ki itt igen kiterjedt gazdaságot folytat. Határa róna s  főleg 
homokos, legelője sok; rétjei szépek.”

Azonban ezek a régi, híres váci gyapjúvásárok és a gödi nagy szarvasmarha-
vásárok a vasút megépítése (1846) után néhány évvel lassan megszűntek, mivel 
már – Vác városának jelentős kárára – Losoncon kezdték azokat megtartatni.

A hajdani gödi marhavásárok és tőzsérek utolsó emlékeztetője napjainkban 
a Göd és Sződ közötti Hajcsár út neve.

Volentics Gyula

2016. november 18., péntek 19 óra
Howard Lindsay − Russel Crouse − Richard Rodgers − 
Oscar Hammerstein: A muzsika hangja.
Musical két részben.
A Múzsák Társulat és a Budaörsi Latinovits Színház 
előadása.
Az előadás időtartama 3 óra egy szünettel.
Jegyár: 3200 Ft

2016. november 19., szombat 19 óra
Heltai Jenő: Az édes teher – avagy hogyan adtam férjhez 
a feleségemet?
Élőzenés bohózat három felvonásban.
Az előadás időtartama 2 óra 30 perc, két szünettel.
Jegyár: 2900 Ft
(Az előadás Heltai Jenő örököseinek engedélyével, 
a HOFRA Kft. közvetítésével jött létre.)

2016. november 25-27., péntek, szombat, vasárnap 
Kaleidoszkóp VersFesztivál a Váci Dunakanyar 
Színházban
A részletes program a www.versfesztival.hu oldalon, 
valamint a Váci Dunakanyar Színház oldalán érhető el: 
www.vacidunakanyarszinhaz.hu
(Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány.)

Váci Dunakanyar 
Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
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A felsőgödi Jézus Szíve-plébániatemplom 
különleges esemény színhelye volt októ-
ber elsején, a  zene világnapján. Három 
zenei együttes adott hangversenyt: a né-
metországi Männerchor Grossenhain- 
Reinerdorf e.V., a  kecskeméti M. Bodon 
Pál Zeneiskola kamaraegyüttese és a gödi 
Gaude kórus. 

A hangverseny dr. Pintér György, Göd 
város alpolgármestere német és magyar 
nyelvű ünnepi beszédével kezdődött, 
majd a Gaude kórus Händel Canticorum 
Jubilo, Hassler Dixit Maria, Brucker Lo-
cus iste, Liszt O Salutaris Hostia, Kodály 
Stabat Mater és Stockhausen Da Pacem 
című művét adta elő, Németh Márta, 
a Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott 
adjunktusának vezényletével.

A Gaude után a  német vendégkórus 
előadása következett. A  férfikart prof. 
Jürgen Becker dirigálta. Közel húsz művet 
adtak elő, melyek közül néhányat a kecs-
keméti zeneiskolások, valamint Franczel 
Ágnes tanárnő kísért. A német kórus mű-
sorát a közönség nagy tapssal jutalmazta. 
A  hangverseny Kodály Zoltán Esti dal 
című művével zárult, amelyet a német és 
magyar kórus közösen énekelt el. A Gau-
de kórus által előadott művek megszólal-
tatása kiemelkedően magas színvonalú 
volt: koncentráltan, nagy odafigyeléssel 
énekeltek, szép zenei megoldásaik elvará-
zsolták a közönséget.

A Gödről Egerbe „importált” izlandi 
kulturális estről Pauer Erika egri könyv-
táros így számolt be:

„Az idei Országos Könyvtári Napok 
programsorozatának egri rendezvényén 
látta vendégül a  Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár a gödi Gaude kórust, 
s eredeti nyelven hallhattunk előadásuk-
ban izlandi kórusmuzsikát felcsendülni. 
Az  izlandi kulturális est megszervezése 
a Göd Városi Könyvtár munkatársainak 
ötlete alapján valósult meg. Galériánk-
ban helyet kaptak a  Kecskeméten élő 
Jóna Gudvardardóttir keramikusművész 
különleges alkotásai és dr. Bea Imre Iz-
landon készült fotói, aki maga is meg-
tisztelte jelenlétével a kiállítás ünnepélyes 
megnyitását. Rendezvényünk fővédnöke 
Utassy Ferenc, Izland tiszteletbeli főkon-
zulja volt, akivel egy nagyon élvezetes 
beszélgetést hallhattunk Steinar Bragi 
Felföld című könyve kapcsán az  izlandi 
nyelvről, a  műfordításról és természete-
sen a  konzul úr személyes kötődéseiről. 
Köszönjük Hegyi Valéria könyvtárveze-
tő látogatását is, s  örülünk, hogy e  ren-
dezvény kapcsán sikerült intézményeink 
között egy jövőben is folytatható együtt-
működést elindítani. Találkozzunk 2017 
őszén Kecskeméten!”

A fent említett programok megvalósí-
tásához kapott támogatásokat a kórus ez 
úton is köszöni Göd Város Önkormány-
zatának, az Ilka csárdának, az egri Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak, 
a Göd Városi Könyvtárnak, az Olajfa Mű-
vészháznak, a  Felsőgödi Jézus Szíve-plé-
bániának és a Violin Alapítványnak.

T. B. Á. és V. V.

A gödi Gaude kórus
adventi szeretetszolgálatára, 

amelyre 2016. december 3-án, 
a 18 órakor bemutatott szentmise 
keretén belül kerül sor, az alsógödi 

Szent István-templomban.

A mise alatt a kórus a karzaton 
énekel a liturgiában, utána pedig 

az oltár előtt ad rövid zenei 
szolgálatot.

Mindenkit szeretettel várunk!

A műsort támogatja:
Göd Város Önkormányzata, Szent István 

Plébánia és Egyházközség, Violin Alapítvány

Szép karácsonyi 
ajándék lehet…

Volentics Gyula helytörténész 
Üdvözlet Gödről!

című, közel 600 régi gödi fotót 
bemutató képes albuma

még kapható
a Göd Városi Könyvtárban

(2131 Göd, Pesti út 72.). 

HANGVERSENY

A Gaude kórus őszi fellépései
A Gaude kórus október első napjaiban egy Drezda környéki férfikart látott vendé-
gül, melynél tavaly járt Szászországban (Gödi Körkép 2015. július, 28. oldal), majd 
egy zenei kirándulás révén elvitte Göd jóhírét a bikavér hazájába, Egerbe. 

A Gaude kórus szervezésében nagyszabású hangversenynek adott otthont a felsőgödi 
Jézus Szíve-plébániatemplom a zene világnapján
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A Göd Városi Könyvtár hírei

 SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 
A KÖNYVTÁRBAN
Kedves Olvasóink!
Könyvtárunkban 2016 novemberétől ismét folytatódik 
a számítógépes tanfolyam. A tanfolyam 15 órás, a foglalko-
zásokat péntek délelőttönként tartjuk 8-tól 11 óráig a Köz-
ponti Könyvtárban (Pesti út 72.).
A tanfolyam díja: 6000 Ft.
Rövid tájékoztató tematika: a számítógép alapvető felépítése, 
szövegszerkesztés, elektronikus levelezés, internethasználat
Jelentkezni személyesen lehet a  könyvtárban Hajtó Iloná-
nál, telefon: (06 27) 532-155.

KÖNYVES ÖTÖS
novemberi könyvajánlatunk:
•  Gary Chapman – Arlene Pellicane: Netfüggő gyerekek
•  Boris Johnson: A Churchill tényező
•  Kolozsi Angéla: Bódog és Szomorilla
•  Stella Kuylenstierna-Andrássy: Ég a puszta. Gróf Andrássy 

Imréné memoárja
•  Paula McLain: Napkeringő

OLVASÓKÖR BODNÁR ZSUZSÁVAL
Téma: Margaret Atwood: A szolgálólány meséje
Időpont: November 24., csütörtök 18.30
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2016. november 25., péntek 13-tól 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2016. december 2., péntek 13-tól 17 óráig

KÖNYVBEMUTATÓ

Minden könyvtől többek 
leszünk
Az Országos Könyvtári Napok keretében Hulej Emese új-
ságíró Egy Teleki gróf Afrikában című regényes életrajzi 
kötetét mutatták be a városi könyvtárban október 7-én. 
Az est moderátora Hegyi Valéria volt.

A Teleki család több tag-
ja is avatott művelője volt 
a  természettudományok-
nak, gondoljunk csak leg-
híresebb Afrika-kutatónk-
ra, Teleki Sámuelre. Ám 
e könyv főszereplője a tra-
gikus sorsú Teleki Pál mi-
niszterelnök unokája, gróf 
Teleki Géza antropológus 
(1943−2014), aki Kolozsvá-
rott született, ám az Egye-
sült Államokban nőtt fel, 
ott folytatta tanulmányait, 
majd a  Pennsylvania Ál-
lami Egyetem tanára lett. 

1968-tól Jane Goodall munkatársa Afrikában, s  nevéhez 
fűződik a Sierra Leone-i nemzeti park létrehozása. Tudo-
mányos könyvei angolul és franciául jelentek meg. 2011-
ben költözött haza Magyarországra.

Hulej Emese mesélt a találkozásaikról, hosszú beszélge-
téseikről, amelyek során nem csupán Teleki Géza regényes 
élettörténetét ismerhette meg, hanem képet kapott egy 
számára addig ismeretlen kontinensről is. A szerző és hőse 
között mély barátság alakult ki, amely hol megkönnyítet-
te, hol pedig megnehezítette a  könyv megírását. Emese 
felidézte Teleki Géza szavait: „nagyon kevés embernek jut 
ilyen kapcsolat, mint nekünk”.

A megjelent érdeklődők olykor csillogó, olykor bizony 
könnybe lábadt szeme igazolta a könyvélmény katarzisát.

A könyvbemutató az Országos Könyvtári Napok része 
volt. Az idén 11. alkalommal megrendezett programso-
rozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az olvasásra, és 
a könyvtárak igen fontos szerepére. A rendezvényt a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatta.

(w)

„IT AIN’T ME BABE”
„EZ NEM ÉN VAGYOK”
BOB DYLAN ÉS AZ IRODALMI NOBEL-DÍJ

Barna Imrével, a dalszövegek fordítójával
beszélgetünk a Központi Könyvtárban
(Pesti út 72.)
2016. december 16-án, pénteken 18 órakor.
Közreműködők:
 Barna Margit (ének, gitár)
 Czikó Márta (ének)
 Gier Gabriel (gitár)
 Horváth István (basszusgitár)
Az érdeklődőket arra kérjük, regisztráljanak 
az alábbi telefonszámon: (06 27) 532-155

A könyv szerzője, Hulej Emese „civilben” a Nők Lapja munkatársa
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Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • A belépés ingyenes!

Hogy érzed most magad? Itt az ősz, közeledik az év vége. Szeretnél tenni azért, hogy 
a téli hónapokban is megőrizd alakod? Mozogni szeretnél de nem tudod mit? Érdekel 
a spiritualitás, szeretnél meditálni, vagy egyszerűen 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, natúr levek, vitaminmérés 
(Vitamin Station), hallásvizsgálat (Victofon Kft.). Tartósélelmiszer-felajánlásokat szívesen 
fogad a Boldogságcseppek karitatív szervezet!

november

25
péntek

19 óra

Cseh Tamás-emlékest 
Kónya Levente előadásában

november

19
szombat

10 órától 18 óráig

Áramlásban
Életmód- és egészségnap

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

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

Kónya Levente gitáros, énekes, utcazenész.
Utcazenei működését a gimnáziumi évek csavargásai közben kezdte. Ebben a műfajban 
sikerült a Magyarországon a legrangosabbnak számító elismerést megszereznie: 2005-ben 
a Veszprémi Utcazenész Fesztiválon elnyerte a szakmai zsűri díját.
Egyéb zenei tevékenységei (Kuttya zenekar, Ölveti Blues Band) mellett mindig vissza-visz-
szatér ehhez a közvetlen műfajhoz.
Pár éve döntött úgy, hogy az általa nagyon szeretett verseket vegyíti az általa szeretve 
tisztelt Cseh−Bereményi-dalokkal egy őszies hangulatú zenés irodalmi műsorban.
Ezzel érkezik most hozzánk.
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Ünnepváró gondolatok
Schäffer Erzsébet 

Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista

Utazások lélektől lélekig 
című előadása

2016. december 16., péntek 18 óra

Belépő: elővételben 500 Ft,
a helyszínen 700 Ft.

Jegyek kaphatók
a művelődési ház

emeleti irodájában hétköznap
9 és 19 óra között.

www.godimuvhaz.hu
2131 Göd, Pesti út 72.

(06 27) 532-160
(06 20) 254-5124

a Görbetükör Színi Társulat előadása
József Attila Művelődési Ház 

2016. december 17., szombat 16 óra | Belépő: 500 Ft
www.godimuvhaz.hu

2016.
DECEMBER

10.
szombat
18 óra

BON
BON
EGYÜTTES
SZTÁRVENDÉGEK:
SZOLNOKI PÉTER 
ÉS TÖRÖK TAMÁS

Belépő: elővételben 700 Ft, a helyszínen 1000 Ft.
Jegyek kaphatók a művelődési ház emeleti irodájában

hétköznap 9 és 19 óra között.
www.godimuvhaz.hu • 2131 Göd, Pesti út 72. • (06 27) 532-160 • (06 20) 254-5124

Ünnepváró napok
a gödi művelődési házban

Ünnepváró napok
a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
Magyar karácsony című műsora
2016. december 17., szombat 10.30 óra
Felsőgödi Tűzoltószertár | 2132 Göd, Bozóky tér 9.

A belépés díjtalan! Rossz idő esetén az előadás elmarad.
Szervező: József Attila Művelődési Ház | www.godimuvhaz.hu

Karácsonyi népszokások, 
hiedelmek, regösök és lucázók.
Forró tea és forralt bor.
(Lehetőség van az önkéntes 
tűzoltók emlékkiállításának 
megtekintésére is.)
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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

NOVEMBER 12. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében.
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és 
vérnyomásmérés, véranalízis, testszellem-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

NOVEMBER 18. PÉNTEK | 15.00
Nótaklub

NOVEMBER 21. HÉTFŐ | 10.00
Bodobács Színház: Ilók és Mihók
Mesejáték
Belépő: 700 Ft

NOVEMBER 29. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

NOVEMBER 30. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt gödi szervezetének találkozója

DECEMBER 5. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

DECEMBER 7. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
összejöveteleVendég: Erdei Judit segítő terapeuta 
előadása
„Emberi szeretet – Isteni szeretet” címmel

DECEMBER 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub karácsonyi találkozója

DECEMBER 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

14.00
Szeretetklub

DECEMBER 13. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja
Téma: Luca-napi kézműves foglalkozás

DECEMBER 20. KEDD | 13.00
Mindenki karácsonya a Vöröskereszt szervezésében

DECEMBER 21. SZERDA | 14.00
Véradás

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
A felsőgödi Jézus Szíve-templom belső kialakítása 
1924 és 1970 között. Veres Mihálynak, a Bozóky 
Gyula Alapítvány kuratóriumi elnökének 
vetítéseInformáció: (06 30) 370-2491

DECEMBER 6. KEDD | 13.00−17.00
Véradás

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

17.00
Retró Ady Klub

Az Ady Klub
aktuális programjai

A József Attila Művelődési Ház és az Ady Klub december 22-től 2017. január 2-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: 2017. január 3. (kedd)

M E G H Í V Ó

Retró Ady Klub
2016. november 19. (szombat) 17 óra

2132 Göd, Kálmán u. 13.

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

Veres Mihálynak, a Bozóky Gyula 
Alapítvány kuratóriumi elnökének 

vetítése.

Utána:
Beszélgetés a klub jövőjéről.

Infó: (06 30) 370-2491

a gödi József Attila 
Művelődési

Házban

ÜNNEPVÁRÓ
NAPOK

November 26., szombat 10 óra
Családi Kézműves Játszóház

Adventi koszorúk készítése
Részvételi díj: 700 Ft/koszorú

(A részvételi díj a gyertyákat nem tartalmazza.)

November 26., szombat 10 óra
Babaruha- és játékbörze

Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

December 2., péntek 18 óra
A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány és a ParaArt Egyesület 

„JÁTÉK” című kiállításának megnyitója
A kiállítás fővédnöke: Markó József polgármester

A kiállítást megnyitja: Szombathy Bálint képzőművész, művészeti író

December 3., szombat 12 óra
Gödi véradók ünnepe – a helyi vöröskeresztes klub 

szervezésében
Várják a Gödön rendszeresen vért adókat.
Információ: Frey Gizike (06 30) 200-6836

December 10., szombat 18 óra
Bon Bon együttes

Sztárvendégeink: Szolnoki Péter és Török Tamás
Belépő elővételben: 700 Ft, a helyszínen: 1000 Ft

Jegyek korlátozott számban kaphatók a művelődési ház emeleti 
irodájában hétköznap 9 és 19 óra között.

December 11., vasárnap 16 óra
Néptánckarácsony

A művelődési ház néptánccsoportjainak karácsonyi műsora
Közreműködik a Lelkes zenekar

A műsort családi táncházzal zárjuk
A belépés díjtalan.

December 16., péntek 18 óra
Ünnepváró gondolatok

Schäffer Erzsébet
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író, publicista
„Utazások lélektől lélekig” című előadása

Belépő: elővételben 500 Ft, a helyszínen 700 Ft
Jegyek korlátozott számban kaphatók a művelődési ház

emeleti irodájában hétköznap 9 és 19 óra között.

December 17., szombat 10.30 óra
A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia

Magyar karácsony című műsora
A gyerekeket forró teával, a felnőtteket forralt borral várjuk.

„Nyitva van a piros kapu” – lehetőség nyílik az Önkéntes Tűzoltók 
emlékkiállításának megtekintésére.
Helyszín: Felsőgödi Tűzoltószertár

2132 Göd, Bozóky tér 9.
A belépés díjtalan.

(Rossz idő esetén az előadás elmarad!)

December 17., szombat 16 óra
Családi meseszínház

A Görbetükör Színi Társulat Kisherceg
című előadása gyerekeknek és felnőtteknek. 

A Kisherceg klasszikus
története sok zenével, szép jelmezekkel.

Belépő: 500 Ft

Gödi Körkép | 2016. 11. szám AJÁNLÓ
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PROGRAMAJÁNLÓ

Becsal gyalogtúra
Időpont: 2016. november 20., vasárnap
Gyülekező: 9.45-kor a Pesti út − Jávorka utca sarkán lévő parko-
lóban. Külön busszal utazik a társaság Kosdig, majd a gyaloglás 
után vissza Gödre.
Jelentkezési határidő: november 17-ig a  becsal6@gmail.com cí-
men.
Útvonal: Kosdi pihenő – Bányász-emlékmű – Naszály – Lá-
tó-hegy – Pádimentom-kő – Kosdi pihenő.
A túra hossza: 9,5 km | Időtartam: 3,5 óra | Szintkülönbség: 460 m
A szervezők szeretettel várják a  felnőtteket, a gyerekeket, a csa-
ládokat! KAJAK-KENU

Gödi nevelőedzőjével készül 
a háromszoros olimpiai bajnok

Kammerer Zoltán több mint negyedévszázada a Gödi SE-
ben kezdte sportpályafutását. A  háromszoros olimpiai 
bajnok kajakos több klubváltást követően már esztendők 
óta győri színekben versenyez. A Londonban ezüstérmes 
férfi kajaknégyest Fábiánné Rozsnyói Katalin készítette 
fel a riói olimpiára, kvalifikációjuk azonban nem sikerült, 
így a  Kammerer, Kulifai Tamás, Pauman Dániel és Tóth 
Dávid összeállítású kvartett nem utazhatott az olimpiára. 
A  fiúk elköszöntek Kati nénitől, s  a jövőben új edzőkkel 
készülnek.

– Továbbra is a győri egyesületben tervezem a pályafu-
tásom folytatását, de hogy kikkel ülök össze a jövőben, azt 
jelentősen meghatározzák majd a válogatási elvek. A kö-
zelmúltban dőlt el, hogy marad Tokióban a férfi négyesek 
számára az ezer méteres táv, szívesen maradok a fiúkkal, 
akikkel Londonban ezüstérmesek lettünk. Az biztos, hogy 
új edzővel készülök, mégpedig visszatérek a  gödi neve-
lőedzőmhöz, Nieberl Lászlóhoz. Ő  tanította meg nekem 
a kajakozás alapjait, a  technikám további csiszolását tőle 
várom, ő tudja a legjobban, honnan indultam. Az erőnléti 
edzőm a szintén gödi Klink Zoltán, így a felkészülésem je-
lentős részét Gödön tudom majd megoldani.

Nieberl László a nyolcvanas évek közepén versenyzett, 
világbajnoki ezüst- és bronzérmet is nyert. Edzőként segí-
tette első bajnoki címéhez Kammerer Zoltánt, aki az elsőt 
1990-ben nyerte MK-1 II. korcsoportban, 2000 méteren.

A londoni ezüstnégyes másik gödi tagja, Kulifai Tamás 
a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Kriszta edző-fér-
jével, Rami Zurral és  a  világbajnok, olimpiai pontszerző 
Beé Istvánnal képzeli el a szakmai munkát.

Vasvári Ferenc

PROGRAMAJÁNLÓ

Becsal Családi Foci Kupa
Időpont: 2016. december 17., szombat
Helyszín: Göd, Balázsovits János Sportcsarnok, Németh László 
Általános Iskola
Program:
7.45: gyülekező, nevezés
8.00-8.20: bemelegítés
8.30: Családi Foci Kupa selejtezői, döntői
13.00: eredményhirdetés, tombolasorsolás (értékes díjak)
Csapatösszeállítás, szabályok: 3 fős csapatok (1 felnőtt, 2 gyerek), 
10 x 20 m-es pályán játszanak kiskapura, a  felnőttek csak a  kö-
zépső harmadban mozoghatnak (szerelés, passzok), csak a gyere-
kek lőhetnek gólt, illetve ők állhatnak a kapuban.
Kategóriák: a gyerekek átlagéletkora alapján sorolják a csapatokat 
egy-egy kategóriába, melyeken belül zajlanak a küzdelmek.
Díjazás: az 1-3. helyezettek érmet kapnak, az 1. helyezettek serleget 
nyernek.
Nevezési határidő: 2016. december 13. a blintwagner@gmail.com 
vagy a gyenizsolt@gmail.hu címen lehet.
Egyéb program:
10.00-től 13.00-ig: adventi díszek készítése
Szeretettel várják a sportos családokat!

Kammerer Zoltán technikáját a Gödi SE egykori edzője, Nieberl 
László „csiszolja” tovább
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KÉZILABDA

„A lányok jó úton haladnak, 
folyamatos fejlődés látható”
A GSE kézilabdázói tovább menetelnek a bajnokság különböző 
csoportjaiban, s már a legkisebbek is bekapcsolódtak a küzdel-
mekbe. Értékelés a szezon feléhez közeledve…

− A női csapatunkkal az NB I/B keleti csoportjában vesszük fel 
a versenyt hétről hétre az ellenfeleinkkel. Az őszi szezon feléhez 
érkezve elmondhatjuk, hogy a lányok jó úton haladnak. Hat for-
duló után öt győzelemmel és egy elvesztett mérkőzéssel a tabella 
3. helyén állunk. Mérkőzésről mérkőzésre folyamatos fejlődés lát-
ható. A szezon elején érkezett játékosoknak is könnyedén sikerült 
beilleszkedniük a csapatba. Bízom benne, hogy ez a  jó szériánk 
sokáig kitart, és a szezon félidejéhez érkezve jó pozícióból várhat-
juk a tavaszi pontvadászatot – foglalta össze az eddigieket Tősér 
Tibor edző.

− A juniorok számára eredményes volt az október, mert sike-
rült mindkét idegenbeli mérkőzésen elhozni a két-két pontot, és 
ezzel megszerezni a csapat első pontjait. Remélem, ez meghozza 
a csapat játékosainak az önbizalmát. Az U11-es és U13-as bajnok-
ság is elkezdődött. U11-es csapatunk mind a  négy mérkőzését 
megnyerve vezeti a csoportját. Az U13-as csapat az első hétvégén 
két vereséget szenvedett, szoros eredménnyel. A következő fordu-
lóban mindkét mérkőzését megnyerve áll a csoportjának harma-
dik helyén – tájékoztatott Molnár Zoltán szakosztályvezető.

V. F.

KAJAK-KENU

Újabb GSE-kajakos a korosztályos 
válogatottban
Az őszi válogatóversenyen elért eredménye alapján a  Gödi SE 
újabb sportolója lett tagja a magyar korosztályos kajakválogatott-
nak. Sinkó Andrással − aki a kölyökmezőnyben megnyerte a vá-
logatót – együtt immár hárman várhatják utánpótlás-válogatott-
ként a jövő évi viadalokat.

A Gödi SE Héraklész-válogatott kajakosai: a  2016-os mara-
toni Európa-bajnok és Olimpiai Reménységek Versenye-győz-
tes Lukács István (17 éves, ifjúsági, 7. korcsoport, edzője Sinkó 
László), a 13 éves maratoni és síkvízi magyar bajnok Rimár Szonja 
(3. korcsoport, kölyök, edzője Mizser Diána) és  a  12 esztendős 
Sinkó András (2. korcsoport, kölyök, edzője Árkosi Gábor).

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE OKTÓBERI UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI
U11:
GMFS 2006 − Mogyoród 0-0
GMFS 2006 − Tökmag FS 4-2 (góllövők: Schmuk Ferenc 2, Vida 
András, Balogh Ákos)
GMFS 2006 − Dunakeszi 2-1 (Garaba Patrik, Dobos Patrik)
GMFS 2006 − Csömör 3-1 (Muka Patrik 2, Dobos Patrik)
GMFS 2006 − SZEFI 1-1 (Vida András)

U13:
Göd − Mogyoród 3-0 (Kovács Marcell, Horváth Marcell 2)
Göd − Csomád 4-1 (Horváth Marcell 3, Kobza Gergő)
Göd − Fót 3-0 (Horváth Marcell 2, Kobza Gergő)
Göd − Mogyoród 3-0 (Horváth Marcell 2, Kobza Gergő)
Göd − Mogyoród 4-0 (Debrei Mór 2, Dalanics Tamás, Horváth 
Zsombor)
Göd − Csomád 9-0 (Kobza Gergő 4, Dalanics Tamás 4, Grünzweig 
Erik)
Göd − Fót 1-0 (Debrei Mór)
Göd − Mogyoród 3-0 (Debrei Mór, Dalanics Tamás, Sólyom Milán)

U14:
Gödi SE − Nagymaros FC 7-5 (Fellner Bálint 2, Erdélyi Csaba, 
Horváth Marcell, Horváth Zsombor, Pauler Ábel, Kobza Gergő)
Erdőkertes − Gödi SE 1-2 (Ráth Kolos 2)
Gödi SE − Balassagyarmat 1-5 (öngól)

U16:
Gödi SE − Nagymaros FC 6-0 (Vasvári Magor, Bódi Benedek 2, 
Urbán Bulcsú 2, Ráth Kolos)
Nagykovácsi-Solymár − Gödi SE 5-1 (Vasvári Magor)
Gödi SE − Piliscsaba SE 0-6

U19:
Pilisvörösvár − Gödi SE 3-1 (Balázs Máté)
Gödi SE − Nagykovácsi-Solymár 3-0 (Balázs Bence 2, Frech Attila)
Pátyi SE − Gödi SE 4-5 (Cseri Olivér, Sebő András, Frech Attila 2, 
Libényi Bertalan)
Tárnok − Gödi SE 2-5 (Cseri Olivér 2, Sebő András, Frech Attila 2)

Női csapat:
A közelmúltban alakult csapat a  Pest megyei ¾ pályás női lab-
darúgó-bajnokság nyugati csoportjában szerepel. − Újdonság 
a  korábbiakhoz képest, hogy kilenc héten át minden hétvégén 
sor kerül egy bajnoki mérkőzésre, amely teljesen új terhelést és 
elfoglaltságot jelent a lányok számára. Eddig tisztességgel helytáll 
a csapat, és egyszer sem vallott szégyent a sok esetben több éve 
együtt gyakorló együttesekkel szemben, sőt, sokszor megnehezí-
ti rutinosabb ellenfelei dolgát. Az út nagy része még hátravan, de 
az első lépéseket megtettük” – foglalta össze az eddig történteket 
Sáreczné Deák Andrea edző-játékos.

Az NB I/B-s női kézilabdázóink a tabella 3. helyén várják 
a folytatást

EREDMÉNYEK
Felnőttek:
K. Szeged SE − Gödi SE 26-30
Gödi SE − Eszterházy KFSC 24-21
Szent István SE − Gödi SE 29-38

Juniorok:
K. Szeged SE − Gödi SE 30-33
Gödi SE − Eszterházy KFSC 19-32
Szent István SE − Gödi SE 27-32

U13:
KAS − Gödi SE 19-17
Váci NKSE − Gödi SE 19-18
Gödi SE − DKA I. 29-8
Gödi SE − DKA II. 37-1

U11:
Gödi SE – Gödöllő 10-0
Ipress - Center Vác − Gödi SE 
16-17
Gödi SE − DKA I. 32-2
Gödi SE − DKA II. 30-5
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RÖPLABDA

RÉKA huszonötödször!
Huszonötödik alkalommal rendezte meg a  Sirály KHE 
októberben a Balázsovits János Sportcsarnokban a RÉKA 
elnevezésű szabadidős röplabdatornát.

A GSE asztaliteniszezői három csapattal vesznek részt 
a 2016/17-es bajnokságokban: a játékosok NB II.-ben, me-
gye I/A-ban és I/B-ben állnak a zöld asztal mellé. Az együt-
tesek túljutottak hat fordulón, a részleteket Gulyás Miklós 
edző ismerteti.

− Az NB II. északnyugati csoportjának tíz csapata között 
három győzelem, egy döntetlen és két vereség, összesen 
hét pont a mérlegünk, ami negyedik-ötödik helyezést je-
lent. Cél a  középmezőnyben, esetleg dobogós helyen vé-
gezni. Játékosok: Oroszki Viktor, Buzás Zoltán, Lovas 
Dániel, Nagy Bence, Iványi Gergő; besegít Felker Zoltán és 
Hajdu Zoltán. A megye I/A-ban tizenkét csapat vesz részt, 
itt a  két győzelem, egy döntetlen, három vereség, s  az öt 
pont a  nyolcadik helyre elég. Játékosok: Felker Zoltán, 
Ujvári Tibor, Rovó Péter és dr. Várnagy Ákos. Szeretnénk 
a  középmezőnyben zárni. A  megye I/B szintén tizenkét 
csapatos, itt állunk a legjobban, a második helyről várjuk 
a  folytatást öt győzelemmel, egy vereséggel, tíz ponttal. 
Célunk a dobogó. A csapatot Szigeti Béla, Bea Csaba, Járdi 
Tibor, Nagy László, Fojt Attila és Hajdu Zoltán alkotja – 
nyilatkozta a gödiek edzője.

Gulyás Miklós az utánpótlással kapcsolatban hozzátette: 
a Németh László Általános Iskola tornatermében tizenöt ta-

nuló készül, vannak kezdők és haladó sportolóik. – A tehet-
ségesebbek külön meghirdetett versenyeken vesznek részt, 
s van, aki a felnőtt bajnokságban is játszott már.

V. F.

EREDMÉNYEK:
„A” csoport
TALPRAESETTEK
PINDUR PANDÚROK
OUTFOGÓK 
PONTVADÁSZOK

„B” csoport
RÖPLABDÁSZOK
WINDBLÉMÖRZ
CTK
RESZTLI

„C” csoport
MARSUPILAMIK
CSUSZI
BAZUNGA
LÉTRALÉC

„D” csoport
HŐSCINCÉREK
SLAPAJ
DARK SIDE
HAPPY GRCS

Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Varga Zsolt (Pindur Pandúrok)
Legjobb ütő: Nagy Dávid (Pontvadászok)
Legjobb védő: Csoma Bianca (Talpraesettek)
Legjobb nyitó: Kósa Dániel (Outfogók)
Legjobb blokkoló: Tordai Ábel (Röplabdászok)
Legjobb ifi: Belányi Virág (Csuszi)
Legjobb szenior: dr. Tóth Zoltán (Hőscincérek)
A „B” csoport legjobbja: Mészáros Eszter (Resztli)
A „C” csoport legjobbja: Papp Lujza (Dark Side)
A „D” csoport legjobbja: Lukács Gábor (Slapaj)
Legnépszerűbb játékos: Zahorecz Bence (Marsupilamik)

Különdíjak:
Hőscincérek csapata, Vigh Arianna (Pindur Pandúrok), Kotlárik 
Zsanett (Pontvadászok), Kónya Kata (szurkoló), Kovácsné Bodrogi 
Ildikó és Pintér Petra (legkitartóbb játékvezetők).

Az éjszakába nyúló röplabdatorna a gödi szabadidősport egyik 
színfoltja

A szakosztály számára fontos az utánpótlás nevelése is. Gulyás 
Miklós edző (középen) hosszú ideje oktatja a fiatalokat

ASZTALITENISZ

Három csapattal, hat fordulón túl…
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aKedves Olvasóink!

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

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

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

A 2016 október havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:

„Nusika, ha a  NAV keres, maga nem 
ismer engem!”

A nyertes ezúttal: Tevan Katalin 
 
Szerencsés megfejtőnk a  Beauty& 
More szolárium és műkörömstúdió 
(Göd, Pesti út 226.) 60 perces szolári-
umbérletét veheti igénybe.

FELHÍVÁS

„Adj esélyt a sportnak!”

A Rotary Club Göd sporteszközöket gyűjt abból a  ne-
mes célból, hogy azok helyet találjanak az arra érdemes 
sportolni vágyó családoknál, gyerekeknél, mindazoknál, 
akik megfelelő felszerelés híján nem engedhetnék meg 
maguknak, hogy kipróbálják képességeiket.

Amennyiben használatban már nem lévő vagy kinőtt 
sportszerekkel rendelkezel, és szeretnéd, hogy a sporto-
lás másnak is olyan önfeledt boldogságot okozzon, mint 
neked, vagy immár csupán feleslegesen foglal el helyet 
egykor szívesen használt korcsolyád, sífelszerelésed, 
szánkód és talán a  soron következő lomtalanításon ut-
cára tennéd, gondolj ránk! Küldetésünket – a „barátság-
ra alapozott önzetlen szolgálat a társadalmi szolidaritás 
elősegítése és a közösségek támogatása céljából” – szem 
előtt tartva segíteni kívánunk a  már használaton kívü-
li, kidobásra váró sporteszközök megfelelő helyre tör-
ténő eljuttatásában. A  téli szezon közeledtével most el-
sősorban téli sporteszközöket szeretnénk hasznosítani. 
Amennyiben felhívásunkban magadra ismertél, és nem 
okoz nehézséget, kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Bővebb információk, elérhetőség és  a  készlet a  Rotary 
Club Göd Facebook-oldalán (facebook.com/rotaryclubgod) 
érhető el. Telefon: (06 20) 244-2392, Dalnoki Tibor.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta újra dobogón
A GSE fiatal lovasa, Erdős Nikoletta ősszel tovább gyara-
pította éremkollekcióját.

− Niki Nyíregyházán az R110 cm-es versenyszámban ha-
todik lett Tűzmadár nevű lovával és harmadik Jumpocel-
lóval az R115-ös viadalban. A díjugrató versenyzőnk egy 
hortobágyi R115-ös versenyben ismételten harmadik lett 
Jumpocellóval – tájékoztatta lapunkat a Gödi SE szakosz-
tályvezetője, Lenkei György.

Erdős Nikoletta Jumpocello nyergében ugrat
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Riesenbrau dobozos sör
Arany Fácán dobozos sör
Löwenbrau dobozos sör
Arany Ászok dobozos sör
Carsberg dobozos sör
Unicum 1l
Servus pálinkák 0,5l
Karikás pálinkák 0,5l
Jäger 1l
Ballantines whisky 1l
Royal vodka 0,7l

129 Ft (258/l) 

139 Ft (278/l) 

145 Ft (290/l) 

175 Ft (350/l) 

198 Ft (396/l) 

5490 Ft 
2899 Ft (5798/l) 

3599 Ft (7198/l) 

5299 Ft 
5960 Ft 
2499 Ft (3570/l) 

További több száz termék kedvező áron, hetente új akciók!

Várjuk Sződligeten a Petrol benzinkút mellett.

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Megnyílt!
FORRÁS LIGET
ITAL DISZKONT ÁRON!

NYITVA
hétfőtől szombatig: 6.00−21.00

vasárnap: 8.00−16.00

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

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

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

HIRDETÉS
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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

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

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

Gödi Körkép | 2016. 10. szám HIRDETÉS

35



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

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

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

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

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

Gödön

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

Binder és Társai Kft. 
Pékség a felsőgödi vasútállomásnál

Mindennap friss kenyér, finom péksütemények, 
cukrászsütemények, reggeli ételek és italok, 

nutelláscroissant, bejgli, svájci kifli.

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-től 12-ig és 15-től 20 óráig, 
szombaton 5-től 20 óráig, vasárnap zárva.

Szeretettel várjuk kedves vevőinket!

HIRDETÉS
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

egyedi kivitelezését
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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

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

• 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

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 
olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám, 
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat

Fenyővásár Váchartyánban december 10-
étől: vágott ezüstfenyő 2500 Ft/db, lucfenyő 
1500 Ft/db és normand fenyő 5000 Ft/db 
ártól. Földlabdás, illetve helyben vágott 
ezüstfenyő 4000 Ft/db ártól, amelyek előre 
is kiválaszthatóak. Telefon: (06 20) 577-2189, 
Cím: József Attila u. 40.
(Rudnay-kert, a MÁV megállótól 300 m.)

HIRDETÉS

38



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS

szünetmenteskazánhoz.hu

BEMUTATÓTERMÜNK: 2131 Göd, Termálfürdő körút 4.
web:      www.szunetmenteskazanhoz.hu   Telefon: +36 30 193 6380
E-mail:  info@szunetmenteskazanhoz.hu     +36 30 366 0311                                        
Nyitvatartás és telefonos ügyfélszolgálat elérhető: H - CS: 9:00 - 19:00h; P: 9:00 - 17:30h között

KAZÁNOKHOZ

Szünetmentes tápegységek 
kazánokhoz, tápegységek, kellékek, 

és akkumulátorok a legjobb áron!

KANDALLÓKHOZ KERINGETŐ
SZIVATTYÚKHOZ

Ha fával fűt és vízteres a kandallója, 

áramszünet esetére tudunk megoldást, 

hogy ne álljon le a keringetés! 

Hívjon minket, nézze meg 

weblapunkat vagy jöjjön be hozzánk!

+36 30 193 6380
www.szunetmenteskazanhoz.hu

szünetmenteskazánhoz.hu

szünetmenteskazánhoz.hu

151006 szünetmetes kazan szóró.indd   1 2015.10.06.   22:57:44



már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN

MÁR25 LAKÁSELKELT!
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