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Miután Markó József polgármester köszöntötte a képviselőket, a meg-
jelent érdeklődőket és a városi televízió nézőit, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, s megnyitotta a munkaterv szerinti ülést.

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve
A polgármester arról tájékoztatta a  jelenlévőket, hogy egy-egy esz-
tendő munkatervének összeállítása elsősorban technikai jellegű te-
vékenység: az  önkormányzat szokásos, ismétlődő feladatait aktua-
litásuknak megfelelően sorrendbe illesztik, ám ezen az  időközben 
felmerülő igényeknek megfelelően módosíthatnak, illetve év közben 
kiegészíthetik az egyes tennivalókat. A munkatervet a képviselők elő-
zetesen megkapták és áttanulmányozták, s azt most egyhangúan el-
fogadták.

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
törzstőkéjének leszállítása
Dr. Pintér György alpolgármester elmondta, hogy a  kft. törzstő-
ke-csökkentését már korábban megszavazták, de ezt hirdetményben 
kellett közzétenni két alkalommal, ami megtörtént. Ehhez Markó Jó-
zsef hozzátette, hogy a településszintű hulladékgazdálkodás a közel-
jövőben nagy valószínűséggel régiós szinten szerveződik újjá, aminek 
a részletei egyelőre még nem ismeretesek. Bárhogyan is lesz, a gödi kft. 
a kis cégek közé fog tartozni, ami kétségessé teheti a talpon maradá-
sát. A törzstőke-csökkentésről szóló előterjesztést a képviselő-testület 
megszavazta.

Speciális bölcsődei csoport létrehozása
Az új gödi óvoda március elsejével megnyitja kapuit, ami azt jelenti, 
hogy valamennyi óvodai ellátásra jelentkező gyermeket képes lesz fo-
gadni a városi óvodahálózat. Ennek következtében bölcsődei férőhe-
lyek szabadulnak fel. Az óvónőhiányt a városvezetés egy lakóingatlan 
megvásárlásával tervezi megoldani, amelyet – igen kedvezményes bér-
leti feltételekkel − felkínál az óvónői állásokra jelentkezőknek. Lenkei 
György bizottsági elnök beszámolt arról, hogy a sajátos nevelési igényű 
(sni) gyermekek bölcsődei csoportjának kialakításáról három illetékes 
bizottság is tárgyalt. Az előterjesztés szerint egy felújított csoportszo-
bában szeptember elsejével indulhatna a bölcsődés korú sni-s gyerme-
kek felzárkóztatása. A  tárgyi és  személyi feltételek költségeit be kell 
építeni a város 2017. évi költségvetésébe. 

Egyéb rendelkezések
A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer orszá-
gos kiterjesztéséhez” című pályázattal kapcsolatban dr. Szinay József 
címzetes főjegyző elmondta, ennek célja, hogy Göd csatlakozhasson 
egy országos szinten egységes adminisztrációs és ügyviteli rendszer-
hez. A  pályázatot februárban kell benyújtani, s  annak sikere esetén 
mintegy 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapna Göd 
a rendszerhez való csatlakozáshoz. A pályázaton való indulást a kép-
viselők támogatták.

A képviselő-testület számos paragrafusban módosította a temetők-
ről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormány-
zati rendeletet, jogharmonizációra törekedve az  időközben hatályba 
lépett felsőbb szintű törvényi szabályozásokkal.

A képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2017. évre szóló belső 
ellenőrzési tervét, elfogadták az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetési jogának átadásával kapcsolatos döntéseket, s végül zárt 
ülésen szavaztak a város alapította díjak odaítéléséről. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. december 14.

Markó József polgármester minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

TÁJÉKOZTATÁS

Az engedély nélkül létesített 
kutak engedélyezési 
eljárásáról
A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a víz-
jogi létesítési engedély nélkül megépített vízi lé-
tesítményekre – ásott és  fúrt kutakra – vízjogi 
fennmaradási engedélyt kell kérni. A  kérelem be-
nyújtására vízgazdálkodási bírság nélkül 2018. de-
cember 31-ig van lehetőség.

Jegyzői hatáskörbe a  vízbázis védőterületen kívü-
li, valamint a  karszt- vagy rétegvizet nem érintő, 
500 m3 alatti éves vízkivételt meg nem haladó, házi 
vízigényt kielégítő kutak tartoznak. Az  említet-
tektől eltérő egyéb vízi létesítmények engedélyezé-
sét a Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
•  A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó, hi-

ánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány
•  A megvalósult kút helyét ábrázoló, legalább A/4-es 

méretű helyszínrajz (a kérelmező is készítheti)
•  5000 Ft értékű illetékbélyeg

A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kére-
lemnyomtatvány letölthető a www.god.hu oldalról, 
illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is 
igényelhető.
 
Bővebb információ kérhető a (27) 530-054-es tele-
fonszámon.

Az engedélyezési eljárásról a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara ismertető kiadványt készített, amely 
megtalálható az alábbi elérhetőségen: 
www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok.

Göd Város Önkormányzata

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 462 402 

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 7 656 

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 31 517 

A lekötött betétek összesen: 

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 501 575 

A folyószámlahitel összege: 0 

Lejárt tartozás: nincs 

A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 10 408 

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája: Dami Bt. − Patak út útépítés: 19 727 

A lakossági adótartozások összege 2016. december 31-én: 138 874 

A fenti táblázat a 2017. január 12-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Egy telefonhívás életet 
menthet!
A január elején megtapasztalt extrém hideg 
várhatóan mérséklődik, az időjárás-előrejelzés 
szerint azonban éjszakánként még január hát-
ralevő napjaiban is számítani lehet -10 Celsius-
fok alatti hőmérsékletre.

Ha utcán fekvő embert látunk, ne menjünk 
el mellette, hívjunk hozzá segítséget! Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy a kihűlés ve-
szélye azokat is fenyegetheti, akik zárt térben, 
de fűtetlen vagy rosszul fűtött helyiségekben 
tartózkodnak a  hideg éjszakákon. Különösen 
az egyedül élő idősek és a fekvőbetegek szorul-
nak rá arra, hogy családtagjaik és a környeze-
tükben élők a szokásosnál is jobban odafigyel-
jenek rájuk a hideg napokon.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Minden rászoruló gyermek kapott 
a Gödiek ajándékaiból
 
Amint arról  a Gödi Körkép decemberben beszámolt, ezen a  télen 
is példás adományozási akcióval lepték meg kárpátaljai testvér-
városunk, Jánosi gyermekeit a  gödi  általános iskolások és  szüleik. 
Az akció ban mintegy 300 cipősdoboznyi ajándékot küldtek Jánosiba 
a Máltai Szeretetszolgálat aktivistáinak segítségével. Az ajándékokat 
még karácsony előtt kiosztották az óvodásoknak és a rászoruló csalá-
dok  gyermekeinek. Ez az ajándékozás újra karácsonyi fényt varázsolt 
a szükségben szenvedő családok életébe.

Barta István, Makkosjánosi polgármestere és a település görögka-
tolikus lelkipásztora, Egressy Miklós, valamint jómagam is köszöne-
tünket  fejezzük ki a gödi szülőknek és  a diákoknak, általános isko-
láink igazgatóinak, Bajkó Ildikónak és Horváth Ferencnek, valamint 
tanárai nak és dolgozóinak!

Simon Tamás alpolgármester

Az óvodás gyermekek örültek a gödi ajándékoknak, melyeket a jánosi 
polgármester nyújtott át nekik

Szükség esetén az alábbi telefonszámokon le-
het segítséget kérni:

Mentők: 104
Rendőrség: 107
Gödi rendőrjárőr: (06 20) 943-7676
Alapszolgáltatási Központ: (06 20) 563-8955
Közterület-felügyelet: (06 20) 476-1138
Göd Városi Polgárőrség: (06 30) 564-0929
Dunakanyar Polgárőrség: (06 30) 397-8800

A hideg miatti esetleges meghibásodásokat 
az alábbi telefonszámokon lehet bejelenteni:
DMRV vízhálózati hibák: (06 20) 946-4010
 (06 27) 316-670
TIGÁZ hibabejelentő: (06 80) 300-300
ELMŰ áramellátási hibák: (06 40) 383-838
Magyar Közút: (06 1) 819-9260
INVITEL hibabejelentő: 1445
UPC: 1221
Magyar Telekom: 1412

Vigyázzunk egymásra!

Gödi Körkép | 2017. 1. szám KÖZÉLET
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2017

Idén nagyarányú fejlesztések 
indulnak városunkban

Göd városára az  elmúlt évtizedekben a  lakosság-
szám gyors növekedése mellett az  infrastruktúra 
viszonylag lassú, követő jellegű fejlődése volt jel-

lemző. Nagy lehetőséget ígért a 2000-es években a Samsung 
idetelepülése, azonban az  adómentességek miatt ez csak 
2007-től jelentett értékelhető bevételt. Az akkori gyár a ter-
mék lecsengése miatt viszonylag hamar leállt, de működése 
így is 2 milliárd forint bevételt hozott a városnak. A részben 
erre alapozott, 2006-ban kezdődő, nagyobb mértékű útfej-
lesztések hiteleket igényeltek, melyek a  svájci frankos köt-
vénykibocsátás következtében a  város 4 milliárd forintos 
eladósodását eredményezték.

A kormány az önkormányzatok adósságait 2010-ben át-
vállalta. Ezt követően a  város gazdálkodását, a  kötelezett-
ségek vállalását a  realitások szintjén tartottuk, azóta nem 
vettünk fel hitelt, s  jelenleg is elegendő tartalékkal rendel-
kezünk a város működtetéséhez. Természetesen a lakosság 
gyorsabb ütemű útépítést, belvízelvezetés-kiépítést, járda-
építést szeretne, azonban miközben az  intézmények mű-
ködtetését és az ellátások biztosítását hiánytalanul elláttuk, 
csak néhány nagyobb fejlesztésre nyílt lehetőségünk – több-
nyire pályázati eszközökből. Így épülhetett fel a Szivárvány 
Bölcsőde és a Fácán Óvoda, s valósulhatott meg számos sa-
ját erős útépítési projekt és sok kisebb beruházás is. A kor-
mánytól ingyenes vagyonátadással megkaptuk a  jelenlegi 
Duna-part Nyaralóházak épületeit és közel kéthektáros te-
rületét, mely a gödi polgároknak nyújt közösségi szolgálta-
tásokat folyamatosan bővülő formákban.

Az utóbbi tíz évben a  lakosság száma jelentősen meg-
növekedett, mintegy 5-6 ezer fővel, amely jórészt az Oázis 
lakópark kiépítésének és Nevelek Gödhöz csatlakozásának 
köszönhető. Göd lakossága napjainkban eléri a 20 ezer főt. 
Ez azonban komoly kihívások elé állítja a várost. A neveleki 
városrész infrastrukturális viszonyai messze elmaradnak 
a gödi átlagtól, a felzárkóztatás nem lesz gyors és sokba fog 
kerülni. Jelenleg a csatornahálózat kiépítésének szervezése 
a legfontosabb feladat.

Folyamatosan bővíteni kell az óvodai és az iskolai férőhe-
lyeinket, az egészségügyi és a szociális ellátást, mely a kör-
nyező településekhez viszonyítva is magas színvonalon 
működik. Hosszú éveken keresztül fejlődésünk gátja volt 
a nagyon alacsony iparűzési adóbevételünk, hiszen jelentős 
iparterülettel vagy bevásárlóközponttal nem rendelkezünk. 
További gondunk, hogy Göd a Közép-Magyarország régió 
részeként jelenleg is csak korlátozottan tud részt venni eu-
rópai uniós pályázatokban. Mégis, a szűkös infrastruktúra 
ellenére egyre többen választják Gödöt − a szép természeti 
környezet és  Budapest közelsége miatt − lakóhelyül. Kö-
szönhető ez talán annak is, hogy anyagi nehézségeink el-
lenére is igyekeztünk a  lakosság helyi adóterheit alacsony 
szinten tartani.

Az elmúlt év végére készült el a Kincsem Óvoda bővítése 
egy 50 férőhelyes új épülettel, melyhez az Ady Endre úton 
vásároltunk egy, a Lenkey utcai óvodával szomszédos ingat-
lant. Emellett megkezdődött a Norvég Alap által támogatott 

Kincsem-istálló felújítása projekt is. További pályázati támo-
gatáson alapuló fejlesztés volt például a felsőgödi sportcsar-
nok szellőztetőrendszerének fejlesztése, valamint a Gödi SE 
telephelyén két műfüves labdarúgópálya építése. Mindezek 
mellett nagy hangsúlyt helyeztünk a  közintézmények kar-
bantartási munkáinak elvégzésére is, például vízvezeték-ja-
vításokra, festésekre, nagyobb tetőfelújításokra.

Az elmúlt évben több pályázati lehetőség is megnyílt a vá-
ros számára, amelyekre beadtuk a pályázatainkat, s az elbí-
rálásra várunk. Ilyen a Kincsem Óvoda régi épületének teljes 
felújítását célzó pályázat elbírálása, az alsógödi vasútállomás-
nál P+R parkolók kialakítása (81 parkoló és 30 fedett kerék-
pártároló kapacitással), valamint a Németh László Általános 
Iskola épületenergetikai fejlesztése, amely homlokzat-felújí-
tást, ablakcseréket és fűtésmodernizálást jelentene. (Hason-
lóra a Huzella Tivadar Általános Iskolában is szükség lesz.)

Szintén az  elmúlt évben országgyűlési képviselőnk, dr. 
Tuzson Bence aktív támogatásával önkormányzatunk 
és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közös munkájá-
nak eredményeként nagyberuházást indít Gödön a Samsung 
SDI. A dél-koreai cég városunkban valósítja meg első euró-
pai elektromosautó-akkumulátor gyárát. Ez, a  kecskeméti 
Mercedes-gyár volumenéhez hasonló nagyságú beruházás, 
amely hosszú távú sikeres működése esetén adóbefizetései-
vel megalapozhatja városunk gyorsabb infrastrukturális fej-
lődését. Már szerződést kötöttek az Audival és a BMW-vel, 
de további nagy autógyártókkal is igyekeznek megállapodni, 
vezetőik elmondása szerint. Mivel a gödi üzemben kialakít-
ható maximum három gépsor az európai igények töredékét 
tudja csak kielégíteni, a cég további fejlesztéseket tervez más 
helyszíneken, és  szép remények elé néz. A  gödi üzemben 
a  felfutást követően mintegy 2500 dolgozóra lesz szükség, 
ennek biztosításához a város is megadja a segítséget.

Természetesen annak, hogy a Samsung SDI visszatelepült 
és egy új gyárat épít, kemény feltételei voltak. A Samsung ál-
tal kért adócsökkentést csak a hosszas és kemény tárgyalási 
folyamat sikeres lezárása után tudtuk elfogadni. A mintegy 
30 százalékos iparűzésiadó-csökkentés a város minden vál-
lalkozóját pozitívan érinti majd, azonban rövid távon negatív 

A Samsung SDI hosszú távú sikeres működése megalapozhatja Göd 
gyorsabb infrastrukturális fejlődését. (Képünkön jobbról Simon 
Tamás alpolgármester, Markó József polgármester és dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő a dél-koreai céggel folytatott 
tárgyalások egyikén)
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Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859

hatással lesz a fejlesztésekre fordítandó bevételeinkre. Ezért 
arra kértük a Magyar Államot, hogy támogassa Göd város 
fejlődését. Ennek eredményeként mintegy 2 + 4 milliárd fo-
rintos fejlesztési összeget kaptunk a kormánytól.

Kétmilliárd forintból Gödön számos utca kaphat aszfalt-
burkolatot, illetve enyhíthetünk a közlekedési problémákon. 
A projekt egyik fő eleme az Ady Endre út és a Duna út első 
szakaszának (a vasút és a 2-es út között) felújítása, és a hoz-
zájuk tartozó két körforgalom kiépítése, továbbá a város szá-
mára 6 korszerű autóbusz beszerzése és a járatok megállói-
nak kiépítése.

A tervezett fejlesztések másik fő eleme egy, az M2-es autóút 
kétszer kétsávos bővítéséhez kapcsolódó, Alsógöd és  Du-
nakeszi közötti felhajtó, összekötő út bővítése mintegy 4 mil-
liárd forintból, két híddal és a régi 2-es útnál új körforgalom 
kialakításával. Ez az  út megkönnyíti a  lakosság eddiginél 
sokkal gyorsabb közlekedését, munkahelyre bejárását.

A projektek az  idei évben megkezdődnek, és a tervek sze-
rint legkésőbb 2018-ban befejeződnek. Mivel a  nagyarányú 
építkezések városszerte átmeneti közlekedési korlátozásokkal 
fognak járni, kérjük a  lakosság szíves megértését. Az önkor-
mányzat a majdani úttervező csapat szakembereinek segítsé-
gével igyekszik megtalálni a legjobb átmeneti megoldásokat.

Terveink között szerepel egy új sportiskola létesítése is 
a Pólus Hotel melletti beütő pályán vagy annak környékén. 
Ezt a kérésünket már eljuttattuk a kormányhoz. Reményeink 
szerint az  új iskola rendelkezne egy (régóta vágyott) fedett 
tanuszodával és egy lelátókkal felszerelt sportcsarnokkal is. 
Jelenleg várjuk a kormány erre vonatkozó válaszát.

Szintén az  elmúlt évben vált eladóvá a  volt Pólus golfpá-
lya területének a CIB tulajdonában lévő része. Ezzel kapcso-
latban megkezdtük a  CIB Bankkal a  tárgyalásokat, azon-
ban eddig még nem sikerült megegyezni a  terület esetleges 
megvásárlásáról. Több befektető is megkereste a várost azon 
szándékának jelzésével, miszerint megvásárolnák a banktól 
a  golfpályát, és  részben ingatlanokat alakítanának ki azon. 

Törekvésünk, hogy a  volt golfpályából a  közösség számára 
minél nagyobb, városi tulajdonba kerülő területet szerez-
zünk meg egy szabadidős kikapcsolódást lehetővé tévő nagy-
méretű közpark létesítésére.

A tavalyi évben elindítottuk a  közterületi hibabejelentő 
rendszert, amelynek célja, hogy javítsuk közterületeink álla-
potát. A következő lépésben a rendszert össze kívánjuk kötni 
az egyébként a lakosság körében népszerű és gyakran látoga-
tott „Göd” Facebook-portálunkkal. Ezen a portálon keresz-
tül már lehetséges a többeket érintő problémákat bejelenteni, 
kérdéseket, javaslatokat tenni, valamint információkat kapni 
a város legfontosabb ügyeiről. A bejelentő rendszer jelenleg 
a város honlapján érhető el.

Bár az  iparűzési adó csökkentése még nem lépett életbe, 
azonban annak híre nagyarányú érdeklődést keltett a Sam-
sung SDI beszállítói körében. A szükséges területeket a ter-
vezett újabb iparterületünk kialakítása után lehet biztosítani. 
Ennek célszerű helyszíne az M2-es autópálya keleti oldalán, 
a  várostól viszonylag távol a  szerkezeti és  szabályozási ter-
vünkben ipari felhasználásra kijelölt terület lehet.

Kisebb, de szinte mindenkit érintő feladat a város számára 
a zöldhulladék kezelése, amelyre 2014-ben sikerült működő 
megoldást találni. Minden ősszel és tavasszal néhány héten 
át díjmentes lerakási, valamint kedvezményes szállítási lehe-
tőséget biztosítunk a lakosság számára. Egy másik probléma 
az elektromos vezetékeket, illetve a közvilágítást zavaró utcai 
fák lombjának gallyazása, továbbá a lakosság saját ingatlanon 
elvégzett gallyazásából keletkező faanyag elhelyezése, elszál-
lítása. Ezek megoldására a TESZ az elmúlt két évben kiste-
herautót, kosaras autót és  egy nagyteljesítményű ágdarálót 
szerzett be az  önkormányzat támogatásával. A  gallyazási 
és  darálási rendszer elindítását ebben az  évben tervezzük, 
amelyhez természetesen a szükséges 2-3 fő új munkaerőt biz-
tosítani fogjuk a város költségvetésében.

Markó József polgármester
Simon Tamás alpolgármester

Göd Város Önkormányzata 
2016-ban is sikeresen irányí-
totta a  település pénzügyeit. 
Városunk folyamatosan fize-
tőképes volt, lejárt vagy kifi-
zetetlen számlája 2016-ban 
nem volt és  jelenleg sincs. 
Pénzügyi problémák csak 
az  önkormányzati költség-
vetéstől független Gödi Hul-
ladék gazdálkodási Nonprofit 
Kft.-nél merültek fel, abból 

adódóan, hogy a városi tulajdonú kft.-nek a Nemzeti Hul-
ladék gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint-
egy 50 millió forinttal tartozik.

A 2016-ra tervezett adóbevétel 99 százalékra teljesült úgy, 
hogy a város egyik legnagyobb adófizetőjétől egy jelentős − 
álláspontunk szerint a várost a 2016. évre jogosan megillető 
− összeg nem érkezett meg.

Az önkormányzat 2016-ban sem vett fel hitelt, így a vá-
rosnak jelenleg sincs hiteltartozása, és  a rendelkezésre 
álló folyószámla-hitelkeretet sem vettük igénybe. Az  ön-
kormányzat számláin január elején összesen mintegy 450 
millió forint áll rendelkezésre. Ez elégséges fedezetet nyújt 
a város és a városi intézmények biztonságos működtetésé-
hez, a megkezdett beruházások (például a Kincsem-istálló 
felújítása, a  Kincsem Óvoda kapacitásbővítése) befejezé-
séhez, valamint a 2017-es év nagyszabású beruházásainak 
elkezdéséhez.

Dr. Pintér György alpolgármester

VÁROSGAZDÁLKODÁS

Göd város pénzügyi helyzetének áttekintése
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Minden eszközzel támogat-
nunk kell a  vállalkozások 
mozgásterét is ahhoz, hogy 

fejlesztéseket, béremeléseket, munka-
hely teremtő beruházásokat tudja-
nak megvalósítani. Magyarország ma 
erősödik, hazánk teljesítményét már 
a nemzetközi befektetők és hitelminősí-
tők is nyíltan elismerik, mi mégis azon 
dolgozunk, hogy 2017-ben tovább erő-
södjünk, és  ezt minden magyar ember 
érezze a saját életében. A gyermeket ne-
velők, a vállalkozók, a dolgozók és a rá-
szorulók is.

Tovább emelkednek a bérek
A rendszerváltás óta nem volt még olyan 
jelentős minimálbéremelés és  szak-
munkás minimálbéremelés, mint amit 
a kormány által tető alá hozott bérmeg-
állapodás biztosít. Ez a nagy béremelés 
a munka megbecsüléséről is szól. Az el-
múlt években azért dolgoztunk, hogy 
segély helyett munkából éljenek a  ma-
gyarok, és  mindenki, aki tud és  akar, 
az dolgozhasson.

2017-ben 15%-kal emelkedik a  mi-
nimálbér, és ezzel 127 500 Ft-ra nő. 
(2018-ban újabb 8%-kal emelkedik, 
s 138 000 Ft. lesz.)

25%-kal emelkedik a  szakmunkás 
minimálbér (2017-ben: 161 ezer forint 
lesz. 2018-ban újabb 12%-kal emelkedik 
és összege 180 500 forintra növekszik).

Béremelések a közszférában
2017-ben tovább nő a rendőrök, a kato-
nák, a pedagógusok, az ápolók, a szak-
orvosok, a  felsőoktatási, a  szociális, 
a  kulturális és  a megyei kormányhiva-
tali dolgozók bére.

A pedagógusok béremelési prog-
ramja idén az  ötödik évéhez ér. 2013 
és 2017 között összesen átlagosan 50%-
kal emelkedik a  pedagógusok bére. 
A 2017. évi béremelés mértéke átlagosan 
3,5%-os. Ez  175 ezer pedagógust érint. 
Az  iskolákban és  óvodákban dolgozó, 
de nem pedagógus végzettségű neve-
lést-oktatást segítő dolgozók bérrende-
zése is megkezdődik. Ők 2016. július 
15-én, majd december 15-én 35-35 ezer 
forintos pluszjuttatásra voltak jogosul-
tak. 2017-ben pedig 7+3 százalékos bér-
emelésre számíthatnak.

Folytatódik a  béremelés a  felsőok-
tatásban is. A  teljes felsőoktatási okta-
tói−kutatói−tanári kör fizetése összesen 
27 százalékkal fog emelkedni 2018-ig. 
A 2016-os 15%-kal történő emelés után 
2017-ben újabb 5%-os emelés követke-
zik, és 2018-ban is újabb 5%.

A felsőfokú végzettségű bölcsődei 
dolgozók is a  pedagógus életpályap-
rogram részesei, így ők is számíthatnak 
erre a  béremelésre. A  középfokú vég-
zettségű kisgyermeknevelők bérrende-
zése is megtörténik. Átlagosan 12%-os, 
havi 17 ezer forintos bruttó béremelésre 
számíthatnak.

A szociális dolgozók is előrébb lép-
hetnek. 2013-hoz képest 2018-ra 62 szá-
zalékkal, a  következő két évben mint-
egy harmadával növekszik az  átlagbér 
a  szociális ágazatban. Ez érinti például 
a gyermekvédelemben, a hajléktalan-el-
látásban, az  idősellátásban dolgozók 
és  a fogyatékkal élőket segítő szociális 
dolgozókat. A  kormány elkötelezett, 
hogy anyagilag és  erkölcsileg is meg-
becsülje azt a nagyon kemény munkát, 
amelyet a szociális ágazatban dolgozók 
végeznek.

A kormányhivatalok megyei szintjén 
foglalkoztatottaknál 30%-os béreme-
lés történik. Az  alacsonyabb beosztású 
és  végzettségű dolgozók bére nagyobb, 

a vezetők bére kisebb mértékben emel-
kedik. 2016-ban a  járási hivatalokban 
volt béremelés.

Újabb 12%-kal nő az  egészségügyi 
szakdolgozók, vagyis a  kórházi ápolók 
bére 2017 novemberében (a 2016. szep-
temberi 26%-os emelés után). 2019-re 
átlagosan 65%-os béremelés valósul 
meg, amelyre 2017 végéig 100 milliárd 
forintot fordít a kormány. Az alapbérek 
emelkedésével szintén nőnek az úgyne-
vezett mozgóbérelemek (ügyeleti és ké-
szenléti díj, műszakpótlék) is.

A szakorvosok és  a kórházi szak-
gyógyszerészek alapbére a  2016. szep-
temberi emelés után 2017 novemberétől 
újabb 100 ezer forinttal nő. Két év alatt 
összesen 207 ezer forintos béremelés va-
lósul meg.

A rezidensek alapbére jövő novem-
bertől ugyancsak 50 ezer forinttal nő.

A katonák, rendőrök, vagyis a  rend-
védelmi dolgozók béremelése is foly-
tatódik 2017-ben. A  2015-ös 30%-os 
és a 2016-os 5%-os béremelés után 2017-
ben és 2018-ban újabb 5-5%-os béreme-
lés következik. Összesen tehát átlagosan 
50%-os béremelés valósul meg.

A kulturális szférában dolgozó közal-
kalmazottak béremelése is elkezdődik 
2017 januárjától, havi 10-55 ezer forint-
tal nő a  bérük, az  alapbérük 15 száza-

ÉVKÖSZÖNTŐ

2017 az adócsökkentésről, a béremelésről és a családok fokozottabb 
támogatásáról szól

Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért 
felelős államtitkára
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lékát pedig megkapják illetménypót-
lékként. A bérpótlékot terveink szerint 
az  egyházi és  civil fenntartású szerve-
zeteknél hasonló munkakörben dolgo-
zókra is kiterjesztenénk.

Az igazságszolgáltatásban is lesz bér-
emelés. Az igazságügyi béremelés ösz-
szességében 15,8%-os, ez három ütem-
ben valósul meg: 2016. október 1-jétől 
5%, 2017. január 1-jétől újabb 5%. 2018. 
január 1-jétől újabb 5%-os emelés tör-
ténik.

Tovább nő a nyugdíj
A nyugdíjasok 2017-ben is számíthat-
nak a  kormányra. Az  elmúlt években 
a nyugdíjak átlagosan több mint 21 szá-
zalékkal nőttek, és  a tartósan alacsony 
inflációnak köszönhetően a vásárlóere-
jük 8,6 százalékkal javult – ez több mint 
egy havi nyugdíj összege. A  bérmegál-
lapodásban foglalt jelentős emelések le-
hetőséget adnak arra, hogy a nyugdíjak 
jövőre az eredetileg tervezettnél jobban 
növekedjenek. A  kormány 2017-ben is 
folytatja a Nők 40 programot, hogy 40 
év munka után a nők nyugdíjba mehes-
senek.

Adócsökkentés 
a vállalkozásoknak
A kormány folytatja a  hazai vállalko-
zásokat, illetve a  munkáltatókat segítő 
adócsökkentéseket. A munkahelyvédel-
mi akció adókedvezményeivel eddig 450 
milliárd forintot hagytunk a hazai vál-
lalkozásoknál, megszüntettünk számos 
kis adót, és bevezettünk több, a kisvál-
lalkozásoknak kedvező adónemet. Ami-
óta az adók csökkennek, Magyarország 
erősödik, tartós növekedési pályára 
állt a gazdaság, nő a  foglalkoztatottság 
és a bérek is emelkednek.

Januártól egységesen, minden vállal-
kozásra 9% lesz a társasági adó, ez az EU-
ban a  legalacsonyabb. Ezzel további 145 
milliárdot hagyunk a  vállalkozásoknál. 
Fontos tudni, hogy a  kormány a  tao-t 
2011-től 19%-ról 10%-ra csökkentette 
500 milliós adóalapig. A  tao eddig két-
kulcsos (10 és  19%-os) volt, mostantól 
9%-os minden vállalkozásra.

A kisvállalkozói adókedvezmény 
a duplájára nő. A katát – az eddigi fél-
millió helyett − havi 1 millió forintos 
bevételig választhatják a vállalkozások. 
6 millióról 12 millióra nő a kata bevételi 
határa, és  lehetővé vált az  alanyi men-
tesség is. Az  alanyi mentesség bevételi 
határa − 2 millió forinttal − 8  millió 

forintra nőtt. Az alanyi adómentes vál-
lalkozásnak nem kell áfát felszámítania 
és  fizetnie, és  áfabevallást sem kell be-
nyújtania, amivel minimálisra csökken 
az  adminisztráció, csak egy nyilatko-
zatot kell benyújtaniuk jövő év elején. 
A  katázóknak összesen havi 50 ezer 
forintot kell adózniuk havi 1 millió fo-
rint után is. Duplájára növeljük a  kiva 
(kisvállalati adó) értékhatárát is. A be-
lépési értékhatár továbbra is 500 millió 
forint marad, azonban mindaddig a ki-
vában maradhat a cég, amíg el nem éri 
az 1 milliárd forintos mérlegfőösszeget. 
A kivánál változás az is, hogy az eddigi 
25 helyett 50 foglalkoztatottig lesz vá-
lasztható. Adócsökkentés történt a  ki-
vánál is, 16-ról 14%-ra csökken az  adó 
mértéke. Kivára főleg akkor érdemes 
váltani, ha a bértömeg nagyobb a nyere-
ségnél, vagy növekedésre fordítják visz-
sza a nyereséget. A kivára akár év köz-
ben is lehet váltani.

Csökkennek a  béreket terhelő mun-
káltatói adók. A munkaadók által fize-
tett szociális hozzájárulási adó mértéke 
2017. január 1-jétől 5 százalékpontos 
csökkentéssel 22%-ra, 2018. január 1-jé-
től 2 százalékpontos csökkentéssel 20%-
ra csökken.

Tovább csökkennek az adók
A polgári kormány mindig az  adó-
csökkentések kormánya volt, melynek 
köszönhetően egyre több pénz marad 
a  családoknál 2017-ben is. Csökken 
a legfontosabb élelmiszerek áfája. A ser-
téshús után januártól csökken a friss tej, 
a tojás és a baromfihús áfája is.

32%-ról 15%-ra csökkent a  szemé-
lyi jövedelemadó 2010 óta. A  kormány 
a legalacsonyabb keresetű 120 ezer csa-
ládnak adómentességet biztosít.

Idén 30 000 forint lesz a  kétgyerme-
kesek családi adókedvezménye. 2016 
és  2019 között a  kétgyermekesek adó-
kedvezménye négy lépcsőben meg-
duplázódik, havi 20 ezer forintról 40 
ezer forintra emelkedik.

Marad Európa egyik legalacsonyabb, 
15%-os személyi jövedelemadója. To-
vább egyszerűsödik az  szja-bevallás is: 
aki március 15-ig kéri, annak az adóha-
tóság készíti el.

Az első házasok adókedvezménye 
a  boldogító igen kimondását követő 
hónaptól 24 hónapig érvényesíthető, 
s a családi adókedvezménnyel együtt is 
igénybe vehető lesz. Az  új szabály már 
a  2014. december 31-ét követően meg-

kötött házasságok esetében is alkalmaz-
ható. Ezért azok a házaspárok, akiknek 
tavaly született gyermekük, ha egy önel-
lenőrzéssel módosítják 2015-ös szja-be-
vallásukat, visszamenőleg megkapják 
a havi ötezer forintos adókedvezményt.

5%-os marad az  új lakásépítési áfa 
és megmarad az áfavisszatérítés lehető-
sége is. A kormány az Otthonteremtési 
Program részeként 2016. januártól 2019 
végéig 27 %-ról 5 %-ra csökkentette 
a lakásépítési áfát.

Olcsóbb lesz étterembe járni. 2017 
januárjától 27%-ról 18%-ra, majd 2018-
ban 5%-ra csökken az éttermi szolgálta-
tások áfája.

Olcsóbb lesz az internet. Az internet-
szolgáltatás áfája 27-ről 18%-ra csökken, 
ezzel átlagosan közel egy havi díj lesz 
megspórolható. A  kormány célja, hogy 
ez később még alacsonyabb legyen.

Gyermekes családok
A gyermekes családokat a  családi adó-
kedvezmény, az  élelmiszeráfa-csök-
kentés és  az otthonteremtési program 
mellett 2017-ben is segítjük az ingyenes 
gyermekétkeztetési és  az ingyenes tan-
könyvellátási programmal. A  kisgyer-
mekek (bölcsődések és óvodások) több 
mint 90%-a vesz részt ingyenes gyer-
mekétkeztetésben. Ez Európában példa 
nélküli.

Elérhetőbb és  rugalmasabb lesz 
a  bölcsődei ellátás. 2017-től már négy-
féle ellátástípus közül választhatnak 
az  anyukák: az  eddig megszokott mel-
lett lesz mini, családi és  munkahelyi 
bölcsőde is.

Tovább bővül és  negyedik évébe lép 
az  ingyenes tankönyvellátási program. 
2017 szeptemberétől már az ötödik év-
folyamos diákok szüleinek sem kell fi-
zetniük az  iskolai könyvekért, így már 
kb. 800 ezer diáknak nem kell fizetni 
a  tankönyvekért, emellett továbbra is 
megmarad a még hiányzó felsőbb évfo-
lyamoknál a rászorultsági alapú ingye-
nesség. A  programnak köszönhetően 
a  tankönyvek ára eddig átlagosan 15-
20%-kal csökkent.

Életbe lép a  gyermekvédelmi tör-
vény módosítása, amely még tovább 
erősíti a  gyermekvédelmi rendszert. 
Bármilyen, gyermekek ellen elköve-
tett bűncselekmény elfogadhatatlan. 
A  gyermekek ellen elkövetett szexuális 
bűncselekmények nem évülnek el.

Tuzson Bence
országgyűlési képviselő
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Gödön elhunytak
Hegyi Lászlóné (sz.: Csery Anna) 65 éves
Somosi János Istvánné (sz.: Zászkaliczki Eszter) 84 éves
Bauer Józsefné (sz.: Pék Ilona) 94 éves
Bánhegyi Zoltánné (sz.: Kovács Piroska) 73 éves
Haraszti Alfréd Mihály 73 éves
Aranyosi Györgyné (sz.: Farkas Anna) 60 éves
Prónai Tamás 48 éves
Száraz Istvánné (sz.: Kopfer Mária) 63 éves
Bóbis Lajosné (sz.: Vass Ilona) 93 éves
Eszes Jánosné (sz.: Placsintár Ilona) 92 éves
Dovicsin Edina 45 éves

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
Prónai Tamás búcsúztatóján osztoztak fájdalmunkban, 
és sírjára virágot helyeztek el.

Gyászoló felesége és családja

2016. december 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Varga Gábor és Pokornics Erika

FELHÍVÁS

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

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akik-
nek családjában, ismeretségi körében él vagy élt 
olyan gödi lakos, akit annak idején szovjet mun-
katáborba hurcoltak el. Számítunk mindazok 
megkeresésére is, akiknek bármilyen tudomá-
suk van e vészterhes időszak gödi vonatkozásai-
ról, esetleg kordokumentumokkal, fényképekkel 
rendelkeznek e témában.

Köszönjük, hogy jelentkezésükkel segítik 
megismerni és az utókor számára is megismer-
hetővé 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

TÁJÉKOZTATÁS

Filmajánló
A Bozóky Gyula Alapítvány szeretettel ajánlja megtekintésre legújabb filmjét, 
amely a felsőgödi Jézus Szíve-templom belső kialakítását mutatja be.

Az összeállításban szerepelnek a  Palka József által készített (1923–1924) 
üvegablakok közeli fotói is.
A film megtekinthető a következő linken:
https://www.youtube.com/watch?v=EI6foLZdwps

Veres Mihály,
a Bozóky Gyula Alapítvány

kuratóriumi elnöke

IN MEMORIAM

Kovács Gyulára emlékezünk
(1937–2016)

2016. december 12-én rövid ideig tartó szenvedés után elhunyt Kovács 
Gyula építészmérnök, ácsmester, a Piarista Szakközépiskola egykori 
tanára, a Gödön sokak által ismert és tisztelt vállalkozó. Búcsúztatása 
december 20-án az alsógödi református templomban volt. Búcsúztak 
tőle családtagjai, barátai, régi tanár- és oktatótársai, egykori tanítvá-
nyai, és mindazok, akik közel álltak hozzá, tisztelték és szerették őt. 

Kovács Gyula egyike volt a Piarista Szakképző Iskola alapító taná-
rainak, az első tantestület tagjainak. Tanítványai közül sokan példa-
képként tekintettek rá. Az  1980-as, 1990-es években sokat tett Göd 
városiasodásáért, fejlődéséért. Részt vett a település közéletében, nagy 
szakértelmével több éven át segítette az önkormányzat munkáját. Vá-
rosunkban számos, sokak által ismert és látogatott épület tetőzete őrzi 
emlékét nagy szakmai tapasztalatának, kiváló munkájának, amelyet 
nem egy esetben önkéntesen ajánlott fel a közösség céljainak megvaló-
sításához. Kovács Gyula tervei alapján készült el a Jácint utcai temető 
ravatalozójának felújítása, de a református templom, a Széchenyi csár-
da, az alsógödi csónakház és a kajakos ház tetőzete is az ő munkáját 
dicséri. 

Kevesen tudják, hogy II. János Pál pápa magyarországi látogatása-
kor az ő szakmai irányításával építették meg a pápai oltárt a budapesti 
Hősök terén.

Emberszeretetére, barátságosságára és a közösség javát szolgáló éle-
tére sokáig emlékezünk.

Peőcz Károly
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A 2017-es év egyik szép civil összefo-
gásának ígérkezik az  a kezdeménye-
zés, amelynek célja, hogy minél több 
gödi nyugdíjas juthasson el ingyene-
sen a Budapesti Operettszínház egyik 
előadására. A  színházlátogatás anyagi 
fedezetét civil felajánlásokból, illetve 
különböző rendezvényeken árusított 
támogatói jegyek bevételeiből szeret-
nék előteremteni az  akcióban részt 
vevő magánemberek és  szervezetek. 
A nemes célt szolgáló adománygyűjtés 
első állomásaként a  GDSE Táncszak-
osztályának növendékei, a  Hab a  tor-
tán tánccsoport, valamint Harkai Anett 
és Dézsi Yvett tartottak táncbemutatót 
a József Attila Művelődési Házban, ja-
nuár 14-én délelőtt. Az  előadás bevé-
telét az  idősek színházlátogatásának 
megvalósítására ajánlották fel.

A kezdeményezés ötletgazdája és el-
indítója, Érdi-Krausz Zsuzsa gyógy-
tornász, gyógytestnevelő a  tavaly 
nyáron megalakult Művészek az  Idő-
sekért Alapítványt (Midal) kereste 
meg az  együttműködés szándéká-
val. Az  alapítvány, amelynek elnöke 
Benkő Gyula zeneművész, alapítója 
Benkő Ibolya, kuratóriumi tagjai pedig  
Dolhai Attila és  Sturcz András, céljá-
nak tekinti, hogy a kultúrát eljuttassa 
a  nehéz anyagi körülmények között 
élő, rászoruló emberekhez. A gödi idő-
seket segítő összefogás a  szurdokpüs-
pöki székhelyű alapítvánnyal közösen 
valósulhat meg.

– A  nyugdíjasokkal áprilisban vagy 
májusban szeretnénk ellátogatni 
az Operettszínház Marica grófnő című 
előadására. Azért is választottuk ezt 

a  tavaszi időpontot, hogy addig minél 
több belépőjegy árát elő tudjuk terem-
teni. Az Alapszolgáltatási Központ idő-
sek klubjában, ahol gyógytornát tartok, 
a  színházlátogatásra készülő nyugdíja-
sok már most a Marica grófnő zenéjére 
tornáznak, és  nagyon várják az  előa-
dást. A  Művészek az  Idősekért Ala-
pítványtól levélben azt kértem, tegyék 
lehetővé, hogy a  gödi idősklub tagjai 
személyesen is találkozhassanak majd 
a  fellépő színészekkel, és  néhány fotót 
is kaphassanak tőlük emlékbe. A nyug-
díjasok számára feledhetetlen élmény 
lehet ez a  színházlátogatás, a  kezde-
ményezésben részt vevőknek pedig 
nagyszerű alkalom az  adakozásra, 
az  összefogás szépségének megtapasz-
talására – mondta Érdi-Krausz Zsuzsa, 
aki egyébként maga is operettrajongó.

A támogatók köréhez már csatlako-
zott a  GDSE, a  Gézengúzok színját-
szócsoport, a Gödi Spinning® − Spin-
Racing, Dézsi Yvett, Harkai Anett, 
Zachár Zsuzsa, Somkereki Edit, Göd 
Város Önkormányzata, az  Alapszol-
gáltatási Központ, a  Németh László 
Általános Iskola, a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola, a Szivárvány Bölcsőde, 
a Katély Óvoda és a Kincsem Óvoda.

További támogatók, programok 
szervezését vállalók jelentkezését is 
várják a (06 20)474 3479-es telefonszá-
mon, illetve a  zsuzsakrausz@freemail.
hu e-mail címen.

A gödi program a  Művészetek 
az  Idősekért Alapítvány 11600006-
00000000-78021347-es számlaszámán 
keresztül is támogatható. (A megjegy-
zés rovatba, kérjük, írják be: Göd.)

Koditek Bernadett

KULTÚRATÁMOGATÁS

Összefogással az idősekért

A Budapesti Operettszínház előadására készülő nyugdíjasok a Marica grófnő zenéjére 
tornáznak a Vasvári utcai idősellátási központ klubjában

Szandi egy újabb sikeres és tapasztalatokban is gazdag évet tudhat 
maga mögött

EGY ÉDES HÍR

Ismét versenygyőztes lett a gödi 
cukrászlány
Több alkalommal is beszámoltunk már lapunkban a  Gö-
dön élő Traupert Szandra hazai és  nemzetközi cukrász-
versenyeken elért sikereiről. A 23 éves Szandra, aki immár 
két esztendeje működteti egyedi, kézműves tortákat készítő 
cukrászműhelyét Felsőgödön, ezúttal az  RTL Klub Sütni-
Cake című vetélkedősorozatát nyerte meg.

A verseny utolsó fordulójára december 18-án a  budai 
Émile étteremben került sor, ahol a döntőbe jutott három 
cukrásznak egy-egy téli esküvői tortát kellett megalkotnia 
a rendelkezésre álló két és fél óra alatt. A Libri Kiadó fődíja: 
Szandra megjelentheti élete első receptkönyvét!

(w)
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Felsőgödön a  Vaczula név – legalábbis 
az idősebbek körében – sokak számára 
ismerősen cseng. A  régi időket idézi, 

amikor a mai Bozóky teret Szabadság térnek 
meg Piac térnek hívták, és a templom szom-
szédságban még megvolt a  tejbolt, a  trafik 
meg az órásműhely, Vaczula János bácsi üz-
lete… Akkoriban gyakran megfordult arra 
Vilma néni, az  órásmester felesége, akivel 
100. születésnapján beszélgettünk az  életé-
ről, a családjáról és a régi Felsőgödről. 

− Még tartott az első világháború, amikor 
1917 januárjában megszületett. Hogyan 
emlékszik vissza a gyermekkorára?
− Pesten éltünk, és  nehéz idők jártak fe-
lénk. Hétéves voltam, amikor harminchét 
éves korában meghalt az  édesanyám, így 
aztán hamar fel kellett nőnöm. Tizenéves 
iskolás lányként már én vezettem a  ház-
tartást, gondoskodtam apámról meg a  két 
fiútestvéremről. Megtanultam beosztani 
a pénzt, megbecsülni, amink van. Volt, hogy 
az édesapám mindössze 83 pengőnyi kegy-
díjából éltünk. Három pengőt félretettem 
a villanyra, húsz pengő volt a lakbér. Maradt 
hatvan, azt elosztottam harminc felé, hogy 
minden napra jusson két pengő. Ha hétvé-
gén többet költöttem, azt be kellett hozni 
a hétköznapokon. De a hónap utolsó napjá-
ra is mindig jutott az asztalra meleg étel meg 
kenyér. Aztán férjhez mentem, még Pesten 
születtek a gyerekeim. A  férjem a második 
világháborúban angol hadifogságba esett, 
én az apámmal meg a három kislányunkkal 
próbáltam megélni, ahogy lehetett. Keserves 
idők voltak. Kenyérjegy, zsírjegy, mindent 
jegyre kaptunk akkoriban. Kukoricakását, 
vízben főtt babot, üres kenyeret ettünk, any-

nyit, amennyi jutott. Akkor elhatároztam, 
ha egyszer eljön az  idő, amikor majd jegy 
nélkül, szabadon lehet kapni lisztet, cukrot, 
olajat, minden áldott vasárnap húst és süte-
ményt teszek az asztalra, ha mást nem, lega-
lább egy lekváros buktát. 

− Hogyan kerültek Felsőgödre?
− Négy év távollét után, 1946-ban a  férjem 
hazajött a  bergen-belseni fogolytáborból. 
Sokat szenvedett, borzalmas dolgokat élt át, 
megkapta a flekktífuszt is, de valahogy túlél-
te, és hazajött. Az volt az életem legboldogabb 
időszaka. 1949-ben költöztünk Felsőgödre. 
A  férjem szerette volna vidéki házra cserél-
ni a pesti lakást, amit kibombázott lakosok-
ként kaptunk. Egy újságban talált egy cseré-
re kínált felsőgödi házat, így kerültünk ide. 
Ő bejárt Pestre dolgozni az Óra-Műszer Ipari 
Szövetkezetbe, én otthon voltam a legkisebb 
lányunkkal, a két nagyobb meg a Lenkey ut-
cai régi iskolába – a mai óvoda épületébe – 
járt. Később a lányok mellé született még egy 
fiunk is. Amikor ideköltöztünk, már kicsit 
könnyebb volt az életünk. A kertben sokféle 
növényt termesztettünk, tartottunk tyúkot, 
kacsát, malacot, a  férjem nyulakat is nevelt, 
még kecskénk is volt. Ha régebben, pesti 
lányként nekem azt mondta volna valaki, 
hogy egyszer majd kacsát tömök meg kecskét 
fejek, kinevettem volna, pedig így lett. Nem 
volt nehéz megtanulni, szívesen csináltam. 
De egyetlen állatot sem vágtam le soha. Túl-
ságosan a szívemhez nőttek. A férjem szeren-
csére elvégezte ezt helyettem. 

− Mikor nyitották meg az órásüzletet?
− Amikor 1956-ban kitört a  forradalom, 
nem jártak a  vonatok, és  volt, hogy a  fér-

jemnek gyalog kellett hazajönnie Pestről. 
Azokban a  napokban határozta el, hogy 
kiváltja az  iparengedélyt, és  órásműhelyt 
nyit Felsőgödön. A  Piac téren, a  templom 
mellett talált megfelelő helyet. Nagy élet volt 
ott akkoriban, vasárnap és a piaci napokon 
különösen, de egyébként is. A  szomszéd-
jában ott volt a  Polyák néni trafikja, aztán 
a ruházati bolt, a parókia, Lenke néni szem-
felszedése, a  Béres fodrászat, Schwartzné 
tejboltja, Ilonka néni zöldségese… Az  volt 
ott a  faluközpont. Sokan bejártak az  órás-
boltba, nemcsak javíttatni, hanem csak úgy 
beszélgetni is. A gyerekek, akik arra mentek 
haza az iskolából, benéztek, leültek odabent 
s  figyelték, hogyan dolgozik az  órás bácsi, 
és  közben mindenfélét meséltek. A  férjem 
imádta a  gyerekeket, mindig azt mondta, 
nincs rossz gyerek, csak türelmetlen fel-
nőtt. Nagyon jó ember volt. Éppen a  na-
pokban meséltem a  lányoknak, miért nem 
gazdagodtunk meg soha. (nevet) Túl jó szíve 
volt a  papának. Emlékszem, bent voltam 
nála az üzletben, amikor jött egy idős néni, 
és  kérte, javítsa meg az  óráját, mert nem 
tud aludni, ha nem ketyeg. Megcsinálta, de 
pénzt nem kért érte. Azt mondta neki, épp 
csak belefújt, pedig láttam, hogy rugót cse-
rélt benne. Máskor egy asszony a  kisfiával 
küldte be a boltba az elromlott vekkerórát. 
Azt is ingyen javította meg. Amikor kérdőre 
vontam, mire jutunk így, azt felelte: – Mit 
csináljak, annak az  asszonynak négy gye-
reke van! Igaz, hogy nekünk is négy gyere-
künk volt, de mindenkin megesett a szíve… 
Nagy fájdalmam, hogy a férjem sajnos na-
gyon korán, a nyugdjazása után alig két-há-
rom hónappal meghalt.

− Vilma néni is dolgozott valahol? 
− A  férjem nem akarta, hogy munkába 
járjak, azt mondta, nem az államnak szül-
tük a  gyerekeket. Szerette, hogy otthon 

INTERJÚ

„A rosszat hátra kell hagyni, és keresni a jót”

A 100. születésnapját ünneplő Vilma nénit Markó József polgármester is felköszöntötte Vaczula Jánosné és órásmester férje 
Felsőgödre költözésük után 
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BERUHÁZÁS

Adatközpont épül Gödön
A december 9-én megtartott alapkőletételi ünnepséggel hazánk leg-
modernebb és  legbiztonságosabb adatközpontjának építését kezdte 
meg az MVM-csoport városunkban. A  társaság távközlési vállalata, 
az MVM NET által megvalósítandó gödi adatközpont 2017. harmadik 
negyedévében készül el.

Az eseményen részt vett Göd Város Önkormányzatának teljes veze-
tősége is. Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommu-
nikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára köszöntőjében 
kiemelte, hogy a tudásalapú társadalomban a megfelelő digitális kom-
petencia megszerzése nélkülözhetetlen, ugyanakkor korunk egyik 
legnagyobb infokommunikációs kihívása a  keletkező adatvagyon 
gondos kezelése és tárolása. A gödi beruházás célja elsősorban az ál-
lami adatvagyon elhelyezésére szolgáló, a  kormányzati és  az állami 
tulajdonú vállalatok legmagasabb szintű igényeinek is megfelelő adat-
központ kialakítása. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a beruházás 
további lendületet adhat az  informatikai fejlesztéseknek, valamint 
hozzájárul a hazai digitális ökoszisztéma fejlődéséhez, s egyben az ál-
lampolgárok jobb életminőségéhez is.

Krénusz Kornél, az  MVM NET Zrt. vezérigazgatója mindehhez 
hozzátette, hogy a  megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítanak 
az  energiahatékonyságra, a környezettudatosságra és  az üzemelteté-
si költség alacsony szinten tartására. Az adatközpont a MAVIR Zrt. 
400 kV/220 kV alállomásának közvetlen szomszédságában épül, s ez-
zel egyedülállóan biztonságos redundáns energiaellátás válik elérhe-
tővé. A  leendő ügyfelek számára az  MVM NET teljes körű szolgál-
tatást nyújt: egyszerre biztosítja a  hálózati elérést, az  energiaellátást 
és a maximális üzemkörnyezeti biztonságot.

Az ünnepség zárásaként köszöntőt mondott dr. Tuzson Bence, Pest 
megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki 
üdvözölte, hogy a beruházásnak köszönhetően a terület távközlési el-
látottsága növekszik, és közvetlen helyi gazdaságélénkítő hatása révén 
további informatikai fejlesztéseket vonzhat városunkba.

Az MVM NET Zrt. gödi adatközpontja 
számokban

• 2000 m2 nettó szervertermi kapacitás
• 5 MW informatikai áramkapacitás
• Tier 3 minősítés
• 5 MW hűtési teljesítmény
• 25 MW villamosenergia-betáplálás

A készülő adatközpontot a legmodernebb, jövőálló technológiával szerelik fel

vagyok, és gondoskodom a családról. De volt a  ta-
nácsnak egy szociális foglalkoztatója, ami a  mai 
Fácán Óvoda helyén működött, ott lehetett bedol-
gozást vállalni. Azt megengedte a papa, mert ahhoz 
nem kellett elmenni otthonról. Hazahozták nekem 
a  munkát, meg el is vitték. Zacskót ragasztottam, 
gumit sorjáztam, játékokat állítottam össze, min-
dig más volt a  feladat. Tizenöt évig csináltam ezt, 
onnan van a  nyugdíjam. A  maradék időben pedig 
vittem a háztartást.

− Eljártak valahová szórakozni, barátokhoz?
− Amíg a gyerekek kicsik voltak, nem vágytunk mi 
sehová, nagyon jól éreztük magunkat otthon. Ké-
sőbb aztán minden kedden és  vasárnap eljártunk 
a  papával a  moziba a  Deák Ferenc utcába. Mindig 
eltették nekünk a  jegyet a  hetedik sorba, középre. 
Amikor a  lányok megnőttek, rendszeresen vittem 
őket bálozni az  Iparoskörbe. Mentem velük, mint 
afféle gardedám. Nyaranta itt volt nálunk a kereszt-
lányom, ő is jött velünk. Szépek voltak, és nagyon jól 
táncoltak. Kati lányom, aki sajnos már nincs közöt-
tünk, gyönyörűen tudott tangózni az  udvarlójával, 
Bandival. Olyan szép látvány voltak, hogy a zenekar 
néha csak nekik játszott, a bálozók meg körbeállták 
őket, és  csak nézték az  előadásukat. Legtöbbször 
hajnalig maradtunk. Már virradt, amikor hazaérve 
bekúsztam a papa mellé az ágyba. Ő félálomban azt 
kérdezte, hány óra van, én meg mondtam, ó, még 
éjfél sincs, mire megszólalt a szomszédban a kakas. 
Ilyenkor kell hazajönni? – kérdezte félálomban, de 
mosolyogva. Nem haragudott ő  ezért, tudta, hogy 
vigyázok a lányokra… 

− Mostanában mivel telnek a napjai? 
− Tévét nézek, újságot olvasok és  nagyon szeretek 
rejtvényt fejteni. Az  egészségemmel nincs különö-
sebb problémám. Gyógyszert kell szedni, de jól va-
gyok. Amikor havonta eljön a Lepp-Gazdag doktor-
nő, megvizsgál, és  néha azt mondja: milyen szépen 
dobog ez a  százéves szív… Máskor meg azt: ilyen 
szép százévest, mint Vilma néni, én még nem láttam. 
(nevet)

− Vajon minek köszönhető, hogy ilyen szépen meg-
őrizte az egészségét és a jó kedélyét? 
− Nem tudom. Egészséges életmód, egészséges táp-
lálkozás – amit ma mondanak, azt mi nem ismertük. 
Sokszor azt ettük, ami volt, úgy éltünk, ahogyan le-
hetett. De vidám természetű voltam világéletemben. 
Amikor még iskolába jártam, emlékszem, az osztály-
társaimat is mindig elszórakoztattam. Az  apósom, 
amikor meglátta az  ablakból, hogy jövök, gyakran 
mondta: Gyerekek, jön a  Vilma, lesz itt mindjárt 
nagy vidámság! A jó kedély és a nyugalom, az sokat 
segít. A  rosszat hátra kell hagyni, és  keresni a  jót. 
Mindig lehet találni valamit, aminek örülni lehet, 
még a legnehezebb időkben is. 

Koditek Bernadett
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Így teltek az ünnepeink…
December az ünnepvárás hónapja volt. Egymást érték a városban az adventi, Mikulás-
napi, karácsonyi rendezvények. Valamennyiről megemlékezni lehetetlen vállalkozás 
volna, ezért idén is csak ízelítőül idézünk fel közülük néhányat.

A Kossuth tér városi karácsonyfája idén is ünnepi fényekbe öltözött, és a sötét 
délutánokon, estéken melegséget varázsolt az arra járók szívébe

Ünnepi készülődés 
a művelődési házban
Régi hagyomány immár, hogy a  ka-
rácsonyvárás kezdetén a  gödi csa-
ládokat adventi koszorúkészítésre 
hívja a  József Attila Művelődési Ház. 
Az  ünnepi hangulatban zajló esemé-
nyen karácsonyi zene hangjai mellett 
kicsik és nagyok kedvük szerint válo-
gathatnak a  koszorúk feldíszítéséhez 
használható termések, szalagok, szárí-
tott gyümölcsök és dekorációs kellékek 
közül. A meghitt hangulatú kézműves 
délelőttön készült koszorúk sok család 
asztalának ékességei voltak idén is. 

Karácsonyvárás 
a környezettudatosság 
jegyében
Közös program keretében készültek 
az ünnepekre a nevelekiek is, akik egy 
családi kézműves délutánon mintegy 
ötvenen várták együtt a  Mikulást. 
PET-palackokból, söröskupakokból 
és  befőttesüveg-tetőkből hangulatos 
függődíszeket készítettek a  Nevelekre 
átvezető kis híd korlátjának feldíszítésére, egy kiselejtezett 
raklap fehérre festett deszkáiból és  aranyszínűre festett 
műanyagkupakokból pedig kis karácsonyfa is készült, amit 
a  Kapcsolat parkban helyeztek el. Az  adventi kézműves 
délután fénypontja a Mikulás érkezése volt, aki a Neveleki 
Szomszédok Egyesület támogatásával 27 gyereknek osztot-
ta szét ajándékait. Később a híd feldíszítésére is vagy har-
mincan gyűltek össze: forralt bort készítettek és kellemesen 
elbeszélgettek. A karácsonyfa mellé pedig még egy illegális 
hulladékként lerakott gumiabroncsok felhasználásával ké-
szült, csinos hóember is került. 

Három kismalac a Mikulásnál
A gödi önkormányzat intézmé-
nyeiben dolgozó köztisztviselők 
és  közalkalmazottak gyermekeit 
a Duna-part Nyaralóházak színház-
termében a  MiaManó Társulat ör-
vendeztette meg izgalmas interaktív 
mesejátékával. 
A  Mikulás és  segítői  háromszáz-
nyolcvan ajándékcsomaggal érkeztek, 
s ebből a helyszínen kétszázat szemé-
lyesen vettek át a jelenlévők. Másnap 
a  csomagok azokhoz a  gyerekekhez 
is eljutottak, akik nem tudtak  részt 
venni az  eseményen. A  vidám Mi-
kulás-délután ünnepi uzsonnával 
zárult: a  kicsiket és  szüleiket finom 
kakaós csigával, tejszínhabos kakaó-
val és teával vendégelték meg a szer-
vezők.  

A gyerekek ünnepe
Az Alapszolgáltatási Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálatának karácsonyi 
rendezvényén idén is meghitt hangu-
lat, szépen megterített asztal és szín-
vonalas ünnepi műsor várta a gyere-
keket. 
Ezúttal a  gödi Maszk Bábszínház 
hozta el a  rendezvényre karácsonyi 
bábelőadását, amely az  ország bár-
mely gyermekszínpadán megállná 
a  helyét. Havas Zsolt és  Edina játé-
ka a  Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermében ez alkalommal is nagy 
örömet okozott a  kicsiknek, de még 
a szüleiknek is. 
A  délután fénypontjaként a  szerve-
zők egy óriási karácsonyi tortával is 
meglepték kis vendégeiket, amelyből 
mindenkinek bőségesen jutott.
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Karácsony a nyugdíjasklubban
A Vasvári utcai Idősek Napközi Otthona nyugdíjas klubjá-
nak tagjai idén is bensőséges hangulatban készültek az ün-
nepekre. Ahogy minden évben, ezúttal is meghitt hangulatú 
műsoros ünnepségen látták vendégül az önkormányzat szá-
mos képviselőjét és munkatársát, akik ajándékcsomagokkal 
érkeztek a  rendezvényre. Az eseményen ott volt dr. Pintér 
György alpolgármester,  dr. Nagy Atilla aljegyző, Lenkei 
György, a szociális bizottság elnöke, Csányi József képviselő 
és a gödi rendőrőrs parancsnoka, Nagy Attila  rendőr alez-
redes. 
A nyugdíjasok idei karácsonyvárásának kedves színfoltja 
volt, hogy az idősek klubjába ellátogattak a Kastély Óvoda 
Halacska csoportjába járó gyerekek, és szívet melengető ün-
nepi előadásukkal lepték meg a klubtagokat.

II. Gödi Duna-parti Karácsony és Vásár
A tavaly útjára indított hagyomány idén folytatódott: advent utolsó vasárnapján 
ismét egész napon át tartó ünnepi rendezvénysorozatot és karácsonyi vásárt ren-
deztek a Duna-part Nyaralóházak munkatársai. A Görömbő Kompánia interak-
tív meseelőadással, Korhecz Imola és a Cimbora együttes ünnepi verskoncerttel, 
Huzella Péter gitáros gyermekkoncertjével szórakoztatta a közönséget, és táncos 
produkciókat hozott ajándékba az  After School, a  Silverstar táncstúdió, illetve 
a GDSE Táncszakosztálya. 
A vásárban 30 kézműves kínálta a vendégeknek szebbnél szebb karácsonyi aján-
déknak való portékáit. A szervezők mindenkit vendégül láttak egy pohár forralt 
borra vagy meleg teára, és volt még számtalan finomság: kürtős kalács, sült gesz-
tenye, karamellás alma, többféle finom meleg étel. Idén is több százan voltak kí-
váncsiak a városi karácsonyi vásárra, amelynek karácsonyfáját a látogatók maguk 
öltöztették ünneplőbe: mindenki egy-egy díszt akaszthatott fel a fenyőfára. 

Ünnepváró napok a művelődési ház 
szervezésében
A József Attila Művelődés Ház változatos és  színvonalas 
programokkal igyekezett bearanyozni a gödiek ünnepi ké-
szülődését. Nagy sikerű, telt házas koncertet adott a  Bon 
Bon együttes, Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró, író, 
publicista „Utazások lélektől lélekig” címmel tartott előa-
dást, a gyerekek pedig „ünneplőbe öltöztették a szívüket”, 
úgy várták, hogy megelevenedjen a  nagyterem színpadán 
sokuk kedvence, Saint-Exupéry A  kis herceg című mesé-
je. A  Görbetükör Színi Társulat látványos és  színvonalas, 
sok zenei betéttel színesített előadása lenyűgözte a kicsiket 
és a felnőtteket egyaránt. 

Gólyalábakon érkezett karácsony
A felsőgödi Bozóky tér szomszédságában, a Tűzoltószertár 
előtti szabad területen a  Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia várta a családokat Magyar karácsony című mű-
sorával. Vásári hangulatú vidám előadásuk megidézte a ka-
rácsony havához kapcsolódó népszokásokat és hiedelmeket, 
regösök és lucázók szórakoztatták a nagyérdeműt, mosolyt 
csalva mindenki arcára. 
A hűvös délutánon a gyerekek meleg teát, a felnőttek forralt 
bort kortyolgatva adták át magukat a karácsonyi hangulat 
varázsának… Az előadás ideje alatt a Tűzoltószertárat bár-
ki meglátogathatta.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Nádvágás a Feneketlen-tónál
A minden évszakban gyönyörű Feneketlen-tónál a január 
eleji fagyok idején az önkormányzat elvégeztette az ilyen-
kor esedékes nádvágást, amely az itt élő állatvilág megza-
varása vagy károsítása nélkül teszi lehetővé a vízi növény-
zet megújulását.

A nád a télre való felkészülése során a tápanyagokat a fel-
ső részeiből a gyöktörzsbe irányítja, így vészeli át a hideg 
évszakot. Ha a  vágást még a  gyöktörzs feltöltődése előtt 
végeznék el, a  növény nem tudna megfelelő mennyiségű 
tápanyagot raktározni, és tavaszra elpusztulna. A nádvá-
gás szezonja ezért télen van. Ilyenkor, amikor a víz befagy, 
az elszáradt növényzetet a nádvágók a  jégen állva tudják 
levágni.

Az ingatlantulajdonosok téli 
teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értel-
mében a ház előtti közterület rendben tartása az ingatlantu-
lajdonos feladata. A téli időszakban mindenkinek gondoskod-
nia kell az ingatlanja előtti járdaszakaszon a hó elkotrásáról 
és a síkosságmentesítésről. Az ingatlan tulajdonosának (vagy 
használójának) feladatai közé tartozik az is, hogy a járdasza-
kasz melletti árkokat, csatornanyílásokat megtisztítsa a hótól, 
a jégtől és a víz lefolyását gátló egyéb anyagoktól.

www.telepulesellato.hu

Február 4-től az éjszakai fürdőzés
szombatonként lesz, 20.30-tól 24 óráig!

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

Boldog új évet kívánBoldog új évet kíván

 a Gödi Termálstrandfürdő!
 a Gödi Termálstrandfürdő!

Tilos a közterületek sózása!
A 346/2008. számú kormányrendelet értelmében környe-
zetvédelmi okokból tilos a közterületek, így az ingatlanok 
előtti járdaszakaszok sózása. A téli síkosságmentesítéshez 
a  só helyett környezetkímélő anyagokat kell alkalmazni. 
Kiváló szóróanyag a  faforgács, a  fahamu, a homok, de 
a  helyi gazdaboltokban és  a  nagyobb áruházakban kap-
hatók kifejezetten az útszóró só kiváltására szolgáló anya-
gok, például zeolit, zeo-kal vagy jégstop útszóró anyag, 
amelyek nem károsítják a növényzetet.
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Miért ne tüzeljen lignittel?
A lignit égetése során jelentősen megnő 
a levegőben mérhető szállópor és az egyéb 
károsító anyagok koncentrációja. Ezeket 
az  egészségre ártalmas anyagokat belé-
legezzük, amikor a gödi utcákon járunk. 
„A  lignit kéntartalma nagyon magas. 
Égésekor kénsav és  kénessav képződik, 
melyek marják és  roncsolják a  nyálka-
hártyát, a  tüdőt, a  légutakat, esetenként 
asztmás rohamot produkálva. Egész-
ségügyi szakemberként naponta szem-
besülünk a  magyarországi tüdőbetegek 
extrém nagy számával. Egyes  daganatos 
betegségek terén Magyarország világelső” 
− írta dr. Albert István, a Mátrai Gyógy-
intézet pulmonológus szakorvosa egy, dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ternek címezett levelében.

Lignithelyzet hazánkban 
és Gödön
Magyarország a  levegőszennyezettség 
szempontjából az egyik leginkább érintett 
európai uniós tagállam. A  légszennyezés 
fő oka nem a  gyárak kéményeiből ered, 
hanem a  lakossági fűtőberendezésekből: 

egyre nagyobb arányban égetnek lignitet, 
barnaszenet, sőt sokan hulladékot is.

„A lakossági tüzelőberendezések ká-
rosanyag-kibocsátása Magyarországon 
még nem szabályozott, ez az uniós irány-

elvek alapján a 2020-as évek elejétől lesz 
kötelező” – mondta Rácz András, a  kör-
nyezetügyért felelős helyettes államtit-
kár a Tiszta fűtés című nemzetközi kon-
ferencián. Mivel a  lignittel történő fűtés 
kiemelkedően káros, így jó esély van arra, 
hogy betiltják.

Mit tehetünk Gödön a helyzet 
javítása érdekében?

Ha ön lignittel fűt, gondolja át, hogy 
milyen alternatív tüzelési lehetőséget vá-
laszthat: az egyik például a  száraz, teljes 
mértékben kezeletlen fa, amellyel úgy kell 
megrakni a  kazánt vagy a  kályhát, hogy 
kellő levegőt biztosítsunk az  égéshez; 
a másik a gázfűtés.

Ha a környezetében valaki lignittel tü-
zel, kérjük, adja át neki ezt a cikket, hogy 
tájékozódni tudjon a lignit égetésének ká-
ros hatásairól.

Sokszor még önmagunkat is nehéz 
meggyőzni olyan dolgokról, amelyeket 
nem látunk. A levegőbe kerülő káros anya-
gokat nem látjuk, de sajnos itt vannak Göd 
utcáin is. Az  egészségünk a  legnagyobb 
kincsünk, vigyázzunk rá! Ne használjon 
lignitet, szívjunk tiszta levegőt Gödön!

Zombory László

LÉGSZENNYEZÉS

Lignittel tüzelni veszélyes!
A fűtési szezon ideje alatt sok kéményből száll fel barnás, sűrű füst Gödön is, 
ami a lignittel való tüzelés jele. Talán kevesen tudják, hogy bár a lignit elsőre 
a legolcsóbbnak tűnő fűtőanyag, hosszú távon mégsem kifizetődő, mert nem-
csak a kémény karbantartásának költségeit sokszorozza meg, hanem az egész-
ségre is komoly veszélyt jelent. Egy jó minőségű tüzelőanyag jobb fűtőértékkel 
rendelkezik, ezért gazdaságosabb is.

Magyarország légszennyezettség-térképe 2017. január 12-én. Jól látható, hogy Göd 
térségében is az erős szennyezettség jelölésére használt vörös szín a meghatározó
 Forrás | www.idokep.hu/szmog

A lignittel való tüzelés során a kéményből kénes szagú, sűrű, barnás füst száll fel a levegőbe, amely 
tele van környezetszennyező és egészségkárosító anyagokkal Fotó | Levegő Munkacsoport

A lignittel való fűtés gazdaságta-
lan, környezet- és egészségkárosító.

A saját és a környezetében élők 
egészsége érdekében válasszon más 
megoldást a tüzelésre!

Gödi Körkép | 2017. 1. szám

17

KÖZÉLET



Az iskolák hírei

Az év vége felé, a  karácsonyi készülődés mellett még egy 
fontos esemény történt a piarista iskola közössége számára. 
A Gödi Jelenlét − az iskola, a kft. és a rendház − intézménye-
it Labancz Zsolt SP, a Piarista Rend Magyar Tartományának 
vezetője látogatta meg.

A négy-öt évenként esedékes vizitáció fő célja ezúttal sem 
az ellenőrzés volt, hanem a  találkozás, a párbeszéd, a sze-
mélyes figyelem megteremtése a  fenntartó és  a közösség 
között. A téli szünet előtti háromnapos esemény valameny-
nyiünket megérintett.

A tartományfőnök atya látogatásakor végigjárta a műhe-
lyeket, s felkereste a szakoktatókat, mestereket is. Lelki ve-
zetőként, latin szakos tanárként nemigen járatos a nálunk 
oktatott hét szakmában, ám most az egyik műhelyben ki-
próbálhatta, milyen hegeszteni.

Beszélgetett a  végzősökkel, a  vezetőkkel és  a tanárokkal, 
a támogató rendszerek (fejlesztés, mentorálás, ifjúságvédelem) 
vezetőivel. És jelen volt a karácsonyi szentmisén, amelyen pré-
dikációjában így fogalmazott: „A találkozásoknak az a sajátos-
ságuk, hogy véget érnek. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy 
az  Isten eljött hozzánk, meglátogat minket, ám ennek a  ta-
lálkozásnak nincs vége. Isten eljött hozzánk, és azóta velünk 
van, akármilyenek is a körülményeink. Jó, ha ezt a gondolatot 
elvisszük magunkkal. Isten velünk van. Soha nem vagyunk 
egyedül. Léteznek nehéz helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy 
magunkra vagyunk hagyva, de mondhatjuk, hogy Isten ak-
kor is velünk van. Bármikor meg tudjuk őt szólítani, tudunk 
hozzá fordulni. Ezt ünnepeljük karácsonykor.” A  szentmise 
végén hagyományterermtő szándékkal Radnics Zoltán atya 
vezetésével pásztorjátékot adtak elő az iskola tanárai.

2017 sem lesz kevésbé eseménydús, hiszen januárban 
a  szalagavatót követően egy húszfős francia csoport érke-
zik Gödre szakmai gyakorlatra, tavasszal pedig négy szak-
mában is mi rendezzük a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
középdöntőjét, miközben folytatódnak a huszonöt éves ju-
bileum rendezvényei is.

B. E.

Labancz Zsolt a hegesztéssel is megpróbálkozott

A karácsonyi szentmise (középen Labancz Zsolt tartományfőnök)

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Tartományfőnöki látogatás a piarista szakközépiskolában

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
2017-ben is várjuk az érdeklődőket 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:
2017. január 30., 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!

KÖZÉLET
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Hívogató 
a Búzaszemben
Január 28-án, szombaton reggel 9 
órakor kezdődik a  Hívogató azoknak 
a  családoknak, amelyek gyermeküket 
2017 őszén szeretnék iskolánk első osz-
tályába hozni. A  mintegy másfél órás 
foglalkozáson a gyerekek a  tanítókkal 
és  a tanárokkal együtt vesznek részt, 
miközben a  szülőknek az  iskola ve-
zetői tartanak előadást a  búzaszemes 
modellről.

A Búzaszem Iskola január utolsó szombatján 
tartja hagyományos hívogatóját

BÚZASZEM ISKOLA

Mesekoncert
Minden András-napi bál előtt mese-
koncertet adnak a  Búzaszem zeneta-
nárai. Dóra Áron vezetésével ezúttal 
A  kecskegyermek című bukovinai 
népmesét zenésítették meg. A  mesélő 
az  iskola furulyatanára volt, ő  és ze-
nésztárai pedig kiválóan festették alá 
a szöveget, amivel szinte láthatóvá vál-
tak a mese szavai és érezhetővé az ál-
taluk közvetített érzések. A  közönség 
szíve együtt dobbant a mesehősökkel, 
majd következhetett az  András-na-
pi bál. Köszönjük a  zenetanárok-
nak, Bese Botondnak, Dóra Áronnak, 
Gável Gellértnek, Katona Fatimének, 
Mészáros Erzsikének, Nemcsics 
Kingának és  Németh Andrisnak a  re-
mek estét!

András-napi bál
András-nappal véget ér a  kisfarsang időszaka, s  kezdődik a  kisböjt. A  rég-
múltat idézi meg a Búzaszem András-napi bálja, ahol az  iskola népzenészei 
és  növendékeik muzsikálnak remek talpalávalót a  szülőkkel együtt táncoló 
gyerekeknek is. Ihletett pillanatok ezek: az együttmuzsikálás öröme és a tánc 
egymásra figyelő alázata észrevétlenül alakítja és együttműködővé teszi a sze-
mélyiséget. Éjjel pedig a  táncházban lekapcsolódnak a  fények, abbamarad 
a zene és a tánc, s  fehér ruhás lányokkal, imádkozó énekszóval megérkezik 
az  adventi koszorú, rajta a  meggyújtott első gyertyával. S a  gyermekek lel-
kében örökre megmarad ez a váltás a profán és a szent között, s magyarázat 
nélkül értik meg, miért fontos az Istenhez kapcsolódnunk.

Karácsonyi szokások
Karácsony környékén a  régi szokások nagy gazdagságban elevenednek meg 
a  Búzaszembe járó gyerekek otthonában. Minden osztály a  saját szintjének 
megfelelő szokást tanul meg, de ezt 
nem színpadi előadásként adja elő, 
hanem elviszi az  adventi várako-
zást a  családokhoz és  a Búzaszem 
segítőihez, az  egyházközségekhez. 
A  kisebbek kántálnak, kotyolnak, 
bölcsőcskéznek, vesszőcskéznek, 
a  nagyobbak fehéralakoskodnak, 
háromkirályt járnak, betlehemez-
nek, regölnek. S közben észrevétle-
nül szívják magukba a  keresztény 
magyar kultúrát. A felnőttek között 
is van már két betlehemes csapat, 
melyek a családokat járják, s bizony, 
mondhatjuk, nagy öröm, amikor 
a gyerekek vagy a felnőttek váratla-
nul betoppannak a családokhoz.

B. A. / H. Sz.

András-napi bál a Búzaszem Iskolában

Sorra elevenedtek meg a karácsonyi 
népszokások

Gödi Körkép | 2017. 1. szám KÖZÉLET
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December elején Dunakeszin rendezték 
meg a VII. Farkas Ferenc Zongoraversenyt, 
ahol iskolánk három növendékkel képvi-
seltette magát. Felkészítő tanárok: Boross 
Anett és  Győri Gabriella. A  versenyen 
Nemes Borka dicséretben részesült.

Az advent mindannyiunk számára vá-
rakozással teli volt, ugyanis iskolánkban 

számos rendezvénnyel készültünk az  ün-
nepekre.

December 13-án a váci művelődési ház-
ban egy csodálatos néptáncgálán vehet-
tünk részt, melynek címe Kerek egy Istenfa 
volt. Felkészítő tanár: Greguss Gergő.

A következő napon dísztermünkben Báron 
Laura, Tisza Viktória és Tóth Tamás növendé-
keinek kiállításában gyönyörködhettünk.

December 19-én a  felsőgödi katolikus 
templomban rendeztük meg hagyományos 

karácsonyi hangversenyünket, ahol iskolánk 
hangszeres együttesei és énekkarai léptek fel.

A zeneművészeti szakon december 9-én 
indult koncertsorozatunk még hátralévő 
programjai a  díszteremben: január 13-án 
(pénteken) zongoristáink és  furulyásaink, 
18-án (szerdán) zongoristáink és ütőhang-
szereseink, 19-én (csütörtökön) pedig ismét 
a zongorásaink mutatkoznak be. A koncer-
tek 17 órakor kezdődnek.

Sz. A.

HUZELLA ISKOLA

Adventi hangulatban
Igazi adventi hangulatban telt a hagyomá-
nyos karácsonyi csereberevásár, amelyen 
a  tanulóink lelkesen árulták portékáikat. 
Az  ünnepi kavalkádban illatos házi süte-
mények, frissen töltött palacsinták, apró 
játékok és  kézműves termékek cseréltek 
gazdát.

Számos egyéb szívet melengető prog-
ramban volt még részük a  diákjainknak. 
A kisebbeket elkápráztatta a Kolibri Szín-
ház Emília és  az angyal, akit Körmöczi 
Györgynek hívnak című előadása, a  felső 
tagozatosok pedig igazán élvezték a  Víg-
színházban A Pál utcai fiúk zenés színpadi 
változatát.

Kedves szokás az alsósoknál, hogy a gye-
rekek „kihúzzák” egymás nevét, s titokban 
őrangyalokká szegődnek egy-egy társuk 
mellé, akinek igyekeznek segíteni, kedves-
kedni, meglepetést szerezni. Sokan láto-
gattak el a  fővárosi adventi vásárokba, sőt 
volt olyan osztály, amely Bécsig is eljutott. 
A tanárok egy csoportja egy verőfényes na-
pon Pozsonyban csodálhatta meg a szlovák 
főváros karácsonyi pompáját.

Alsó és felső tagozaton sem maradhatott 
el egymás megajándékozása! Az egyik leg-
nagyobb meglepetés talán az volt, amikor 
Nógrádi Gergely író látogatott el hozzánk. 
Lendületes, izgalmas, tanulságos és  derűs 
előadásával magával ragadta a gyerekeket, 
akik közül remélhetőleg egyre többen vál-
nak olvasóvá a jövőben.

A felsős tanárok sem maradtak karácso-
nyi meglepetés nélkül! Podányi Viktória, 
a FETA (Felsős Tanulmányi Verseny) meg-
álmodója ötleteként a gyerekek adventi jó-
kívánságokat írtak titokban, amelyek aztán 

december 20-án felkerültek a felsős tanári 
szoba hirdetőtáblájára. A  kis cédulákon 
aranyosabbnál aranyosabb üzeneteket ol-
vashattak a  pedagógusok. Többen bizony 
megkönnyezték a  nemritkán sajátos di-
ákhumorral is fűszerezett jókívánságokat 
és köszöneteket.

Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy 
szívünket ünneplőbe öltöztetve éltük meg 
„nagy családunkkal” a karácsonyt az isko-
lánkban.

A.T.A. / H.K.A.

A huzellás gyerekek karácsony előtt Budapesten is jártak

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Év végi rendezvények

A képzőművészetis gyerekek kiállítását 
minden évben megrendezik

A Németh László Iskola karácsonyi koncertjét a Jézus Szíve-plébániatemplomban tartotta
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ZENE ÉS KÖLTÉSZET

Bob Dylan-est a könyvtár 
szervezésében
Zenés-beszélgetős estre invitáltuk az érdeklődőket december 16-án, annak 
apropóján, hogy a neves énekes-dalszerző nyerte el az irodalmi Nobel-díjat 
2016-ban. A Svéd Akadémia indoklása szerint Bob Dylan az amerikai dal-
kincs új költői kifejezésekkel való gazdagításáért kapta az elismerést.

A Nobel-díj Bizottság döntése megosztónak bizonyult: voltak, akik 
nagy örömmel fogadták (például az évek óta esélyes Salman Rushdie), 
de jócskán akadtak kritikus hangok is.

E decemberi péntek estén Barna Imre, az Európa Könyvkiadó főmunkatár-
sa volt a könyvtár vendége, aki monográfiát írt Bob Dylanről 1986-ban, majd 
Dylan-dalszövegeket magyarított, melyek  „Mit fúj a  szél” címmel jelentek 
meg 1989-ben. Megtudhattuk, Bob Dylan nevét évek óta az esélyesek között 
említette a Ladbrokes fogadóiroda, s hogy a bizottság döntését az is indokol-
hatja, hogy sokan épp ebben a formában fogyasztják a költészetet manapság. 
Dylant szokás a rock Rimbaud-jaként is emlegetni, fejtegette Barna Imre, szö-
vegei sok esetben megütik az amerikai beatköltészet nagyjainak a színvonalát, 
példaként a  fordító a  „Desolation Row” szürrealisztikus szövegét említette. 
Maga Dylan sohasem tekintett önmagára költőként – ez Stockholmban felol-
vasott beszédéből is kitetszik.

Nehéz Bob Dylan szövegeire úgy gondolni, hogy nem megy közben a fü-
lünkben a zene, a beszélgetés közben megszólaltak hát a dalszerző legnevesebb 
opusai.

A „Blowin’ in the Wind”; a „Tambourine Man”; a „Knockin’ on Heaven’s 
Door”, a „With God on Our Side”, a „Don’t Think Twice, It’s All Right” című 
dalokat Czikó Márta, Gabriel Gier, Horváth István és Murányi Máté zenészek 
tolmácsolták, Barna Imre pedig leányával, Barna Margittal közösen adott elő 
két dalt a saját fordításában: „Ez nem én vagyok”; „Szegénykém, ennek most 
vége lett”. Ki-ki hallhatta s megítélhette, mennyire jól szól Dylan magyarul is!

Az esemény helyszíne az „A Hely” névre hallgató pinceklub volt a Fakusz 
barkácsbolt alatt.

Érdemes figyelni az Európa Könyvkiadó tavaszi kiadványait: ekkorra vár-
ható az újraírt Dylan-monográfia és a kibővített dalszövegek megjelenése!

Hegyi Valéria könyvtárvezető

Balról jobbra Horváth István, Czikó Márta és Gier Gabriel a zenés esten
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Több mint harminc alkotó művei kerültek a falakra, 
s  e nagy hagyományú, a  régió talán legjelentősebb 
képzőművészeti kiállításán ezúttal is szerepeltek né-

hányan a GödArt alkotóközösség művészei közül.

Bárdosi József művészettörténész megnyitó beszédében 
Hans-Georg Gadamer német filozófust idézte, aki az Igaz-
ság és módszer című könyvében kifejti, hogy minden mű-
vésznek saját képi nyelvezete van, tehát ahány művész, 
annyi képzőművészeti nyelv létezik. E  gondolatot tovább-
szőve: a  modern művészet térnyerése óta valójában annyi 
művészi világ van, amennyi művész. 

A zsűri a  Téli Tárlat fődíját Bardócz Lajos grafikusnak 
ítélte oda. Megosztott második díjat két festőművész, 

Németh Árpád és Zalubel István kapott, harmadik 
díjat pedig Molnár Ferenc fotóművész, míg Vác 

város különdíját Szente Mónika festőművész 
vehette át.

Mónika, a  GödArt művészcsoport tagja 
a  Magyar Képzőművészeti Főiskola festő 
szakán Sváby Lajos növendéke volt. 

− Mikor jegyezte el magát a képzőművészet-
tel? Odahaza volt valami jele, előzménye 
ennek, létezett-e egyfajta családi indítta-
tás?
− Egészen kisgyermekkoromtól fogva 
erre a  pályára készültem, egyre erősödő 
hivatástudattal. Arra vágytam mindig, 
hogy alkotó ember váljék belőlem. Édes-
anyámnak is átszőtte az életét a művészet, 
az  alkotás, de mégsem ebben az  irányba 
indult el, hanem a  pedagógusi hivatást 
választotta. A szüleim a kezdetektől fogva 
támogattak az elképzeléseim megvalósítá-
sában. 

− A főiskolán Sváby Lajos volt az első mes-
tere…

Szente Mónika gyakori résztvevője a kortárs képzőművészek csoportos kiállításainak Télűzők (szénrajz)

KÉPZŐMŰVÉSZET 

Szente Mónika festőművész  
a 2016-os Váci Téli Tárlat különdíjasa
Decemberi lapszámunkban hírt adtunk a gödi Téli Tárlatról, amelyet néhány hét múlva követett a váci Madách Imre 
Művelődési Központ galériájában egy hasonló nevű csoportos kiállítás.

Tiszta folyó (al secco)A kegyelem szava (al secco)
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− Igen, egészen negyedéves koromig, 
amikor is őt kinevezték rektor-

nak, s  a növendékeit Szabados 
Árpád vette át. Kedves eszkö-

zeim a  rajzszén, az  akvarell, 
melyekkel szívesen dolgozom. 
Az utóbbi években többnyire 
szekkótechnikával készítem 
festményeimet, mellyel kö-
zépiskolás éveim alatt, a ze-
begényi Szőnyi István Nyári 
Alkotótáborban, Jets György 
festőművész irányítása mel-
lett ismerkedhettem meg. 
Nagy hatással voltak rám 
a  gyermekkori utazásél-

mények, a  középkori templombelsők titokzatos freskó-
töredékei. Innen ered a  falfestészet iránti vonzalmam. 
A  diplomaszerzés után posztgraduális képzés keretében 
Tölg-Molnár Zoltán festőművész vezetése mellett az  Ep-
reskertben készítettem el a munkáimat. Akkoriban, mivel 
a szakmai diplomám mellett a középiskolai tanári végzett-
ségem is megvolt, a főiskolai tanulmányaimmal párhuza-
mosan már tanítottam is.

− Ha jól tudom, ehhez hűséges maradt.
− Igen, a mai napig tanítok iskolákban, sőt itthon is foga-
dok tanítványokat. Tehát mindkét tanítási forma jellemez 
engem.

− Hogyan került Gödre?
− A  gödi kötődés gyermekkori. Édesanyám nagybátyjá-
nak volt itt nyaralója, aztán nekünk is lett, s családdal itt 
töltöttük a hétvégéket és a nyári szünidőket. Akkor sze-
rettük meg Gödöt, a  Duna-partot, s  barangoltuk be ke-
resztül-kasul a  vidéket. Már fiatal felnőttként, elgondol-
kodva azon, hogy hol kezdjük az életünket, Göd mellett 
döntöttünk. Több mint húsz éve élek ebben a csodaszép 
zöldvárosban.

− Képzelje, némely újságírók hajlamosak arra, hogy 
a képzőművészekből is kicsikarjanak valamiféle ars poe-
ticát. Magam, persze, sohasem tennék ilyet.
− Ha egyszer mégis megtenné, Sinka István verssoraival 
tudnék válaszolni: „Ha megtaláltad az égi messzeségnek 
kulcsát, ássad el szíved csendességébe, / ahol a belső ember 
él, / s megnő a lelked. Úgy nő meg óriásnak.”

Ez a  gondolat sokszor vezeti a  kezem munka közben, 
ugyanis nagyon fontosnak tartom azt, hogy a  szemem 
elé táruló látványt, az  érzékeléssel való megtapasztalást 
továbbvezessem a  saját gondolataimon átszűrve egy mé-
lyebb, lelki és  szellemi látás felé. Ebben a  folyamatban 
alakul ki a végleges kompozíció. Ezért is tartom nagyon 
fontosnak, hogy az  alkotásaimmal ne csupán én vegyek 
észre valamit, hanem egy-egy munkámmal másokat is 
megajándékozzak avval a bizonyos lelki és szellemi látás-
sal, és ezáltal egyfajta hidat teremtsek jómagam és a fest-
ményeimet befogadó emberek között. Ez a törekvésem.

W. B. 

ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Gödön járt Gazda József 
erdélyi író
Egy civil baráti társaság körében tartott könyvbemutatót de-
cember 8-án városunkban Gazda József író, szociográfus, tanár, 
az erdélyi művelődési közélet elismert alakja. Utánajártunk an-
nak, hogy vajon kik voltak a meghívók…

A bő harminc esztendeje Gödön élő, ám Erdélyből származó 
orvos házaspár, dr. Lepp-Gazdag József és  felesége, Anikó arra 
gondoltak, hogy, mindketten közeledvén a  nyugdíjba vonulás-
hoz, a  korábban rendelőként használt lakrészükben létrehoz-
nak egy civil polgári klubot. Első alkalommal régi barátjukat, 
Gazda Józsefet kérték fel egy beszélgetésre, aki örömmel tett 
eleget a meghívásnak. A doktor úrék orvosokból, mérnökökből 
és  tanár emberekből álló baráti köre előtt az  író szívesen me-
sélt legújabb, A hajótörött című regényéről, amely egy egyszerű 
kis ember sorsán keresztül mutatja be, mi történt 1956 nyarán 
és őszén egy erdélyi kisvárosban. A szenvedélyes hangú regény 
az  egymástól eltérő nézőpontok bemutatásával folyamatosan 
megszólítja és állásfoglalásra készteti az olvasót.

A házigazdák erre a rendhagyó irodalmi estre, amelyen a vá-
rosvezetést dr. Pintér György alpolgármester képviselte, meg-
hívták a szerző korábbi tanítványát, Incze Ildikó színésznőt, aki 
kedves történeteket mesélt a vendégről, s  a  jelenlévők örömére 
elszavalt egy Kányádi-verset is. 

S megtudhattuk azt is, hogy Gazda József évtizedek óta ve-
zeti Kovásznán az ottani Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 
Egyesületet. Feladatuknak tekintik a  Kőrösi Csoma-hagyaték 
ápolását, és minden esztendő tavaszán egy nagyon színvonalas, 
több napos nemzetközi konferenciát rendeznek. A legközelebbit 
április 6. és 9. között tartják az erdélyi városban, s nyelvművelők, 
néprajzosok, diákok, valamint neves közéleti személyiségek vesz-
nek részt rajta.

(w)

Gazda József 1936-ban született Kézdivásárhelyen. A közép-
iskolát Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban vé-
gezte el, majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar 
nyelv és  irodalom szakos tanári oklevelet 1958-ban. Előbb 
Székelykocsárdon, majd a  nagyenyedi Bethlen Gábor Kol-
légiumban, 1964-től pedig a  kovásznai líceumban tanított, 
s innen vonult nyugalomba negyvenévi tanári szolgálat után 
az  1990-es években. Számos kitüntetése mellett 2011-ben 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét.

Gazda József írót Incze Ildikó színésznő mutatta be a gödi polgári 
klub közönségének

KULTÚRA
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Könyvtári tájékoztató
Kedves Olvasóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2017 januárjától 
a könyvtár honlapján (www.godikonyvtar.hu) a távolból is 
elérhető online katalógusunk! Önök lekérdezhetik adatai-
kat, aktuális, illetve régebbi kölcsönzéseiket, s meg tudják 
hosszabbítani kikölcsönzött dokumentumaikat!
Ehhez a könyvtári tagságon kívül mindössze egy működő 
e-mail címre van szükség, amely már szerepel a könyvtár 
adatbázisában!
Könyvtári tagság nélkül is érdemes regisztrálni, hiszen 
gyarapítási javaslatokat minden regisztrált felhasználó 
küldhet a könyvtárnak!

2017. január 1-jétől változatlan feltételekkel iratkozhatnak 
be könyvtárainkba.

Beiratkozási díjaink:
•  felnőtt olvasó: 1500 Ft
•  nyugdíjas olvasó 70 év alatt: 750 Ft
•  nappalis diák 16 év felett 750 Ft
•  70 év feletti olvasó: ingyenes
•  16 év alatti olvasó: ingyenes
•  helyben tanító pedagógus: ingyenes
•  közgyűjteményi dolgozó: ingyenes
•  súlyos fogyatékossággal élő: ingyenes

A kölcsönzésre vonatkozó szabályaink az  alábbiak sze-
rint változtak január 1-je után:

Az egyidejűleg kivihető dokumentumok száma:
 •  könyv 8 db
 •  folyóirat 8 db
 •  hangzóanyag 4 db
 •  DVD 4 db

Késedelem esetén fizetendő díjak:
 •  dokumentum/nap: 5 Ft

A részletes Könyvtárhasználati szabályzatot megtalálják 
honlapunkon.

Reméljük, online katalógusunk segítségével módjuk nyílik 
a  kényelmesebb könyvtárhasználatra! 2017-ben is szere-
tettel várjuk Önöket könyvtárainkban!

Hegyi Valéria
könyvtárvezető

A Göd Városi Könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
januári könyvajánlatunk
•  Poszler György: Zuhanás a végkifejlet felé
•  Bosnyák Viktória: A kacifánt nem elefánt
•  Pék Rea: A Kékmandulafa erdő hősei
•  Kun Árpád: Megint hazavárunk
•  Szilasi László: Amíg másokkal voltunk

OLVASÓKÖR
dr. Kelemen Andrásnéval
Téma: Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Időpont: 2017. február 23. (csütörtök) 18 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (27) 532 155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2017. január 27. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2017. február 3. (péntek) 13 órától 17 óráig

A Városi Könyvtár a folyóirat-archívumát kiegészítendő 
keresi a Gödi Körkép alábbi számait:

1989:  június, július, augusztus, szeptember, október, 
november, december

1990:  január
1992:  január, február
1993:  március, november
1995:  július, október
1997:  július
2001:  január

A felsorolt példányokat átvennénk, illetve megvásárolnánk.
Elérhetőségek: Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezető
Telefon: (06 27) 532-155, e-mail: konyvtar@god.hu

A Göd Városi Könyvtár 
felhívása!
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Vásári bábjáték gyerekeknek
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 700 Ft
Előzetes jegyvásárlás: H-P: 9-16 óra között a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján.

Zenél az Akropolis Compania 

Ógörög jelmezverseny
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 1000 Ft
Előzetes jegyvásárlás: H-P: 9-16 óra között a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján.

január

22
vasárnap

február

25
szombat

10 órától
Bartha Tóni Bábszínháza:

Paprika Jancsi

18 órától
Farsangi görög 
táncház

február

18
szombat

március

3
péntek

16 óra
Ametist Bábszínház:

Jegesmaci barátai

18 óra
Nagyszüleink régi gyümölcsfajtái
Interaktív előadás

Zenés bábjáték
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 1200 Ft
Előzetes jegyvétel: H-P: 9 és16 óra között a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján.

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

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

Jön a tavasz, a faültetések időszaka. Tudjon meg 
többet a régi gyümölcsfajtákról!
Dr. Barna Tamás okleveles erdőmérnök szívügyének 
tekintette a betegségeknek és kártevőknek ellenálló régi 
gyümölcsfajták felkutatását és szaporítását. Interaktív 
előadást tart a Duna-part Nyaralóházak színháztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.csodakertesz.hu
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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

JANUÁR 20. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

JANUÁR 23. HÉTFŐ | 10.00
Gyereksszínház: Hókirálynő Meseszínpad – Szép 
magyar mesék
A hatvanperces előadás, három mesét foglal magába, 
a Deákból lett királyt, a Hazudóst és a Kacor kandúrt. 
Belépő: 700 Ft/fő

JANUÁR 24. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

JANUÁR 25. SZERDA | 13.00
AVöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

JANUÁR 27. PÉNTEK | 18.15
Belső béke meditációs tanfolyam

FEBRUÁR 1. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub találkozója

FEBRUÁR 2. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

FEBRUÁR 6. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 7. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

FEBRUÁR 10. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

FEBRUÁR 11. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája – a részletes programot lásd 
külön.

FEBRUÁR 13. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
programja

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP | 10.00−18.00
I. Gödi Esküvő-kiállítás és Ruhabemutató
Sok szeretettel várjuk a jegyespárokat 
és az érdeklődőket.
Fődíj: 50 000 Ft értékű nászút-hozzájárulás
A belépés díjtalan!

JANUÁR 19. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Washingtoni séta 1998-ban, Továbbá morzsák 
az amerikai demokráciáról napjaikban. Dr. Kishonti 
László előadása
Infó: (06 30) 370-2491

FEBRUÁR 4. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

FEBRUÁR 18. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub

Az Ady Klub
aktuális programjai

A Retró Ady Klub
programja

2017. január 21-én, szombaton
17 órakor:

WASHINGTONI SÉTA 1998-BÓL 

Továbbá morzsák napjaink amerikai 
demokráciájáról

dr. Kishonti László előadása

Infó: (06 30) 370-2491

2017. február 11., szombat 18 óra
Az áriától a sextettig II. rész

(Áriák és duettek)
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz 
Réka, Szilárdi Katalin, Pető József, 
Viszló István, Gaál Csaba és Lukács 
István operaénekesek. 
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar 
Állami Operaház karnagya. 
Műsorvezető: Apagyi Melinda.

Belépő: 500 Ft/fő
Helyszín: József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Mindenkit szeretettel várunk!

SZENTGYÖRGYI
KORNÉL

(1916−2006)

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, Göd Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu | Telefon: (06 20) 254-5124

Facebook: Gödi Műgyűjtők Köre

A Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész 
kiállítása megtekinthető 
január 14-től február 2-ig.
A kiállítást rendezi a Gödi Műgyűjtők Köre.

Operabarátok órája

AJÁNLÓ
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MEGEMLÉKEZÉS

Harminc éve hunyt el a gödi sport 
egyik nagy mecénása, Balázsovits 
János

A gödi temetőben, majd 
Felsőgödön, az  Ady Endre 
utca 15-ös számú háznál 
táblaavató ünnepségen em-
lékeztek meg december 10-
én a  30 esztendeje elhunyt 
Balázsovits Jánosról, a  gödi 
sport egyik legnagyobb tá-
mogatójáról, akinek nevét 
sportcsarnok és  az év végi 
labdarúgó kupa is viseli. 
A  megemlékezésen részt 
vettek gyermekei, Borbála, 
Mónika és  János mellett 
Markó József polgármester, 

dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke, valamint családtagok, 
tisztelők, a város sportéletének meghatározó tagjai. A csa-
lád nevében ifjabb Balázsovits János ismertette a család tör-
ténetét, emlékezett meg édesapjáról, az egykori mecénásról.

„A Balázsovits család 1911-ben költözött Sződről Göd-
re. Dédapám, nagyapám, édesapám szorgalmas munkával 
fejlesztette üzletüket. 1920-tól vágóhídi üzemet működtet-
tek, és ellátták húsáruval a környék lakosságát. Dédapám, 
nagyapám és  nagymamám is részt vett a  felsőgödi temp-
lom építésében, az iparoskör kialakításában, a dalárda lét-
rehozásában, az  országzászló felállításában, a  sportpálya 
megvételében és a  labdarúgócsapat támogatásában. Nagy-
mamám a vöröskereszt alapító tagja volt. Az Ady Endre ut-
cai házban született édesapám 1927-ben. Két testvére volt, 
Katalin és Pál. Édesapám segítette a  családot, majd nagy-
apám halála után nagymamámmal együtt vitték tovább 
a vállalkozást. A háború alatt is dolgoztak, ellátták a falut. 
1957-ben államosították az üzemet, amely szövetkezeti hús-
boltként működött tovább. 1962-ben átvette a boltot a váci 
kiskereskedelmi vállalat, melynek az egyik legnagyobb ke-
reskedelmi egysége lett. Az 1970-es években nemritkán tíz 
ember is dolgozott benne. A környékről, Újpestről, Fótról, 

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta versenyt nyert 
Kecskeméten
A Gödi SE díjugratója, Erdős Nikoletta az esztendő végén is foly-
tatta sikersorozatát.

− Niki december közepén, egy kecskeméti viadalon ért el szép 
eredményeket, ráadásul két lóval is rajthoz állt. Az  első napon 
az  F105-ös kategóriában a  Belle-Vue nevű lóval harmadik lett, 
F110-ben Jumpocellóval negyedik, Belle-Vue-vel ötödik. Másnap 
F105-ben Jumpocellóval a hatodik helyen zárt, F110-ben egyedü-
li hibátlanként mind a két lóval, „saját magával holtversenyben” 
megnyerte a viadalt – tájékoztatta a Gödi Körképet Lenkei György 
szakosztályvezető.

ASZTALITENISZ

A GSE ŐSZI−TÉLI EREDMÉNYEI
NB II. Északnyugati csoport (10 csapat): 5 győzelem, 1 
döntetlen, 3 vereség, 11 pont, 89:73 meccsarány, 4. hely (Oroszki 
Viktor, Buzás Zoltán, Lovas Dániel, Nagy Bence; tartalék: Iváncsik 
Gergő, Felker Zoltán).

Megye I/A (12 csapat): 6 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 13 
pont, 118:80 meccsarány, 5. hely (Iváncsik Gergő, Felker Zoltán, 
Ujvári Tibor, Rovó Péter, dr. Várnagy Ákos; tartalék: Gulyás Miklós 
Csaba).

Megye I/B (12 csapat): 8 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 17 
pont, 123:75 meccsarány, 2. hely (Gulyás Miklós Csaba, Szigeti 
Béla, Nagy László, Járdi Tibor, Bea Csaba; tartalék: Fojt Attila, 
Hajdu Zoltán, Gulyás Miklós, Lizák Zsolt).

EGYÉB EREDMÉNYEK:
Dr. Bándi Andor Nemzetközi Emlékverseny: Buzás Zoltán – 
Oroszki Viktor párosban 2.

Országos veterán verseny, Szolnok: Oroszki Viktor 2., Rovó 
Péter – Szigeti Béla párosban 3.

Országos veterán verseny, Budapest: Oroszki Viktor – Klucsár 
Péter párosban 2.

Budapest Mini Kiandra Kupa (havonkénti verseny): Lizák Zsolt 
utánpótláskorú játékos a  2016. évi összesített pontversenyben 
a 2. helyen végzett.

XV. Évzáró Házibajnokság, Göd: NB II-ben 1. Lovas Dániel, 2. 
Oroszki Viktor, 3. Lovas Péter (Vác); megyei játékosok között l. 
Ujvári Tibor, 2. Gulyás Miklós Csaba, 3. Nagy László, 4. Járdi Tibor, 
5. Szigeti Béla.

Balázsovits János

Tábla őrzi Balázsovits János emlékét az Ady Endre utca 15-ös számú 
háznál. (A képen gyermekei: János, Borbála és Mónika)

Dunakesziről, Vácról is jártak ide vásárolni. Édesapám ér-
deme, hogy a lakosságon kívül ellátták húsáruval a közin-
tézmények konyháit is. Édesapám anyagilag és személyében 
is segítette a helyi sportéletet, támogatta a dalárdát és több 
társadalmi szervezetet. A  Gödi Önkormányzat 2005. au-
gusztus 20-án társadalmi és  a  sportban végzett munkájá-
nak elismeréseként róla nevezte el az akkor épült sportcsar-
nokot. Halála óta a téli ünnepek között emlékére rendezik 
meg minden évben azt a labdarúgó kupát, ahol a régi közös 
sportélményeket minden alkalommal felidézzük a  fiatal 
utódok társaságában. Úgy gondoljuk, hogy a  szülőház fa-
lán elhelyezett emléktáblával újabb méltó emléket állítunk 
édesapámnak.”

V. F.
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− Jó hangulat, sportszerű körülmé-
nyek jellemezték a játékot. Az 1-3. he-
lyezettek érmet, a  győztesek serleget 
nyertek. Köszönet minden résztvevő-
nek, szurkolóknak, segítőknek, a  tor-
na lebonyolítóinak, támogatónknak! 
2017-ben is folytatódik a Belépés Csa-
ládostul mozgalom szabadidősport 
és  kulturális programsorozata, le-
gyünk minél többen a sportrendezvé-
nyeken, a klasszikus zenei és jazznapo-
kon! – invitálta olvasóinkat is Wagner 
László főszervező.

− Az  U11-es bajnokság Kovács László 
régiójának D csoportjába kerültek a leg-
fiatalabbak. Négy forduló során nyolc 
mérkőzést játszottunk, hatot meg-
nyertünk, két alkalommal hagytuk el 
vesztesként a pályát. Így 12 ponttal a 3. 
helyen állunk a csoportunkban, azonos 
pontszámmal az Ipress Center-Vác csa-
patával, javukat a gólarányuk szolgálja. 
Az  eddig elért eredménnyel elégedet-
tek lehetünk, és reménykedünk abban, 
hogy a hátralévő két mérkőzésen is si-
kerül még értékes pontokat szerezni. 
Jelenleg 15 játékos vesz részt a  pont-
vadászatban. A  gyerekek lelkesedése 
példaértékű: vagy a  pálya szélén, vagy 
a  pályán segítették csapatukat a  mér-
kőzéseken. A  góllövőlistán is előkelő 
helyen zártak a  lányok. December vé-
gén Kovács Jázmin 44 góllal a 2., Baliga 
Boglárka 38 góllal az  5., Bódi Martina 
33 góllal a 6. helyen áll. Az eredménye-
ken kívül azon dolgozunk, hogy minél 
több gyerekkel szeretessük meg a kézi-
labdát, és  a  pályán egyre több időt el-
töltve ismerjék meg a csapatjáték szép-
ségeit – foglalta össze az  eseményeket 
Román Erika.

− A  2016/17-es idényben az  U13-as 
gyermekbajnokságban csapatunk a  3. 
helyen áll. Négy vereség és négy győ-
zelem után következik az  alapszakasz 
utolsó megmérettetése, ahol eldől, 

hogy a  továbbiakban a  felső- vagy 
az  alsóházban folytathatjuk-e a  ver-
senyzést. A  nyolc mérkőzésen húsz 
gyermeket versenyeztettünk. Elsődle-
ges cél az eredményességen kívül, hogy 
megszerettessük a sportágat a fiatalok-
kal, és hogy mindenki játéklehetőséget 
kapjon az adott mérkőzésen. A góllö-
vőlista legjobbjai: Moksony Bernadett 
38 góljával az  összesített góllövő lista 
2. helyén áll, Major-Maróthy Léna 31 
góllal az 5., Baliga Boglárka 26 góljával 
a  10. helyezett. Kiemelem kapusaink 
időnként bravúros teljesítményét, to-
vábbá azt a kilenc igen fiatal játékost, 
akik valójában még az  U11-es csapat 
meghatározó tagjai, de lehetőséget 
kapva az  U13-asok között, mindig 
megállták a  helyüket – tájékoztatott 
Juhász Zsuzsanna.

− A  serdülő- és  juniorgárdánkkal 
az  első félév az  ismerkedéssel telt el. 
Tele energiával és  kíváncsisággal in-
dultam neki a  közös munkának. Ha-
mar kiderült számomra, hogy az álta-
lam eltervezett munkát egy-két szinttel 
lejjebbről kell elkezdeni. Sajnos olyan 
dolgokat is be kellett építeni a  mun-
kafolyamatba, amire nem számítot-
tam. Mindezek ellenére úgy érzem, 
hogy egy jó folyamat indult el mind-
két csapatnál, és  remélem, ezt sikere-
ink is bizonyítják majd. Létszámban 

is folyamatosan bővülünk, ami már 
egyfajta visszajelzés számomra. Bízom 
benne, hogy egyre több embernél látok 
még fejlődést, ami hosszú és  sikeres 
együttműködéshez vezethet – értékelt 
Gyetván Krisztina.

− Felnőtt női kézilabdacsapatunkkal 
hétről hétre az NBI/B keleti csoportjá-
ban vesszük fel a küzdelmet ellenfele-
inkkel. Az  idei bajnoki szezon feléhez 
érkezve tíz győzelemmel és három el-
vesztett mérkőzéssel a tabella 3. helyét 
foglaljuk el. A bajnokság kezdete előtt 
a kitűzött céljaink az 5-7. hely valame-
lyikének megszerzése volt. A kezdetek-
től fogva folyamatos fejlődés volt látha-
tó a csapaton. Mérkőzésről mérkőzésre 
győztesen hagyhattuk el a pályát. Rö-
vid pihenő után január 3-án kezdtük 
a felkészülést a tavaszi pontvadászatra. 
A  tavaszi első mérkőzésünket február 
12-én, hazai pályán játsszuk a második 
helyezett PC TRADE Szeged KKSE el-
len. Az  őszi kitűnő szereplés önbizal-
mat és  magabiztosságot adott a  csa-
patunknak, és célunk, hogy a bajnoki 
szezon végén a lehető legjobb helyezést 
érjük el”– mondta Tősér Tibor.

Vasvári Ferenc

EREDMÉNYEK:

I. kategória (4 csapat): 1. Fecskó család, 2. 
Szabó család, 3. Rohonyi család
Különdíjas: Sáreczné Deák Andrea két 
kislányával alkotott családi csapata
II. kategória (8 csapat): 1. Szirony-Kiss 
család, 2. Gyura család, 3. Kárpáti család
III. kategória (8 csapat): 1. Győrvári család, 
2. Járay család, 3. Mohr család
IV. kategória (8 csapat): 1. Knáb család, 2. 
Dobos család, 3. Őri család
V. kategória (4 csapat): 1. Horváth-Belán 
család, 2. Földi család, 3. Ferenczi család
VI. kategória (4 csapat): 1. Horváth család, 2. 
Ráth-Fellner család, 3. Kobza család

FELNŐTT EREDMÉNYEK:
Hódmezővásárhelyi LKC − Gödi SE 31-32, 
Gödi SE − FTC KN KFT II 37-35. A  tabella 
éllovasai (14 csapat között, 13 mérkőzés 
után): 1. HUFBAU-AKKER KNKSE (24 pont), 
2. PC TRADE Szeged KKSE (22), 3. Gödi SE 
(20).

A családi focinak évtizedes hagyományai 
vannak Gödön

KÉZILABDA

A GSE csapatainak értékelései

SZABADIDŐSPORT

Családi teremfocival zárta az évet  
a BeCsal-sorozat
A Belépés Családostul programsorozat 2016-os eseményeinek zárásaként decem-
berben a családi focikupán, a Németh László Iskola tornatermében és a Balázso-
vits Sportcsarnok négy kispályáján ment a küzdelem háromfős csapatok között.
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A jövőben Sári László vezeti a Gödi SE 
Tollaslabda Szakosztályát. A  sportve-
zető Szűcs Zoltánt váltja.

− A tollaslabda egyre növekvő nép-
szerűsége több feladatot is jelent szá-
momra. Budapesten működtetünk egy 
másik csapatot is. Feladatom, megbí-
zásom van a  Magyar és  a  Budapesti 
Tollaslabda Szövetségben is, ezért úgy 
gondolom, már nem tudnám megfe-
lelően ellátni a Gödi SE egyre bővülő 

Tollaslabda Szakosztályának vezetését. 
A  szakosztály rendkívüli vezetőség-
választást tartott december közepén, 
amelyen új, háromtagú vezetőségnek 
szavaztak bizalmat a tagok. A szakosz-
tály vezetője Sári László lett, munkáját 
Lepkó Ferenc és  Lencsés Ernő segíti. 
Remélem, az  ő irányításukkal is foly-
tatódik a  tollaslabda és  a  többi szak-
osztály jó együttműködése – mondta 
lapunknak a leköszönő Szűcs Zoltán.

GOLF

Lugosi Tamást 2016 
legjobbjai közt díjazták

Hagyományos év végi díjátadó gálán ismerte el 
a Magyar Golf Szövetség a sportág 2016-os legjobb-
jait a Magyar Sport Házában rendezett ünnepségen. 
december 16-án. Az elért eredményei alapján az év 
legjobb profi golfozójaként a profi ranglistát is veze-
tő, gödi Lugosi Tamást díjazták.

− Már az év elején is voltak olyan eredményeim, 
amelyekre nagyon büszke vagyok. Például a Czech 
Tourról hóban-fagyban szállítottam a  Top 10-es 
eredményeket. A  formaidőzítésem kiválóan sike-
rült, hiszen a legnagyobb versenyemen Ausztriában, 
a European Tour Qualifying Schoolon a  legjobba-
mat tudtam nyújtani. Sokat tanultam 2016-ban, 
tudom, hogyan lehetek még jobb, így bízom benne, 
hogy 2017-ben is sokszor fogok kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtani – mondta Lugosi Tamás.

SAKK

Véget ért az őszi idény
A GSE sakkozói a  Pest megyei I. osztályú csapatbajnokság 2016−17-es őszi 
szakaszának végéhez érkeztek. A részleteket Dávid Béla szakosztályvezető is-
mertette lapunkkal.

A Gödi SE sakkcsapata összesen 15,5 táblaponttal (két győzelemmel és egy 
vereséggel) az ötödik helyen áll. Az 1. fordulóban Göd – Dunakeszi 5,5:4,5. Öt 
döntetlennel és három nyert partival szorosan, de sikerült megnyerniük a for-
dulót. A 2. fordulóban Göd – Vác 8,5:1,5. Hét nyert partival és három remivel 
egyetlen táblán sem vesztettek. A 3. fordulóban Dunaharaszti – Göd 8,5:1,5. 
Csak három döntetlent sikerült elérniük, mivel nem tudtak kiállni a legjobb 
összeállításban.

A szakosztályvezető elmondta, a  felnőtt edzéseket a  József Attila Műve-
lődési Házban tartják keddenként 18 és 21 óra között. A gyerekoktatásokat 
Felsőgödön a Németh László Általános Iskola 11-es termében kedden és csü-
törtökönként Dávid Róbert, illetve Dávid Béla vezeti 16 és 17.30 óra között, 11 
gyermeknek. Alsógödön Antal György Bálint egyeztetett időpontokban tart-
ja a gyerekedzéseket négy serdülőnek. A serdülők közül Bakos Máté, Berecz 
Bálint, Boros Zalán és Erdőközi Zsombor vett részt Pest megyei korcsoportos 
versenyeken. A  Gödi SE Sakk Szakosztályának évzáróval összekapcsolt ka-
rácsonyi versenyét december 11-én tartották az Ady Klubban, kilenc felnőtt 
és nyolc serdülő részvételével.

V. F.

A gödi Lugosi Tamás az év legjobb profi golfozója 
2016-ban Fotó | Magyar Golf Szövetség

Sári László, a Gödi SE Tollaslabda 
Szakosztályának új vezetője

A Gödi SE sakkszakosztályában a felnőttek mellett az egészen fiatalok is 
asztalhoz ülnek

TOLLASLABDA

Sári László az új szakosztályvezető
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Lukács István (GSE, edzője Sinkó László) 
a  győri Obert Ákossal a  tavalyi spanyol-
országi maraton Európa-bajnokságon 

az ifjúságiak K-2-es mezőnyében lett baj-
nok. Emellett az  Olimpiai Reménységek 
Versenyén is győztek. Az MTK – koráb-

ban a  GSE – színeiben versenyző Gecse 
Márton – aki a  juniorok közt 2016-ban 
ezüstérmes lett 1000 méteren – a  tisza-
újvárosi Béke Kornéllal 500 méteren lett 
korosztályában a kontinens legjobbja még 
2015-ben.

A szakosztály ünnepségén részt vett 
a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer 
Zoltán, K-4-es csapattársa, a  londoni 
ezüstérmes Kulifai Tamás, a  maraton 
Európa-bajnok Váczai Enikő, valamint 
Simon Tamás és Pintér György gödi alpol-
gármesterek, a  Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség képviseletében pedig a  barcelonai 
olimpiai bajnok Dónusz Éva.

Nagy Árpád szakosztályvezető arról 
beszélt, hogy ezek a sportolók példakép-
ként szolgálnak a  fiatalabb versenyzők 
előtt, dr. Horváth László klubelnök pedig 
az  utánpótlás-nevelő műhely közösség-
építő erejét emelte ki.

A gödi kajakos bajnokok tábláján Kam-
merer Zoltán, Szaszák Dénes, Pélyi Dávid, 
Gál Szabolcs, Georgopoulou Alexandra, 
Hagymási Anita és  Réka, Havas Eszter 
és  Balázs, Kulifai Tamás, Váczai Enikő, 
Sólyom Dóra, valamint Gecse Márton 
és Lukács István neve szerepel.

Vasvári Ferenc

− A  megelőző év állapotához képest 
női, férfi megye kettes és  hármas, va-
lamint U16-os csapatokkal is szere-
pelünk a  bajnokságokban. Az  U19-es 
és U14-es korosztályaink immár évről 
évre sikeres és  stabil szereplői a  Pest 
megyei versengésnek, csak úgy, mint 
az  öregfiú csapatunk. A  Bozsik-prog-
ramban is játszó U7-9-11-13-as cse-
metéinknek évfolyamonként több 
csapatot is indítottunk, hogy minden-
ki elegendő játéklehetőséget kapjon. 
Mindemellett 2016-ban a  Gödi SE 
labdarúgói átvehették a  Pest megyei 
összesített tabella második helyéért 
járó díjat, ami az igen népes 220 egye-
sületet, csapatot számláló mezőnyben 
megsüvegelendő teljesítmény. Kiemel-
kedő tehetségeink közül – a  Mészöly 

Focisulival és az MTK-val való együtt-
működésnek köszönhetően – egyre 
többen mutatkoznak be magasabb 
szinten, a  nemzeti bajnokságban is. 
Infrastruktúránk is folyamatosan fej-
lődik. A  korosztályok technikai kép-
zését nagymértékben elősegíti, hogy 
elkészült a  sporttelepen a  műfüves 
pálya, így már nem csak szép környe-
zetben, hanem remek körülmények 
között folytathatjuk a felkészülésünket 
télen is – értékelt Gyenes Zsolt után-
pótlás-vezető, aki hozzátette: várják 
továbbra is négyéves kortól a  labda-
rúgás iránt kedvet érző fiúk és  lányok 
jelentkezését. További információkért 
látogassanak el a godifootball.hu olda-
lukra.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE DECEMBERI FUTSAL 

UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI
U11, futsal teremtorna:
GMFS 2006 – Mogyoród KSK 1-0 (Madaras 
Ákos)
GMFS 2006 – Dunakeszi UVSE 2-1 (Balog 
Ákos, Schmuck Ferenc)
GMFS 2006 – SZEntendrei FI 1-1 (Vida 
András)

U13, futsal teremtorna:
Gödi SE – SZEntendrei FI 1-2 (Sólyom Milán)
Gödi SE – Fóti SE 2-0 (Kobza Gergő 2)
Gödi SE – Mogyoród FC 5-2 (Kobza Gergő 3, 
Ferenczi Botond, Helmes Vilmos)

KAJAK-KENU

Két névvel gyarapodott a gödi kajakos bajnokok 
táblája
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály nemzetközi bajnokainak nevét a sportház 
falán márványtábla őrzi. Az  eddigi 12 nevet Gecse Márton és  Lukács István 
2016-ban 14-re gyarapította.

LABDARÚGÁS

Második hely a Pest megyei összesítésben, 
220 klub között!
A 2016-os évben a Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya minden tekintetben na-
gyot lépett előre. Létszámuk a következetes toborzómunka és a tornák hatá-
sára folyamatosan bővült. A  Pest megyei 220 klub között összesítésben a  2. 
helyen zártak, és a műfüves pályájuk is elkészült.

A GSE szakosztálya ismét a megye 
legjobbjai közt végzett

A gödi kajakos nemzetközi bajnokok közül (balról) Váczai Enikő, Gecse Márton, Lukács 
István, Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás vett részt az ünnepségen, melyen a szövetséget 
Dónusz Éva képviselte
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ajándékok | kedvezmények | értékes nyeremények | esküvői ruhák bemutatója | 
tortakóstolás | táncbemutató | szórakoztató programok

Előadás a CSOK-kedvezményekről, a lakástakarékról, önbizalom tréning,  
miért vegyünk igénybe esküvőszervezőt?

I. GÖDI
ESKÜVŐ-KIÁLLÍTÁS

ÉS  RUHABEMUTATÓ

2017. FEBRUÁR 19-ÉN, VASÁRNAP 10-TŐL 18 ÓRÁIG
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ (PESTI ÚT 72.)

FŐDÍJ: 50 000 FT ÉRTÉKŰ NÁSZÚT-HOZZÁJÁRULÁS
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A JEGYESPÁROKAT ÉS AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
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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 december havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:

„Ha kell, felveszem a harcot önnel, Tél 
tábornok!”

A nyertes ezúttal: Bogdányi Enikő 

Szerencsés megfejtőnk és kísérője  
egy alkalommal a Zs Étkezdéje  (2132 
Göd, Bozóky Gyula tér 2.) meghívását 
veheti igénybe.

bodyART FLOW, bodyART, deepWORK

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

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

bodyART FLOW:  

energiák áramlása,  

légzés és mozdulatok  

szinergiája – hARmóniA

� kedd, 20-tól 21 óráig 

bodyART: erő-egyensúly-

hajlékonyság – menTáLis 

KiKApcsOLódás

� csütörtök, 20-tól 21 óráig 

deepWORK: érzelmek 

felszabadítása, személyes 

határok leküzdése  

– TOTáLis FeLszABAduLás

 ismeRd meg A FunKciOnáLis TRéningeK 
váLTOzATOs, hATéKOny 

és nAgyOn nôies edzésmódszeReiT: 

Gödi Körkép | 2017. 1. szám HIRDETÉS

31



TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

telefon: 20/396-0066

e-mail: rendeles@bertymeheszet.hu

www.bertymeheszet.hu

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen.

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

Februárban
50% kedvezmény
minden helyben fogyasztott ételre

hétfőtől - péntekig

Olasz és magyar nyelv, magyar irodalom 
korrepetálása, oktatása, nyelvvizsgára 

való felkészítés akár skype-on is.
Frissnyugdíjas, magyar−olasz szakos 

volt gimnáziumi tanárnő vagyok.

Elérhetőségeim:
(06 70) 231-9629

 − bármikor, 
illetve

thll@freemail.hu.
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Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

䬀혀一一夀瀁 䘀䤀娀䤀䬀䄀䤀 䴀唀一䬀䄀 
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

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

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

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

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

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

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

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

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

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

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

 • iroda eszközök • írószerek

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

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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

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

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

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

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám, 
regisztrációs matrica pótlása

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

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók be-
építése, vízvezeték cserélése,  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

Bútorasztalos és kárpitos állás 
Gödön, Sződön.
Telefon: (06-30) 969-0128

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

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

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

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

,

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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MIÉRT PERESKEDNE ÉVEKIG? 
SPÓROLJON PÉNZT, IDOT, ENERGIÁT− 
és kössön inkább egy méltányos egyezséget!

FAIR PLAY MEDIÁTOR IRODA

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE
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Az ajánlat 2016. december 01-től január 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. 

+ +

Vegyél egy komplett szemüveget és 2 szemüveg 
vásárlására ajándékutalványt adunk! Egyet neked 
egyet pedig egy szerettednek.

ARANYÉRMES
AJÁNLATUNK

1-et fizet
3-at vihet

Szabó Gabriella 
aranyérmes olimpikonunk AJÁNLÁSÁVAL

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

Nyitva tartás: 
H.-P.: 8.30-17.30
Szo.: 9.00-12.00

OPTIC WORLD VÁC
2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
Mobil: 06 30 983 8121

Közreműködünk ügyei egyezséggel záruló, békés elintézésében
- válás esetén (házastársi vagyon megosztása, illetve gyermekelhelyezés);
- cégen belüli, illetve szerződéses viták esetén;
- kártérítésekkel (például közlekedési balesetek) kapcsolatosan. 
Schlick Borbála mediátor (06 30) 599-2804
Dr. Bálint István mediátor (06 20) 476-1212
fairplaymediator@gmail.com • Elérhetőek vagyunk a FACEBOOKON is!



már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN

MÁR35 LAKÁSELKELT!
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