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Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

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

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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Szerkesztőség:
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Környezet: Pásztor Balázs
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Hirdetésszervező:
Brumár György
Hydroprint Bt.
Telefon: 70/574-5530
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A hirdetési anyagot kérjük elektronikus formában 
a berenyi@god.hu e-mail címre minden hónap 25-ig 
leadni.

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

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

A címlapon:
Néhányan a Feneketlen-
tónál jéghokizó fiatalok 
közül

Fotó | Bea István
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Módosult a szilárd hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó rendelet
A képviselő-testület az  Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv előírásának megfelelően módosította 
rendeletét. A  jövőben az  üdülőtulajdonosoknak minimá-
lisan 6 hónapon át kötelezően igénybe kell venniük a hul-
ladékszállítási közszolgáltatást. A korábbiakban ez az  idő-
tartam 4 hónap volt. (Az üdülőtulajdonosoknak szóló ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás a 15. oldalon olvasható.)

Illetmények rendezése
A közalkalmazotti szférában sok munkavállalónak több 
mint nyolc évvel ezelőtt volt az  utolsó bérrendezése. 
A  polgármesteri illetményt és  ehhez kapcsolódóan az  al-
polgármesterek illetményét jogszabály változtatta meg, 
a  képviselő-testület pedig a  januári ülésén döntött azon 
munkavállalók béremeléséről, akik korábban kimaradtak 
a különböző szintű bérrendezésekből. A 2017. évi költség-
vetésben már a most megszavazott összegekkel számolnak 
majd.

Pályázatot írtak ki egy új fogorvosi körzet 
feladatainak ellátására
A lakosságszám folyamatos növekedése miatt szükségessé 
vált egy új fogorvosi körzet kialakítása. Tekintettel arra, 
hogy Alsógödön jelenleg két, Felsőgödön pedig egy fogor-
vosi körzet van, az  új praxis Felsőgödön működik majd. 
A pályázatot korábban már kiírta az önkormányzat, akkor 
nem érkezett jelentkező. Ha az  újbóli kiírás eredményes 
lesz, a rendelő májustól fogadhatná a betegeket. (A pályázati 
kiírás lapunk 6. oldalán olvasható.)

Ingatlan értékesítése és vásárlása
A képviselő-testület a  pénzügyi bizottság javaslata alap-
ján úgy döntött, hogy az  önkormányzat eladja a  Fenyves 
Teniszpark Kft.-nek a korábban a kft. által bérelt területet, 
amelyen teniszpálya működik. Az  ingatlanról értékbecs-
lés készült, az  ebben megállapított árat a  vevő elfogadta. 
A golfpálya szomszédságában igényes létesítmény jött létre, 
amelynek további működését az önkormányzat is szívesen 
fogadja. Az  ingatlan értékesítését név szerinti szavazással 
egyhangúlag elfogadta a  testület. A  területet egy rendelet-
módosítással közterületből kivett teniszpálya és  sportléte-
sítmény kategóriába szükséges átsorolni. 
Dr. Pruzsinszky Ibolya megvásárlásra ajánlotta az  ön-
kormányzatnak a  saját tulajdonát képező gyermekorvo-
si rendelőt. A  testület a  pénzügyi és  a szociális bizottság 
egybehangzó javaslata alapján döntött az  ingatlan megvá-
sárlásáról. A  vételi szándékkal kapcsolatban valamennyi 
képviselő igennel szavazott.

Folytatódik az óvodai preventív tartásjavító 
torna 
Az önkormányzat a tavalyi évben is önkéntesen vállalt ön-
kormányzati feladatként biztosította a tartásjavító és moz-
gásfejlesztő tornát azon gyermekek számára, akiknek erre 

a szűrés alapján szükségük volt. A képviselők a 2017/2018-
as nevelési évre is megszavazták az ehhez szükséges forrás 
biztosítását. 

A Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegységének 
megnyitásáról 
Az újonnan elkészült óvodaegység megnyitásának időpont-
ja attól függ, hogy mikortól sikerül betölteni a meghirdetett 
álláshelyeket, amelyekre eddig nem érkezett pályázat. Ha 
február 10-éig betölthetők a meghirdetett óvodapedagógu-
si álláshelyek, akkor márciusban megkezdheti működését 
az  új óvodaegység. Ha nem, akkor a  megnyitást későbbre 
kell halasztani.

A Retró Ady Klub név- és címerhasználati 
kérelme
A képviselő-testület jóváhagyta a klub azon kérését, hogy 
működése során használhassa a „Göd” nevet és a városi cí-
mert.

Egyéb rendelkezések
A testület 10 millió forint tagi kölcsönt szavazott meg 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára, il-
letve kinyilvánította vételi szándékát egy, a felsőgödi Duna 
csárda épületéhez tartozó lakás megvásárlására. A képvise-
lő-testület döntött arról is, hogy a készülő Kincsem-istálló 
működtetésének feladatát a József Attila Művelődési Házra 
bízza. Az  épületben kialakítandó kerékpárjavító műhely, 
illetve a  vendéglátó-ipari egység működtetését az  önkor-
mányzat saját hatáskörében tartja. Simon Tamás alpolgár-
mester a januárban országszerte, így Gödön is tapasztalható 
levegőminőség-romlás miatt felvetette, hogy a környezetvé-
delmi bizottság vizsgálja meg, milyen feltételei vannak a vá-
rosban egy légszennyezettségi mérőállomás létesítésének, 
és  dolgozzon ki javaslatot egy, a  légszennyezettség egész-
ségügyi határértékének túllépésee esetén életbe léptetendő 
cselekvési tervre.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. január 25.

Markó József polgármester minden hónap negyedik hétfőjén tart 
fogadóórát,

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

Polgármesteri fogadóórák

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 516 089

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 3 803

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 34 677

A lekötött betétek összesen: -

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen a (számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 554 569

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 147 112

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája:
Juko Építőipari és Szolgáltató Kft. − Közvilágítás-bővítés:
Everling Városépítő Kft. − Kincsem-istálló felújítása:

23 505
38 835

A lakossági adótartozások összege 2017. január 31-én: 131 936

A fenti táblázat a 2017. január 31-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

Göd Város Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és családját az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepi megemlékezésekre
 

Programok:
2017. március 10-én

pénteken 18 óra
Dr. Hermann Róbert

történész, publicista, író előadása

A vetített képes előadás címe:
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc és nemeskéri

Kiss Miklós legendái
  

Az előadás fővédnöke:
Markó József polgármester

  
Helye:

József Attila Művelődési Ház
földszinti kamaraterem
2131 Göd, Pesti út 72.

2017. március 15.

Díszőrséget áll a Jeruzsálemi
Szent Lázár Lovagrend és a Vitézi Rend

 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Az ünnepi programok 

kezdési időpontjai tájékoztató jellegűek, a koszorúkat elhelyezők 
számától függően az egyes helyszíneken időpontváltozás lehetséges.

09.00   Ünnepi műsor 
  Huzella Tornacsarnok 

(2131 Göd, Petőfi u. 49.)
  Köszöntőt mond: Markó József 

polgármester
 Ünnepi szónoklat
  Közreműködnek a Huzella Tivadar 

Általános Iskola tanulói
  Kóczán Mór-díjátadás
 
10.00  Lovas felvonulás
  Kossuth tér
  Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
  Ünnepi szavalat
 
10.30  Koszorúzás a Petőfi téren,
  Petőfi Sándor szobránál
  Közreműködik a Felsőgödi 

Munkásdalkör, vezényel: Kiss Alíz
 
11.00  Ünnepi megemlékezés 

a Nemeskéri-Kiss-kúriában
  (2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. u. 33.)
  Közreműködik a Gaude kórus
  Koszorúzás Nemeskéri-Kiss Miklós 

emléktáblájánál

Meghívó Gödi Körkép | 2017. 2. szám KÖZÉLET

5



Ellátandó feladat:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendele-
tének 3. számú mellékletében meghatározott 4. számú vegyes fogászati alapellá-
tási körzet területi ellátási kötelezettséggel történő, az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződés szerinti működtetése.
Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás, illetve társas vállalkozás 
tagjaként vagy területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként.
A vegyes fogászati körzet lakosságszáma: 5188 fő (A 2016. szeptember 7-ei ál-
lapot szerint.)
A fogászati rendelő címe: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. (Az Önkormányzat a ren-
delőt használatra alkalmas állapotban biztosítja az alábbi pályázati szempontok 
– előnyök – megvalósulásának függvényében.)

Pályázati feltételek:
•  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és  fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az  önálló orvosi tevéke-
nyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános felté-
teleiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.

•  Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálása során − az alábbi sorrendben − előnyben 
részesül az a fogorvos, aki:
•  a fogászati alapellátáshoz szükséges – kizárólag Felsőgöd településrészen el-

helyezkedő − rendelőt, valamint az  eszközöket és  a  bútorzatot maga képes 
biztosítani,

•  a fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik,
•  Gödön lakik, vagy Gödön kíván letelepedni.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
•  a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
•  részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz;
•  az egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat (amennyiben ilyen formában kívánja ellátni);
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•  egészségi alkalmasság igazolása;
•  működési nyilvántartási igazolvány másolata;
•  személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
•  nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás 

résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék;
•  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület 

nyílt vagy zárt ülésén kéri-e.
A fogászati feladatellátás várható kezdete: a Képviselő-testület döntését, vala-
mint a működési/hatósági engedély megszerzését és a finanszírozási szerződés 
megkötését követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti és 1 másolati példány-
ban Markó József polgármesternek (2131 Göd, Pesti út 81.) címezve.
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Göd 4. számú vegyes fogászati körzet fogor-
vosi pályázat”

Egyéb információk:
Eredményes pályázat esetén Göd Város Önkormányzata a kiválasztott pályá-
zóval határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a  felek 
rögzítik a működés feltételeit.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az  egészség-
ügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának rész-
letes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében az egészség-
ügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes 
szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
Az Önkormányzat a praxist térítésmentesen adja át.
Göd Város Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné 
nyilvánítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szinay József 
címzetes főjegyző nyújt a (+36 27) 530-030-as telefonszámon.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nevében és megbízásából:

Markó József s.k.
polgármester

FELHÍVÁS

Göd Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Göd település területén új, 4. számú vegyes fogászati alapellátási körzet feladatainak ellátására

Mammográfiás szűrővizsgálat!
Azok a Gödön lakó, 45-65 éves nők, akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta 

eltelt két év, hamarosan meghívólevelet kapnak szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat helyszíne 

a váci Jávorszky Ödön Kórház 
 (2600 Vác, Argenti Döme tér 1−3.).

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Éljen a lehetőséggel Ön is!
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Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859

− Nemrégiben több olyan határozatot is 
elfogadott a kormány, amelyek kedvezőek 
a környékbeli fejlesztések szempontjából.
− Az elmúlt év decemberének végén három 
kormányrendeletben összesen több mint 
ötmilliárd forint fejlesztési forrást ítéltek 
oda a Pest megyei ötös választókerület kü-
lönböző beruházásaira. Ez pillanatok alatt 
a közbeszéd részévé vált, ami egyértelműen 
azt jelenti, hogy szükség volt rá, várták már 
az emberek.

− Milyen típusú fejlesztések lesznek ezek? 
− Ez a valóban jelentősnek tekinthető pénz-
összeg két részből tevődik össze: egyrészt 
sportintézmények fejlesztésére több mint 
2,3 milliárd forint áll majd rendelkezésre, 
másrészt a  2,8 milliárd forint összértékű 
egyházi célú támogatásnak köszönhetően 
többek között iskolák, illetve óvoda épül-
het majd az elkövetkező időszakban. Ezek 
a  beruházások mind válaszul szolgálnak 
a régóta felmerült igényekre.

Göd városát mind a  településen, mind 
pedig a  szomszédos Dunakeszin megva-
lósuló fejlesztések érintik. Dunakeszin 
a Magyarság sportpályára régóta tervezett 
sportközpont részeként egy futsalcsarnok 
is fog épülni, amely még több sportágnak 
tud helyet biztosítani a térségben. A sport-

központ − a  TAO-támogatáson túl − 900 
milliós kormányzati támogatásból valósul 
meg. Megépülésével újra feléleszthető lesz 
a nagy hagyományokkal rendelkező birkó-
zás és torna is.

Hasonlóan magas, 780 millió forint tá-
mogatásban részesül a  kajak-kenu sportot 
támogató nyíltvízi edzőközpont épüle-
tének beruházása is, az  ahhoz tartozó ki-
egészítő létesítményekkel együtt Gödön 
és  Dunakeszin. A  létesítmény a  jövőben 
edzőtáboroknak adhat majd helyet, illetve 
dunai vízitúrázók igényét is kielégítheti 
a  megépülő szálláshelyeknek és  közösségi 
helyiségeknek köszönhetően. Ugyancsak 
ebből a kétmilliárdot jóval meghaladó ösz-
szegből jut pénz egy Dunakeszin megépülő 
szabadtéri medence fejlesztésére, műugró 
toronnyal együtt azzal a  céllal, hogy le-
hetőséget adjon a  gyerekeknek kipróbálni 
magukat több vízi sportágban is. 

Ha megnézzük ezt az  előbb említett há-
rom beruházást, egyértelműen látszik, hogy 
azok mindegyike valós, és  régóta vágyott 
igényre reagál. A térség elképesztően gyors 
ütemben fejlődik, és szerencsére egyre több 
család választja lakóhelyéül a mi régiónkat. 
A fiatal családoknak, illetve gyermekeiknek 
már lételemük a sport – és itt kevésbé lénye-
ges az, hogy professzionális vagy hobbiszin-

ten sportolnak-e. Magyarán szükség van 
a  korszerű, huszonegyedik századi elvárá-
soknak megfelelő infrastruktúrára. 

Tavaly decemberben a  gazdaság telje-
sítményének és a kedvező államháztartási 
adatoknak köszönhetően összesen mint-
egy 600 milliárd forint értékű költségvetési 
átcsoportosításról született döntés, akkor 
a  kórházak, az  oktatás és  a  nyugdíjasok 
kiemelt támogatása mellett többletforrás 
juthatott olyan civilek feladatait támoga-
tó, valamint sport- és egyházi célú fejlesz-
tésekre is, melyekre eddig nem volt gyors 
megoldás. Örülök, hogy az elmúlt időszak 
feszített munkája meghozta a gyümölcsét, 
és minden égető igény esetén, melyet jelez-
tek felém, segíteni tudtam. 

Gödi Körkép

INTERJÚ

Az idei évet is a fejlesztések határozzák meg
A választókerület életét az elkövetkező időszakban továbbra is a nagyütemű, dinami-
kus fejlődés határozza meg – mondta dr. Tuzson Bence, a Pest megyei ötös számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője, akit a várható fejlesztésekről kérdeztünk.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkára 

Idén Dunakeszin sportközpont, Gödön nyíltvízi kajak-kenu 
edzőközpont épül több százmillió forintos állami támogatásból

A létesítmények a versenysport mellett a szabadidősport 
kedvelőinek is 21. századi körülményeket biztosítanak majd 
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Mráz Bori gyönyörű hajdúsági népdalcsok-
ra után Markó József polgármester nyitot-
ta meg az  eseményt. Köszönetet mondott 
mindazoknak, akik Gödön a kulturális te-
rületen dolgoznak, s  tevékenységükkel szí-
nesítik, gazdagítják a városban lakók életét. 
Kiemelte: azoknak a  szerepe még hangsú-
lyosabb, akik a  felnövekvő generációknak 
adják tovább kulturális kincseinket.

A Kisködmön című népmesét dolgozta 
fel és  adta elő a  Mesevarázs munkaközös-
ség, amely a Kincsem Óvoda pedagógusai-
ból és kollégáikból áll. A tréfás történet egy 
lánykérést mesél el, sokféle, nevettető embe-
ri balgaságot bemutatva, – ám ezúttal a tréfa 
ott kezdődött, hogy valamennyi férfiszere-
pet is a dajkák és óvó nénik alakítottak.

Ünnepi beszédében Nógrádi Gábor író 
az olvasás fontosságát emelte ki. Úgy fogal-
mazott: olvasás közben mindig újraíródik 
a  történet, hiszen mindenki másképp kép-
zeli el azt, amit leírva lát. Elég arra gondolni, 
hogy mindenkiben ösztönösen az  övéi je-
lennek meg, amikor azokat a szavakat olvas-
sa: otthon, anya, kutyám stb. Ezt az élményt 
más művészeti ágak nem tudják megadni. 

Az  író beszélt arról is, hogy az  olvasással 
erősödik a gyerekek szövegértési képessége, 
ami később, felnőtt életükben a mindennapi 
tevékenységeiktől kezdve a munkájukig fon-
tos és jól hasznosuló ismeret.

A Gézengúzok színjátszó csoport „Tessék 
mosolyogni!” című összeállítása Karinthy 
Frigyes, Nógrádi Gábor és  Aranyosi Ervin 
műveiből, illetve a  Valahol Európában, 
a  Légy jó mindhalálig és  a  Játékkészítők 
című musicalekből elevenített fel egy-egy 
részletet. Zachár Zsuzsa, Bíróné Csernus 
Bernadett és Harkai Anett tanítványai csep-
pet sem amatőr színpadi jelenlétükkel töl-
tötték meg a teret, a díjazottak és a vendégek 
örömére.

Minden esztendőben a  magyar kultúra 
napi ünnepség keretében kerül sor az Év pe-
dagógusa, a Művészetoktatásért, Kultúráért 
és Nevelésért Díj, illetve a Göd Város Alkotó 
és Előadóművésze Díj átadására is.

A pedagógusokat kollégáik méltatják, 
és  a  munkahelyi közösségek maguk közül 
szavazzák meg a legkiválóbbakat.

A Kastély Óvodában a harmadik helye-
zett Csonkáné Bóné Éva lett, a második leg-
több szavazatot pedig Fülöpné Apáthy Erika 
kapta. Az Év pedagógusa Vilhelm Ferencné 
lett. Kollégái úgy jellemezték, mint aki egész 
pályája során meg tudta őrizni a  hivatása 
iránti lelkes elkötelezettséget, s  aki a  hi-
vatásával járó hatalmas felelősség mellett 
mindennap meglelte az  abban rejlő szép-
ségeket is. Éva néni, generációk óvó nénije, 
januárban ment nyugdíjba, s  köszönő sza-
vai szerint szebb befejezése, értékelése nem 

is lehetett volna pályájának, mint kollégái 
és a város elismerése.

A Huzella Tivadar Általános Iskola fel-
ső tagozatán a  harmadik helyezett Csaba 
Zoltán lett, a  második legtöbb szavazatot 
pedig Benczéné Gyalókai Erzsébet kapta. 
Az  Év pedagógusa Gács Zsuzsanna lett. 
Kollégái szerint ő maga a matematika! Szá-
mára a matematika tanítása küldetés, – de 
ugyanolyan intenzíven élte meg osztályfő-
nöki teendőit is, és egyfajta kapcsot testesít 
meg az egykori és a jelenlegi huzellás taná-
rok-tanítók között. Számos történetet tud 
megosztani velünk az  iskola életéből, egé-
szen 1979-től. A díj átvételekor megköszön-
te a  kollégái bizalmát, és  úgy fogalmazott, 
hogy a  következő esztendőkben igyekszik 
megszolgálni azt.

Hóval borított úton igyekeztek a  vendé-
gek az év első közös gödi ünnepére január 
közepén a Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermébe. Ezt a kedves ünnepet Gödön 
az  teszi még meghittebbé, hogy ilyenkor 
adják át a nevelésben, oktatásban, műve-
lődésben tevékenykedők városi elismerő 
díjait. Az óvó nénikre, tanítókra és taná-
rokra, könyvtárosokra és művelődésszer-
vezőkre pedig nem csupán kollégáik 
kíváncsiak és  büszkék, hanem azok is, 
akikért a  hivatásukat végzik: ezek az  al-
kalmak tehát évről évre, rendre telt házas 
gálaestek.

VÁROSI ELISMERÉSEK

A magyar kultúra napját  ünnepeltük

A Mráz Bori előadásában megszólaló 
hajdúsági népdalok hangolták rá 
a közönséget az ünnepre  

Nógrádi Gábor író, az ünnep szónoka 
az olvasás fontosságát hangsúlyozta 
beszédében

Az ünnepen idén is az oktatás-nevelés, a művészet és a kulturális szféra legkiválóbbjainak 
munkáját ismerték el a kitüntetésekkel
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A Németh László Általános Iskola alsó 
tagozatán a  harmadik helyezett Hodován 
Katalin lett, a  második legtöbb szavazatot 
pedig Sós Béláné kapta. Az Év pedagógusa 
Hendrik Lászlóné lett. A tantestület így írt 
róla: „40 évet töltött a pedagógusi pályán, ki-
emelkedően magas szakmai felkészültsége, 
lelkiismeretessége és tapintatos őszintesége, 
udvariassága, empatikussága miatt egya-
ránt jó példa kollégái, tanítványai, a szülők 
és  a  főiskolás hallgatók előtt is.” A  díj át-
vételekor meghatódottan úgy fogalmazott: 
„a gyerektársaság a  léleknek egy gyógyító 
közege”, és mindenkinek azt kívánta, hogy 
sokat lehessenek gyerekek társaságában, 
mert az olyan kincs, amit semmivel sem le-
het pótolni.

A József Attila Művelődési Ház és a Göd 
Városi Könyvtár munkatársai közül vá-
lasztották ki idén a  Művészetoktatásért, 
Kultúráért és  Nevelésért Díj várományo-
sait. A  harmadik helyezett Árkosy Mónika 
könyvtáros lett, míg a  második legtöbb 
szavazatot Balogh Edina könyvtáros kapta. 
A díjat Kissné Csekő Erika, a JAMH mun-
katársa kapta. Méltatásából kiderült, az  ő 
nevéhez fűződik egyebek mellett a bábszín-
házak megszervezése, a Regionális Néptánc-
találkozó lebonyolítása, a kiállítási anyagok 
rendezése és  a  szabadidős rendezvények 
szervezése. Kiváló kézügyessége és  a  nép-
művészet iránti elköteleződése átérződik 
az  általa készített dekorációs anyagokon. 
Kollégái szerint legfontosabb jellemzője, 
hogy szívesen hoz áldozatot a  környezeté-
ben élőkért.

Idén a  kategóriának egy különdíjasa is 
lett: méghozzá Wagner László. A  Belépés 
Családostul Mozgalom, a  Piarista Juniális, 
illetve az abból szárba szökkenő Gödi Jazz 
Napok, Családi Koncertek és a Gödi Barokk 
Hétvége elindítója és szervezője szerint a cél 
nem más, mint rámutatni a közös sportolás, 
a minőségi zene, a beszélgetések, a barátsá-
gok és a családi kapcsolatok értékeire. Wag-
ner László a díj kapcsán hangsúlyozta, a leg-
inkább annak örül, hogy a  városban élők 
vevők a sportos és kulturális programokra, 
ami lendületet ad a továbbiak szervezésére.

A Göd Város Alkotó- és Előadóművésze 
Díjat ezúttal Pászthy Júlia Liszt Ferenc-dí-
jas operaénekesnő, egyetemi tanár kapta 
a  zenei területen végzett kiemelkedő mun-
kája, valamint a  város kulturális életében 
való önzetlenül vállalt tevékenysége elisme-
réseként. Számos díjjal ismerték el eddig is: 
Bartók−Pásztory-díj, Liszt Ferenc-díj, Erzsé-
bet-díj, valamint a  Lyra-díj után 2013-ban 
a  Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitün-
tetését is megkapta. Pászthy Júlia rendszeres 

résztvevője a gödi kulturális eseményeknek, 
kedvesen tesz eleget az  intézmények, kö-
zösségek meghívásainak, és  tanítványait is 
rendszeresen hallhatja a  város közönsége. 
„Mindenkinek a saját környezetében kell ele-
get tennie ennek a feladatnak” – fogalmazott 
a  díjazott, utalva az  előtte színpadra szólí-
tott Wagner László munkájára, mely nélkül 
neki sem lett volna lehetősége bekapcsolód-
ni Göd kulturális életébe.

Január közepén óvatosan szedte a  lábait 
hazafelé mindenki a  Duna-part Nyaraló-
házak színházterméből. A szokatlan – vagy 
már elfeledett – télies idő és a mostoha útvi-
szonyok közepette azzal a jó érzéssel mehe-
tett ki-ki haza, hogy kapaszkodó márpedig 
van. Egy röpke este Gödön a  Magyar kul-
túra napja tájékán kapaszkodót, lendületet, 
megerősítést ad az előttünk toporgó eszten-
dőre: van kiért, van miért, − érdemes hát 
tenni a dolgunkat. A példaképek pedig hál’ 
isten, kézzelfogható közelségben vannak, 
és biztatnak bennünket is.

V. Pálfai Kinga

VÁROSI ELISMERÉSEK

A magyar kultúra napját  ünnepeltük

A Kincsem Óvoda pedagógusai és munkatársai a Kisködmön című népmesét vitték színre, és 
előadásukkal nagy sikert arattak

A Huzella Iskola Gézengúzok színjátszó csoportja ezúttal is bravúros összeállítással 
örvendeztette meg az ünneplő közönséget
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Nelli néni köszöntése
Január 13-án a  város nevében Markó József polgármester 
és Tóth Ildikó, az Alapellátási Központ vezetője köszöntötte 90. 
születésnapján Pohiba Jánosnét, Nelli nénit. Mi néhány nappal 
később adtuk át felsőgödi otthonában olvasóink és szerkesztő-
ségünk jókívánságait.

Nelli néni szülei közvetlenül az első világháborút követően, 1919 
táján költöztek Felsőgödre, így tehát az ünnepelt tősgyökeres la-
kója városunknak.

− Drága Nelli néni, hogyan emlékszik vissza a korabeli telepü-
lésre?
− Kedves kis faluként őrzi az  emlékezetem Felsőgödöt, ahol 
az emberek földet műveltek, veteményeskertjeiket gondozták, ál-

KÖSZÖNTÉS

Kati néni, a friss 
90 éves
A többé-kevésbé talányos 
cím egyszerre két dologra 
is utal: Papp Ernőné, Kati 
néni januárban ünnepelte 
90. születésnapját jó egész-
ségben, tele irigylésre méltó 
frissességgel és  vitalitással. 
Ráadásul friss gödi lakos-
ként, ugyanis népes családjával együtt tavaly nyáron költözött 
városunkba.

Kati nénit a családja körében Markó József polgármester és Tóth 
Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntötte a város 
nevében. 

Kati néni a  szeretteivel Angyalföldön lakott, ám gyermekei 
egy szép napon fölvetették, hogy mi lenne, ha mindannyian ki-
költöznének egy Budapest közeli kertvárosba. A  család legidő-
sebb, kilencven feletti tagjai, akikből akad immár három, habo-
zás nélkül igent mondtak.

A gödi ikerház egyik felében Kati néni lakik a párjával, az egyik 
unokájával és annak férjével, a másik házrészben pedig a lánya 
a  férjével, annak édesanyjával és  legidősebb fiúgyermekükkel. 
A családból négyen külföldön dolgoznak, de nyár óta már nekik 
is Göd az igazi otthonuk.

Kati néni harminc évvel ezelőtt megözvegyült, s  a kétezres 
évek elején felkereste őt ifjúkori (plátói) szerelme, akivel még Ka-
posvárról ismerték egymást. És lám, a sors ismét egymás mellé 
kormányozta őket. Harmonikus boldogságban élnek.

Mint megtudtuk, Kati néni világéletében pedagógus volt, ma-
gyar−francia szakos tanár. Évtizedeken át tanított egy egri általá-
nos iskolában, sőt darab ideig igazgatója is volt annak, Pesten pedig 
egy bentlakásos intézetben oktatta-segítette az ottani gyerekeket, 
egészen nyugdíjba vonulásáig, illetve még azt követően is évekig. 

Kati néninek három gyermeke, hét unokája és két dédunokája 
van. Roppantul élvezi a gödi életet, jön, megy, tüsténkedik a ház 
körül, kertészkedik. S nagyon örül annak, hogy mindannyian 
együtt vannak. Mint elmondta: „a  családunk összetartó ereje 
többet ér nekem minden orvosságnál”.

(w)

Papp Ernőné, Kati néni

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jelzőrendszeri konferenciát  
rendezett az Alapszolgáltatási 
Központ
Január végén az  Alapszolgáltatási Központ Család- és  Gyer-
mekjóléti Szolgálatának szervezésében Dudits Dénes terápiás 
programigazgató tartott előadást a  Polgármesteri Hivatal dísz-
termében. A jelzőrendszeri konferencia témája ezúttal a szenve-
délybetegek családi intervenciója volt.

A gyermekvédelmi törvény alapján a  gyermekvédelmi jelző-
rendszer megszervezése, működtetése és koordinálása települé-
sünkön az  Alapszolgáltatási Központ Család- és  Gyermekjóléti 
Szolgálatának feladata. A szolgálat figyelemmel kíséri a Gödön 
élő gyermekek szociális és családi helyzetét, a szociális ellátások 
iránti esetleges igényeit. Működteti a  jelzőrendszert, amely le-
hetővé teszi a gyermek veszélyeztetésének felismerését. Fogadja 
a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket, és veszélyeztetés ese-
tén a gyermek és a család igényeihez igazodó intézkedéseket tesz. 
A jelzőrendszer tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók: a vé-
dőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a  személyes 
gondoskodást biztosító szolgáltatók, a köznevelési intézmények, 
a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szol-
gálat, valamint az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezetek. Ide sorolhatóak továbbá a különféle civil egyesüle-
tek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a gyermekjogi 
képviselő, s  nem utolsósorban a  gyermekvédelmi és  gyámügyi 
feladatkörben eljáró kormányhivatal.

A gödi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer tag-
jainak előre meghatározott témakörökben évente hat alkalom-
mal szakmaközi megbeszélést szervez. A  január végi szakmai 
tanácskozás meghívott előadója Dudits Dénes terápiás program-
igazgató volt, aki „Annak is lehet segíteni, aki nem akarja. Egy 
szemlélet, amely már évtizedek óta bizonyít: családi interven-
ció” címmel tartott előadást. A szakmai tanácskozás résztvevőit 
Lenkei György, az önkormányzat szociális bizottságának elnöke 
köszöntötte, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy a rászorul-
tak problémáinak feltárása, a segítségnyújtás és a gondok megol-
dása napjainkban is a szociális szféra kiemelt figyelmet érdemlő 
területe, melynek eredményességét a  gödi önkormányzat min-
den tőle telhető támogatással igyekszik segíteni.

A jelzőrendszeri konferencián megjelent szakembereknek 
az  előadást követően lehetőségük volt személyes konzultációra 
a meghívott előadóval.

T. I.

A szakmai eseményen Dudits Dénes tartott előadást

KÖZÉLET
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latokat tartottak. Nekünk gyü-
mölcsfáink voltak, de szőlőt is 
ültettünk, nyulakat neveltünk. 
Nekem már egészen kisgyerek-
ként napi feladatom volt, hogy 
füvet szedjek a  nyulainknak. 
A  Lenkey utcába jártam isko-
lába. Ketten voltunk testvérek 
a  bátyámmal, aki nyughatat-
lan természetű volt, gyakran 
eljárkált hazulról „felfedezni 
a világot”. Eger városát például 
jobban ismerte Felsőgödnél, sőt 
később oda is nősült. Ő  sajnos 
már nincs közöttünk.

− Az édesapjuk mivel foglalkozott?
− Cipészmester volt, s kitanulta az ortopédcipészi mesterséget is. 
Munkáját megbecsülték a környéken. Sok mindent ellestem tőle, 
tanítgatott is, például én hajtottam a köszörűt, amikor a dikicsét 
élesítette. Nehéz idők voltak azok, sokaknak még a cipőjavításra 
sem futotta. A második világháborút követően bizonyára jobban 
boldogulhatott volna, de az már nem adatott meg neki. Mind-
össze 17 éves voltam, amikor apámat előbb Recskre vitték, ahon-
nan ugyan még hazajöhetett, ám aztán Dachau következett. Soha 
semmilyen hírt, hivatalos értesítést nem kaptunk felőle a háború 
után, édesapámnak örökre nyoma veszett…

− Úgy tudom, a háztartás és a kerti munkák mellett Nelli néni 
bejárt dolgozni Pestre.
− Valóban, néhány éven át a Párizsi Nagyáruházban voltam el-
adó, vonattal ingáztam, később pedig egy itteni kereskedőasz-
szonynak segítettem, árultam a  portékáit. 1945-ben mentem 
férjhez, 18 éves koromban szültem az idősebbik, 27 évesen pedig 
a kisebbik lányomat. Végtelenül kedves teremtések mindketten, 
sokat segítenek nekem, sajnos egyre inkább rászorulok az oltal-
mukra. Sok örömöt ad számomra a család, a négy felnőtt unoka 
és a hét dédunoka.

− Nelli néni férjének mi volt a munkája?
− Mozdonyszerelő volt, a Ganz-MÁVAG-ban dolgozott. Oly any-
nyira elismerték a szaktudását, hogy többször is külföldi mun-
kákra vezényelték. Hét éven át éltünk Lengyelországban, majd 
néhány esztendeig Jugoszláviában. Az ő feladata a Ganz-mozdo-
nyok szervizelése volt. Laktunk Krakkóban, Újvidéken és  Sza-
rajevóban is. 

− A lányaikat is magukkal vihették?
− Sajnos nem, ők a nagymamával itthon maradtak, de a nyarakat 
velünk töltötték. Ilyenkor sokat kirándultunk, bejártuk mindkét 
országot. Az urammal 64 éven át éltünk boldog házasságban. Őt 
2009-ben veszítettük el.

− Mostanság mivel telnek Nelli néni napjai?
− Világéletemben a kerti munka és a háztartás tette ki a minden-
napjaimat. Ma már kevés az erőm ehhez. A hímzés és a kézimun-
ka viszont a mai napig kedves időtöltésem, igaz, egy-egy terítő 
bizony lassabban készül el, mint annak idején, ifjú koromban.

(w)

Pohiba Jánosné, Nelli néni

TANFOLYAM IDŐSEKNEK

„Okosan az okoseszközökről” klub 

Az elmúlt hónapokban több visszajelzés érkezett az  idő-
sebb korosztálytól, hogy szeretnék fejleszteni az okosesz-
közökkel kapcsolatos tudásukat. Kovacsik Tamás kép-
viselő kezdeményezésére az  önkormányzat meghirdeti 
az  „Okosan az  okoseszközökről” klubot, ahol a  megfe-
lelő szakembernek a  résztvevők feltehetik a  kérdéseiket 
az okostelefonokról és a táblagépekről. A foglalkozásokon 
a  gyakorlatban felmerülő problémákra kapnak választ 
a jelentkezők. A klub ötfős csoportokkal indul, hogy mi-
nél inkább személyre szabottan, a  felmerülő igényeknek 
megfelelően történjen a válaszadás. Kiket várnak a klub-
ba? Gödön élő idősebb lakosokat, akik már rendelkeznek 
okostelefonnal vagy táblagéppel. A  klub térítésmentes, 
de regisztrációhoz kötött. A  tanfolyamot 2017 tavaszán 
tervezzük elindítani, megfelelő számú jelentkező esetén. 
Regisztrálni lehet a  Polgármesteri Hivatalban, munka-
időben Muhi Adrienn bizottsági referensnél a  (06-27) 
530-069-es telefonszámon, vagy elektronikus üzenetben 
a  siposrichard@god.hu e-mail címen. Jelentkezési hatá-
ridő: 2017. március 10.

Sipos Richárd elnök,
Göd Város Önkormányzata, Közművelődési, Oktatási 

és Sport Bizottság

MEGHÍVÓ
A Gödön Élő Erdélyiek

és Szimpatizánsok Baráti Köre
minden érdeklődőt szeretettel vár

ötödik találkozójára.
Időpont:

2017. február 25., szombat 17 óra
Helyszín:

Ady Klub (Felsőgöd, Kálmán utca 13.)
Részvételi szándékukat, kérjük, jelezzék e-mailben vagy telefonon!

E-mail: erdelyiekgodon@gmail.com
Telefon: (06 20) 258-1906 (Szász-Vadász Endre);

(06 30) 417-8985 (Vargáné Marika)

Gödi Körkép | 2017. 2. szám KÖZÉLET
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− Mióta működik az egyesület?
− Tizenhárom esztendeje a  Cukorbetegek 
Budapesti Egyesületének tagszervezete-
ként jött létre. Sok cukorbeteg úgy gondol-
ja, hogy az ő problémáját teljes mértékben 
megoldja az  egészségügyi ellátórendszer. 
Pedig ma már köztudott, hogy e  betegség 
kezelését döntő mértékben maga a  cu-
korbeteg végzi a  gondosan megválasztott 
életmódjával és  a helyes táplálkozásával. 
Egy frissen diagnosztizált cukorbeteg éle-
tének a  jövőben arról kell szólnia, hogy 
életmódot változtat, méghozzá az  étrend-
jének és  a  számára megfelelő mozgásterá-
piának az  összehangolásával. És ezt meg 
kell tanulnia. Erre a  tanulásra az  orvosi 
rendelőben nincs igazán lehetőség. Ennek 
tere a  cukorbetegek klubja lehet. Nálunk 
a  cukorbetegnek módja nyílik arra, hogy 
fontos szakmai információkhoz jusson, 
hogy egyénre szabott életmódtanácsokat 
kapjon s  megvitathassa másokkal a  saját 
tapasztalatait. Mindezekkel elősegítheti 
állapotának szinten tartását, megelőzheti 
betegsége tüneteinek súlyosbodását, illetve 
elkerülheti a szövődmények veszélyét.

− Hazánkban a cukorbeteg klubok hálóza-
ta a legnépesebb civil szervezet.

− Nem véletlenül. A  valamilyen gyógy-
szeres kezelésben részesülő cukorbetegek 
száma meghaladja a  750 ezret, s  egyes 
becslések szerint a  nem diagnosztizált di-
abéteszesek is megközelíthetik ezt a mérté-
ket. A diabetes mellitus nem gyógyítható, 
viszont egy kis odafigyeléssel hosszú évti-
zedeken keresztül karbantartható, együtt 
lehet élni vele. Az általunk javasolt életmód 
sok tekintetben megegyezik az  egészsége-
sekével.

− Milyen keretek között végzi munkáját 
a gödi cukorbetegek klubja?
− Öt évvel ezelőtt befogadott bennünket 
a  művelődési ház, ami nagy könnyebbség 
nekünk, ugyanis azóta a  JAMH biztosítja 
működésünk jogi és  financiális hátterét. 
Havonta tartunk egy-egy programot, min-
den esetben szombati napokon a felsőgödi 
Ady Klubban. Ezeken szakemberek, házi-
orvosok és  diabetológusok, dietetikusok 
és  gyógytornászok tartanak előadásokat, 
− a  klub működésének legfontosabb célja 
a  tájékoztatás és  a tanulás. Nálunk bárki 
megtanulhatja karbantartani a saját beteg-
ségét. Léteznek, persze, bizonyos általános 
metodikák, ám mindenkinek magának kell 
megtapasztalnia, hogy az egyes ételek és az 
egyes mozgásformák milyen hatással van-
nak a cukorszintjére. Mindenkinek tudnia 
kell, hogy a  vércukorszintje mikor mire 
hogyan reagál. Ehhez adunk mi segítséget 
a  klubdélutánjainkon. Köztudott, hogy 
a lábamputációk több mint fele cukorbete-
geken történik, s az időskori vakság előfor-
dulása is e betegcsoportnál a leggyakoribb. 
Nos, az elmúlt közel másfél évtizedre visz-
szatekintve ilyesmi a  klubtagjaink között 
egyetlen esetben sem fordult elő.

− Az egyesület hány tagot számlál?
− A  legnagyobb gondunkra kérdezett rá. 
Klubtagjaink mindössze néhány tucat-
nyian vannak, jóllehet becsléseink szerint 
a  Gödön élő cukorbetegek száma meg-
haladhatja a  háromezret. Szórólapjaink, 
programjaink időpontjai ott vannak ugyan 
az  orvosi rendelőkben, ám mégis kevesen 
látogatnak el hozzánk. A  jövőben az  or-
vosoknak és  az asszisztenseiknek, de mi 

magunknak is többet kell tennünk azért, 
hogy népszerűsítsük a klub által kínált le-
hetőségeket. Nem csupán a  tagjainknak, 
hanem a  klubdélutánjainkat felkereső va-
lamennyi érdeklődőnek minden alkalom-
mal vércukorszintet mérünk, és  évente 
legalább egyszer átfogó szűrőprogramot 
szervezünk, amelyen a vércukorszint-, vér-
nyomás- és testsúlymérésen kívül neuroló-
giai szűrésre is sor kerülhet – a neuropátia 
is szövődménye lehet a  diabétesznek! −, 
az  ortopédorvos pedig az  esetleges lábde-
formitásokat vizsgálja, s persze a koleszte-
rinszint mérése sem maradhat el.

− Ön a  napi munkája mellett szervezi 
a klub életét…
− Schlafferné Takács Vera kolléganőmmel 
ketten tartjuk életben a klubot. Nem emlí-
tettem még, hogy időről időre szervezünk 
közös kirándulásokat, s  ezeket mindig 
összekötjük valamilyen kulturális prog-
rammal. A klubtagok tudnak kölcsönözni 
szakirodalmat és  egyéb hasznos kiadvá-
nyokat. A rendezvényeinken minden alka-
lommal a  cukorbeteg diétának megfelelő 
uzsonnával várjuk a  hozzánk érkezőket. 
S végezetül hadd említsem meg, hogy ta-
valy alakult meg a  Cukorbeteg Egyesüle-
tek Országos Szövetsége, amelynek célja, 
hogy koordinálja a cukorbetegek oktatását. 
Szakmai anyagait papír alapon és elektro-
nikus formában is elérhetővé fogja tenni. 
Remélem, hogy ez is segítségére lesz a Gö-
dön élő cukorbetegeknek.

W. B.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Bemutatkozik a Gödi Cukorbetegek Egyesülete
A cukorbetegség, latin nevén diabetes mellitus összetett anyagcsere-betegség, amelyet 
az emelkedett vércukorszint okoz. Míg az egészséges embereknél a vércukorszint egy 
szűk sávban mozog, addig a  cukorbetegeknél ez az  érték elhagyja ezt a  tartományt. 
Barabásné Fekete Ildikótól, a Gödi Cukorbetegek Egyesülete (GÖCE) vezetőjétől kér-
tünk interjút.

A diplomás szakápoló szívügyének tekinti 
a gödi cukorbetegek segítését

Gödön elhunytak
Pribus Károlyné (sz.: Cserhalmi Mária 
Juliánna) 76 éves
Köllner Józsefné (sz.: Kecskés Livia 
Zsuzsánna) 69 éves
Tápai István 62 éves
Bódis Márta (sz.: Hubert Márta) 61 éves
Bambach Róbertné (sz.: Csábri Irén) 92 éves
Szelle Árpád 83 éves
Bódi Miklós 32 éves
Dudás Józsefné (sz.: Mezei Erzsébet) 75 éves

2017. január 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Éder Ádám és Cseh Barbara
Turai Mihály és Bánki Beáta
Dóra Áron és Hidas Gabriella
Makara Sándor és Pólya Kinga Zsófia

KÖZÉLET
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Nos, így történt ez 2015 végén is, amikor egy 
pályázat révén a Robonaut fejlesztési prog-
ramba kívántak bevonni fiatalokat a  világ 
minden tájáról. A  netes felhívás népszerű-
ségének hála, összesen mindegy 17 millió (!) 
programozó és modellező küldte be munká-
ját az amerikai űrhivatalnak.

A gödi testvérpár közül a  középiskolás 
Welker Gergő pályamunkája első, bátyja, 
Welker Balázs munkája pedig harmadik 
helyezést ért el. A BME hallgatóját, Balázst 
kérdeztük a részletekről.
− A  NASA Mars-programjához illeszkedő 
pályázatnak az  volt a  lényege, hogy Robo-
naut 2 szimulációban kellett környezeti, 
illetve használati eszközöket készíteni. Itt 
a  földön szimuláljuk a  marsi környezetet, 
s hogy abban miképpen viselkedne az adott 
eszköz. A kapott eredményeket kiértékelik, 
s azokból kiderül, hogy az amerikai űrprog-
ram keretében mely eszközök küldhetőek fel 
a Marsra. Mivel kizárólag magánszemélyek 
pályázhattak, azaz csapatok nem, külön-kü-
lön készítettük el a pályázatainkat.

− A fantasztikus eredményetekről szóló hír 
tavaly tavasszal látott napvilágot, ide Göd-
re viszont, talán galaxisok során át, csupán 
mostanában érkezett el…
− Az  az igazság, hogy a  NASA illetékesei 
arra kérték a  díjazottakat, hogy az  ered-
ményhirdetést követő néhány hónapon át, 
ha nem is „titkosan”, de bizalmasan kezel-
jék a pályamunkáik műszaki paramétereit. 
Egyébként a  pályázatainkat az  űrhivatal 
hivatalosan is átvette tőlünk, s  mindkettőt 
beépíti a Robonaut szimulációs projektjébe.

− Az  olvasóink helyett kérdezem: mi volt 
a pályadíj?
− Az elismerő okleveleket a NASA helyettes 
vezetője, Steven N. Rader személyesen írta 
alá, s azokat postázták nekünk.

− Sűrűsödött tehát a  postaforgalom 
Washington és  Felsőgöd között. Hogyan 
tovább?
− Gergővel még 2015-ben alapítottunk egy 
szoftver-, illetve játékfejlesztéssel foglalko-

zó céget, Black Riddles Studio néven. Első 
projektjük a Pack the Box nevű mobil plat-
formokra készített játék volt, amely tavaly 
áprilisban jelent meg a Google Playen. Most 
ősszel pedig, immár a cégünk színeiben in-
dultunk a CESA (Central European Startup 
Awards) versenyen, ahol megkaptuk a „Ma-
gyarország legjobb független játékfejlesztő-
je” díjat.

− Édesanyátokról tudom, hogy őt lép-
ten-nyomon megszólítják a  városban, 
és nagyon sokan fejezik ki örömüket és jókí-
vánságaikat. Gödön rengetegen szurkoltak 
nektek.
− Ez úton is köszönjük mindenkinek a gra-
tulációkat, s Gergővel együtt azon leszünk, 
hogy a  jövőben is öregbíthessük városunk 
hírnevét.

(w)

Részletek: www.nyaralohazak.hu
Elérhetőség:  2132 Göd, Jósika utca 14. | 06-20-236-0223 | nyaralohazak@god.hu

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,

•  Tágas terek,

•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,  
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

TEHETSÉGEK

Gödi fiatalok világraszóló sikere
Ezúttal semmi túlzás nincs a fenti címben, sőt, rövidesen eláruljuk, hogy a gödi test-
vérpár sikere akár a Mars bolygóig is eljuthat. A NASA, az Amerikai Egyesült Államok 
űrhajózási hivatala egy ideje kísérletezik azzal, hogy bizonyos feladatok elvégzésére pá-
lyázatot ír ki szabadúszó programozók számára.

Gergő és Balázs munkáját így értékelte 
a NASA: „Beautiful work! This will be hard 
for anyone to beat!”, azaz: „Szép munka! 
Ezt nehéz lesz bárkinek is felülmúlnia!”
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www.telepulesellato.hu

Szombatonként éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

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

Egész évben várjaEgész évben várja

 a Gödi Termálstrandfürdő!
 a Gödi Termálstrandfürdő!

Utazás Gödről a csíksomlyói búcsúra
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre  
ötnapos buszos kirándulást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.

Szállás: Tusnádfürdő, Fenyő Villa Panzió
Ellátás: Félpanzió
Költségek: 60 000 Ft/fő, amely tartalmazza az utazási költséget, a szállást, a fél-
panziós ellátást és két ebédet a kirándulós napokon (a belépőket nem).
Jelentkezési határidő: 2017. március 20-ig, 15 000 Ft/fő előleg befizetésével
A teljes összeg befizetési határideje: 2017. április 30.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szász-Vadász Endrénél a (06 20) 258-1906-os 
és Vargáné Marikánál a (06 30) 417-8985-ös telefonszámokon, vagy e-mailben 
az erdelyiekgodon@gmail.com címen.
Részvétel: A jelentkezés sorrendjében az előleg befizetésével lehetséges.

PROGRAM

1. nap, június 1., csütörtök:
Utazás – kora reggeli indulással

2. nap, június 2., péntek:
Kirándulás: Tusnádfürdő 
– Nyerges-tetői emlékmű − 
Kézdivásárhely (központ, múzeum) 
– Ojtozi-szoros − Csernáton 
(Haszmann Pál Múzeum) − 
Sepsiszentgyörgy (központ) – 
Tusnádfürdő

3. nap, június 3., szombat:
Pünkösdi búcsú Csíksomlyó − 
Gyimesek, 1000 éves határ

4. nap, június 4., vasárnap:
Kirándulás: Tusnádfürdő – 
Tolvajos-tető − Székelyudvarhely 
− Farkaslaka - Korond − Szováta 
(Medve-tó) –
Parajd (sóbánya és Só-szoros) − 
Tusnádfürdő

5. nap, június 5., hétfő:
Hazautazás – kora reggeli 
indulással
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KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

Illegális hulladéklerakás
A közelmúltban több hatósági eljárás és egy bünte-
tőfeljelentés is indult a Göd közigazgatási területén 
történt illegális hulladéklerakások ügyében. Évente 
több milliós kárt okoznak a  városban illegálisan 
hulladékot elhelyezők. A  hatóság szigorú intézke-
désekkel kíván fellépni velük szemben, az elkövetők 
súlyos pénzbüntetésre számíthatnak. 

Az illegális szemetelők többsége nem gödi lakos, 
hanem „átutazó”, aki kifejezetten a  hulladék lera-
kásának szándékával jön a  városba. A  környező 
településekről vagy messzebbről érkező szemetelők 
valamely félreeső, elhagyott területen megszabadul-
nak a rakományuktól, és máris továbbhajtanak. 

Az illegális szemetelők között azonban eseten-
ként gödi lakosok is előfordulnak, akik azután 
naponta szembesülhetnek környezetkárosító tevé-
kenységük lesújtó eredményével.

Legutóbb január végén érkezett bejelentés illegá-
lis hulladéklerakásról. A január 31-i helyszíni szem-
lét követően még jelenleg is zajlik a hivatalos eljárás.

GK

KÖRNYEZETVÉDELEM

Összefogással a jó levegőminőségért
Az önkormányzat a  civil aktivisták együttműködésével kíván ten-
ni a  levegőtisztaság javításáért. Ismert országos probléma a  levegő 
szennyezettsége, amelyből itt Gödön főként a  szálló por magasabb 
koncentrációja érezteti a  hatását, ahogyan a  környező településeken 
is. Ez az állapot amellett, hogy betegségeket okoz, illetve betegségre 
való hajlamokat erősít, rontja a  mindennapi életminőségünket, hi-
szen ha rossz a  levegő, akkor nem szívesen tartózkodunk a  szabad-
ban, és a kültéri sportolási lehetőségekkel (futás, kerékpározás, kor-
csolyázás stb.) sem élünk. Lélekszámát tekintve Göd nem tartozik 
a nagyvárosok közé, amelyekben a sűrű gépkocsiforgalom és az ipa-
ri tevékenység miatt időről időre visszatérő probléma lehet a  levegő 
szennyezőanyag-koncentrációjának jelentős megnövekedése. Az  ön-
kormányzat és a levegő tisztaságát szívügyüknek érző civil aktivisták 
azonban fontos céljuknak tekintik a  levegőminőség javítását. Ennek 
érdekében a  közelmúltban egyeztetésre került sor, mely során meg-
határozták azokat az  irányvonalakat, amelyek mentén ez a  cél már 
rövid távon is megközelíthető. Közös feladatként jelölték meg a lakos-
sági környezettudatosság javítását, melynek fő eszköze a minél széle-
sebb körű, hatékony tájékoztatás. Ennek feltétele egy kommunikációs 
stratégia kidolgozása, melyben az önkormányzat számít a civil köz-
reműködésre. A  környezettudatosság javításához hozzátartozik töb-
bek között a szemétégetés visszaszorítása, az avarégetés helyett egyéb 
alternatívák kidolgozása, például a szerves anyagok helyben tartása, 
a komposztálás népszerűsítése. A zöldhulladék házi ártalmatlanításá-
nak támogatására az önkormányzat, ahogyan azt már korábban is tet-
te, kedvezményes komposztkeretek árusítását tervezi. Az önkormány-
zat és a civilek közötti együttműködés és a feladatmeghatározás tehát 
elkezdődött. A részletek kidolgozása az elkövetkező hónapok feladata. 

Jakab Júlia 
környezetvédelmi ügyintéző
Göd Város Önkormányzata

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztató 
az üdülőtulajdonosoknak
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a  2/2017. (1. 
26.) önkormányzati rendeletmódosítás értel-
mében 2017-től az üdülős címkével ellátott sze-
métgyűjtő tartályokat április 1. és szeptember 
30. között ürítjük az  adott körzetre érvényes 
hulladékbegyűjtési napon. A fenti hat hónapon 
kívül eső időszakban a két gödi gazdaboltban 
beszerezhető egyedi zsákban szállítjuk el az in-
gatlanok elé kihelyezett hulladékot.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A január végén lerakott illegális hulladék ügyében 
jelenleg zajlik az eljárás

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

Gödi Körkép | 2017. 2. szám KÖZÉLET

15



− Milyen nagy változások lesznek mos-
tanában a vadászattal kapcsolatban?
− Február 28-án lejár az elmúlt tízéves 
vadgazdálkodási időszak. Az  ország-
ban mindenhol, így nálunk is földtu-
lajdonosi gyűlést kellett tartani, ahol 
a  földtulajdonosok eldöntötték, hogy 
a hatóság által kijelölt vadgazdálkodá-
si területen a következő húsz évben kik 
vadászhatnak. A  földtulajdonosi gyű-
lésre január 17-én Sződön került sor. 
A gyűlésen többek között az a döntés 
született, hogy a  földtulajdonosok 
az  Ezüstfácán Vadásztársasággal köt-
nek haszonbérleti szerződést a  vadá-
szati jog hasznosításra.

− Eddig, ha jól tudom, két vadásztár-
saság is működött a területen.
− Igen, a  Sződtől délre eső terüle-
teket a  Nemeskéri Vadásztársaság, 
az  északiakat pedig a  sződi földtulaj-
donosi közösség vadászhatja február 
28-ig. A vadászati törvény módosítása 
miatt a  jövőben a  vadászati jogok va-
dásztársaság formájában hasznosítha-
tók, tehát a  földtulajdonosi közösség 
vadászati joga megszűnik.

A vadászati törvény szerint a  leg-
kisebb vadgazdálkodási egység 3000 
hektár, mely alól azonban vannak ki-
vételek, például a természetvédelmi te-
rületek. Mivel a tájegységi határ miatt 

a  Nemeskéri Vadásztársaságtól mint-
egy 600 ha vadászható terület kiesett, 
továbbá a Sződiektől is elkerült 300 ha, 
így egyik társaság sem tudott kialakí-
tani önálló vadgazdálkodási területet. 
Ezért a vadászati hatóság jogerős hatá-
rozata értelmében a két területből egy 
vadgazdálkodási egységet alakított ki, 
melynek vadászható területe 5624 ha, 
aminek a  vadászati hasznosítási jogát 
a földtulajdonosok határozhatták meg 
a földtulajdonosi gyűlésen.

– Milyen terveik vannak, és milyen fel-
adatok járnak ezekkel?
– Jellemzően apróvadas, őzes területet 
szeretnénk itt kialakítani. A  vaddisz-
nót éppen ezért szeretnénk visszaszo-
rítani, mert ahová a vaddisznó „beteszi 
a  lábát”, ott az  apróvadnak nem sok 
babér terem. A szarvasoknak nemigen 
kedvez ez a környék, ez nem az ő élő-
helyük, csak elvétve, véletlenszerűen 
fordulnak elő errefelé.

Az őzállomány minőségének javítá-
sa is fontos. Ez az ivararány és a korel-
oszlás javítását jelenti. Nagyon elfiata-
lodott az állomány, és ez egyértelműen 
a vadászat rovására írható. A vadászok 
elsősorban a  bakot szeretik lőni, de 
a tarvadak, a suták és a gidák nincse-
nek kellő arányban gyérítve, így min-
den bakra több suta jut, nincs küzde-

lem a nőstényekért. Ez azt jelenti, hogy 
a gyenge agancsú bakok is üzekednek, 
ahelyett, hogy csak az erős bakok tud-
nának szaporodni. Nem az a cél tehát, 
hogy minél több őz legyen a területen, 
hanem az, hogy az állomány jó minő-
ségű legyen.

Nagyvadak vadászatára ez a környék 
nem igazán kedvező. A  terület sajnos 
nagyon zavart, ezért az őz az erdőből 
későn, napnyugta , azaz „lővilág” után 
vált ki táplálkozni a nyílt területre. Éj-
szaka tilos őzre vadászni, ezért a vadá-
szat hajnalban eredményesebb, mert 
ilyenkor lényegesen kevesebb kocogó, 
lovas vagy kutyasétáltató fordul elő 
a  területen, amely zavarja a vad moz-
gását.

A mi célunk az, hogy húsz év múl-
va is jó őzállomány legyen a területen, 
ehhez a nagyobb nyugalom elengedhe-
tetlen.

A helyzeten rontani fog a 2-es úthoz 
kivezető új, tervezett út is. Pont ott 
vágja ketté a területet Göd és Dunake-
szi határa között, ahol az őz ki szokott 
váltani táplálkozni, ezért számítani le-
het a fokozott vadmozgásra, s rendkí-
vüli módon megnő a vadelütés veszé-
lye. Ez ellen kerítéssel lehet védekezni, 
a váltó helyén vadfelüljárót biztosítani, 
vagy a  megengedett sebességet lénye-
gesen le kell csökkenteni. Tudomásom 
szerint a  Nemeskéri Vadásztársaság 
kérte, hogy a bővítendő M2-es autópá-
lya felett létesítsenek vadátjárót, hogy 

VADÁSZAT

A vadgazdálkodás téli kihívásai
Ilyenkor télen, amikor nem takar a fák és a bokrok lombja, az erdőbe kevesebbet 
járó ember is nagyobb eséllyel találkozik vadállatokkal, vagy legalábbis jelenlé-
tük bizonyítékaival: a hóban hátrahagyott nyomaikkal. A vadászok is szeretik 
ezt az időszakot, – ám a vadgazdálkodással járó munka mennyisége megnő, hi-
szen az etetőre, a szóróra hordani kell a kukoricát vagy más egyéb takarmányt. 
A téli erdőben ez a munka igen látványos és hangulatos, de nem csak ezért ke-
restük meg a városunk környéki erdők vadászati jogát hasznosító vadásztársasá-
got, hanem mert igen nagy változások történnek éppen mostanában e területen. 
Óvári Lászlóval, az Ezüstfácán Vadásztársaság elnökével beszélgettünk.
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az elkerített vadpopulációk találkozni tudjanak, ezt azon-
ban – ha igaz – elutasították.

– Az  apróvad a  vadnyúl, a  fácán előfordulását jelenti. 
Ezek régen nagy számban voltak itt Göd mellett az erdők-
ben és  a mezőgazdasági területen, manapság azonban 
nagyon megcsappant a számuk. Mit tudnak tenni annak 
érdekében, hogy növekedjen az állomány?
– Ha a  ragadozók számát lecsökkentjük, akkor a  termé-
szetes szaporulat gondoskodik arról, hogy legyen egy szép 
állomány. A  vadgazdálkodón múlik, hogy például a  ró-
kák vagy a szarkák számát leszorítsa a minimumra. Ami 
azonban nem a vadgazdálkodón múlik: az egerészölyv és a 
holló védett, s mindkettő rendkívüli módon elszaporodott 
ezen a környéken, így az apróvadállományban nagy kárt 
tudnak okozni. A gyérítésüket a jogalkotónak van lehető-
sége szabályozni.

– Mennyire fontos télen az etetés a vad túlélése szempont-
jából?
– Szerencsére ez a terület elég változatos, így amíg nincs 
akkora hó, amely akadályozza a vad mozgását, a túléléshez 
találnak megfelelő mennyiségű takarmányt.

Ugyanakkor folyamatosan etetni kell a vadat akkor is, 
amikor a természetben megtalálható a megfelelő mennyi-
ségű takarmány, mert akkor nem felejti el a téli időszak-
ban, hogy ott szóró, etető van, így oda tud menni élele-
mért. Ezenkívül a  rendszeres etetés állománybecslésre is 
nagyon jó, ezért több vadetetőt kell létesíteni.

Fontos a  só biztosítása, különösen az  őzállomány szá-
mára, és az is, hogy ahol nincs víz, ott itatókba kell kihor-
dani. Vannak olyan területek, ahol van víz – Dunakeszi 
és Sződ környékén a patakok miatt ilyen problémák nin-
csenek, a vízhiányos területeken azonban a kútfúrás lehet 
egy jó megoldás, amely szerepel a távlati terveink között.

Pásztor Balázs

Cica gazdát keres
Szerető gazdát keres egy 2016. május 4-én született, szép 
és egészséges, ivaros nőstény cica.
Korábbi helyén kint tartották, ezért elsősorban kertes ház-
ba ajánlott.
Érdeklődni lehet Halmai Dalmánál. 
Telefon: (06 20) 236-0223 (9 és 16 óra között)

FELELŐS ÁLLATTARTÁS

Utcán csatangoló kutyák
Az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik az önkor-
mányzathoz közterületeken egyedül csatangoló kutyákkal 
kapcsolatban. A panaszosok nemegyszer arról számolnak 
be, hogy egyedül vagy falkába verődve kóborló kutyák 
a járókelők testi épségét fenyegették, támadólag léptek fel 
egy-egy gyalogosan közlekedő emberrel szemben. Az ön-
kormányzat ezért a Zöld Menedék Alapítvánnyal közösen 
szigorú ellenőrzéseket fog végezni a közterületeken. Az el-
kóborolt, utcákon csatangoló kutyák gazdái 50-től 150 
ezer forintig terjedő közigazgatási bírságra számíthatnak.

GK
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Az iskolák hírei
PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Angers-i cserediákok vendégeskedtek a gödi piaristáknál

Magyarországot új célként, a  gödi 
iskolát új partnerként választották. 
A  szakmai szövetségek ajánlására 
Pelyhes Gábor szakképzésért fele-
lős tanár szervezésében valósult meg 
az együttműködés. Pete Zoltán, az Épí-
tési Vállalkozók Országos Szakszer-
vezete és  Szekeres Zsolt, a  Euroskills 
Nemzetközi Szakmai Verseny 2018-as 
magyarországi menedzsere javasolta 
a gödi iskolát partnerként, az itt folyó 
szakmai munka elismeréseként.

A fémipari szakterületen tanuló ti-
zennyolc diák a gödiekkel közösen há-
rom szakmában (karosszérialakatos, 
szerkezetlakatos és  szerszámkészítő) 
vett részt szakmai gyakorlaton. A cso-
port a  hétvégéken megismerkedhetett 
a Dunakanyar és Budapest látnivalói-
val.

A francia tanulók másfél éve fog-
lalkoznak fémes tanulmányaikkal, 
de vannak közöttük olyanok is, akik 
már második mesterségükként. Szak-
mai gyakorlataikon tengeralattjárók, 
olajfúrótornyok és  hajók fémes szer-
ke ze tei nek megmunkálásával, illetve 

javításával foglalkoznak. A Nantes kör-
nyéki településekről az angers-i iskola-
központba járnak elméletet tanulni, 
gyakorlataikat pedig a Tour de France 
keretében töltik cégeknél. A  francia 
kerékpáros körversenyről elnevezett 
program lényege, hogy minden évben 
másik cégnél kell dolgozniuk, és telje-
sítményük alap-
ján ajánlanak 
nekik más-más 
területeket, új 
munkahelyeket. 
Komoly szakmai 
háttérrel rendel-
kező szakokta-
tójuk, az  iskola 
korábbi középve-
zetője, Stéphane 
szerint felvételük-
nél fontos, hogy 
mennyire moti-
váltak a  szakma 
elsajátítására. 
„Nem arra törek-
szünk, hogy a leg-
jobb tanulókat 

vegyük fel, hanem arra, hogy érdekelje 
őket a  szakma, amit tanítunk. Sze-
retnénk, hogy egyre több felelősséget 
érezzenek ahhoz, hogy megtervezzék 
a  saját jövőjüket. Egy évet kötelezően 
külföldön, vagy valamelyik távoli fran-
cia régióban kell tölteniük. Itt nemcsak 
a szakmát tanulják meg, hanem meg-
ismerik a helyi szokásokat és az ottani 
emberek mindennapjait. Az  a célunk, 
hogy olyan diákjaink legyenek, akik 
nem félnek nyitni a másik ember felé, 
és később is megállják a helyüket.”

A Gödön töltött három hét alatt kö-
zös produktum készült, amely egyben 
a gödi Piar alapítása huszonöt éves év-
fordulójának is emléket állít. A tanulók 
és mesterek Tatár András tervei alap-
ján az  iskola főbejáratához készítettek 
egy kovácsoltvas kaput, s  a  különféle 
hegesztési, hajlítási megmunkálások 
mellett a  díszműkovácsolás szakma 
rejtelmeibe is belekóstolhattak.

A tanulók a  gödiekkel közösen lá-
togatást tettek az  esztergomi Suzu-
ki-gyárban, valamint Budapesten töb-
bek között megtekintették a korábban 
részben gödi munkával felújított buda-
vári Mátyás-templomot is. A  projekt 
az Európai Unió finanszírozásával va-
lósult meg.

B. E.

A céges körülmények nem állnak távol a vendégtanulóktól, hiszen 
otthon is a duális szakképzésben vesznek részt

A francia diákok közül a jövőben többen szeretnének újabb szakmákat tanulni, illetve saját 
vállalkozást indítani

Január második hétvégéjén érkeztek és február elejéig maradtak a gödi piaris-
táknál szakmai gyakorlaton egy francia szakképzési centrum diákjai. A tanuló-
kat a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Gödi 
Piarista Kft. közös projektjében fogadta az Erasmus+ program keretében.

KÖZÉLET
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Intézményünk egészségnevelé-
si programjának keretein belül 
a természettudományi munkakö-

zösség az  idei tanév decemberében is 
megtartotta − immár 7. alkalommal 
− az egészséges életmódra nevelő egy-
hetes rendezvényét. Legfőbb célunk 
az  volt, hogy felhívjuk a  tanulók fi-
gyelmét az  egészséges táplálkozásra 
és  a  helyes életvitelre. Tudatosítani 
szeretnék tanulóikban, hogy az egész-
ség érték, sőt a legfőbb érték, de tenni 
kell érte.

Szeretnék elérni, hogy a  diákokban 
kialakuljon az  egészséges életmód 
iránti igény, valamint tudatosodjon 
az  egészségkárosító faktorok negatív 
hatása. Az  egészségi állapot megtar-
tása több tényezőtől függ, mégis fő-
leg rajtunk múlik, hogy miként óvjuk 
vagy károsítjuk egészségünket.

A meghívott vendégektől hasznos 
információkat hallhattak a  diákok 
az egészséges táplálkozásról, az élelmi-
szeradalékokról, a  drogprevencióról, 
a  dohányzás káros hatásairól, a  bőr- 
és  szépségápolásról, az  egészséges 
életmódról, a  fogápolásról, az  elsőse-
gély-nyújtási ismeretekről, az  internet 
káros hatásairól, a  fogyatékossággal 
élők mindennapjairól, az  esélyegyen-
lőségről, a  testi-lelki egészségről, 
a  testtartás javításáról, vagy éppen 
élménybeszámolót és  érdekességeket 
a 2016-os riói olimpiáról.

Tucatnál is több szakember (fogor-
vos, védőnő, mentős, újságíró, rendőr 
stb.) tartott színvonalas, tartalmas, 
a  korosztálynak megfelelő előadást. 
Képviseltette magát a  Dunakanyar 
Látássérültek Egyesülete (DULÁTE) 
és  Mozgáskorlátozottak Közép-Ma-
gyarországi Regionális Egyesülete 
(MKMORE) is.

A hét minden napján más-más 
programon vehettek részt a  diákok. 
Az  előadások mellett volt filmvetítés, 
életmód vetélkedő, plakátkészítés, tan-
órai feladat, sportverseny és  minden-
kit megmozgató zenés torna is. A  fel-

sős osztályok gyűjtötték a  különböző 
rendezvényeken, versenyeken szerzett 
pontjaikat. Az alsós tanulók rajzpályá-
zaton, valamint vetélkedőn mérhették 
össze tudásukat, valamint mézkóstolá-
son is részt vehettek.

A projekt szervezésébe a  szülők is 
aktívan bekapcsolódtak a  „Vitamin-
porta” megszervezésével. Mindennap 
más osztály szülei és  tanulói várták 
egészséges ételekkel az iskola többi di-
ákját a  szünetekben. A  szülők segítő-
készségét, kreatív ételkészítését, mun-
káját ezúton is nagyon köszönjük.

A négy legjobban teljesítő felsős osz-
tályt díjaztuk: pénzjutalomban része-
sültek az  iskola alapítványának támo-
gatásával. Az első két helyezett osztály 
egy-egy kirándulónapot is kapott.

Reméljük, hogy az  egészség iránti 
igény beépül tanulóink értékrendjé-
be, és  felnőttként is értékelik és óvják 
egészségüket, mindennapi igényük 
lesz a sport, s egészségesebben és kör-
nyezettudatosabban élnek majd.

Bereginé Antal Csilla,
a természettudományi munkaközösség 

vezetője

Iskolába hívogató
A Gödi Németh László Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola sze-
retettel várja a  leendő elsős kisdiákokat és  szüleiket „Iskolába hívogató” 
programsorozatára.

A gyerekek részt vehetnek játékos idegen nyelvi órán, dalokat és mon-
dókákat tanulhatnak, hangszerekkel ismerkedhetnek, valamint különféle 
érdekes feladatok is megoldhatnak.

Bajkó Ildikó igazgató, Nyizsnyik Judit alsós és  Szavári Anita művészeti 
igazgatóhelyettes a foglalkozások alatt tájékoztatót tartanak a szülőknek, 
amelyen az érdeklődők feltehetik az iskolával kapcsolatos kérdéseiket.

Az „Iskolába hívogató” foglakozások időpontjai: 2017. február 17., márci-
us 10. és március 31. (mindhárom pénteki nap) 16.30-tól 18 óráig.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Egy hét az egészségre nevelés jegyében

FARSANGI 
KONCERT

 2017. február 28-án 
3017 -kor a díszteremben

Mindenkit szeretettel várunk!

Németh László Iskola

A diákok a fogas kérdésekre is választ 
kaptak

Gödi Körkép | 2017. 2. szám KÖZÉLET
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HUZELLA ISKOLA

Téli hírcsokor
A januári Gödi Körképben Simon Tamás alpolgármestertől 
megtudhattunk, hogy a Huzella és a Németh László Isko-
lában összegyűjtött sok-sok cipősdoboznyi ajándék testvér-
városunkba, Jánosiba került. Ám a  Huzellában ezzel nem 
ért véget a történet. A diákok és szüleik továbbra is hoztak 
ajándékokat, így december 16-án a gödi Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai több mint 60 doboznyi szeretetet vittek 
a gödi rászoruló gyerekeknek. Mivel újabb dobozok érkez-
tek, azokat a  téli szünet előtti utolsó tanítási napon az al-
sógödi Karitászcsoporton keresztül jutattuk el rászoruló 
családoknak. Összesen csaknem 220 szeretetcsomag gyűlt 

össze a  decemberi akcióban, amit ezúton is köszönünk 
a családoknak. Külön örömünk, hogy tovább erősíthettük 
a gyerekek „adni jó” érzését.

A felsősök folytatták az osztályok közötti versenyt, a leg-
sikeresebbnek a  „Félévi hajtás” kezdeményezés bizonyult. 
A  félévi bizonyítványok lezárása előtti napokban egy hé-
ten át tartott az  osztályok közötti verseny, a  négyesekért 
és  az  ötösökért jutalompontok jártak. A  legtöbb pontot 
a 6/c, az 5/a és a 8/c szerezte. Ezzel megnövekedett az esé-
lyük a fődíj, a siófoki nyaralás elnyerésére.

Az Úszó Diákolimpia területi döntőjére 19 diákunk uta-
zott Sellyei Noémi testnevelő tanár vezetésével. Noémi fá-
radhatatlanul nevezi be iskolánk sportban jeleskedő tanít-
ványait a különféle megmérettetésekre. A gyerekek nagyon 
lelkesen készülnek, és örülnek annak is, ha teljesíteni tudják 
a  feladatokat. A Százhalombattán rendezett versenyen hat 
tanulónk végzett az első kilenc hely valamelyikén. Lukács 
Vince 50 méteres mellúszásban a 8., Szalai Lili 50 háton a 7., 
Szűcs Lajos 100 gyorson a 9., Szalai Botond 100 háton a 4., 
Henn Dóra a 8., Szemán Linett 100 gyorson pedig a 3. helyen 
végzett.

Az alsó tagozatosok teljes bedobással készülnek az isko-
la névadójáról elnevezett Huzella Hét programsorozatra, 
melynek keretében vers- és prózamondó, komplex magyar, 
matematika, ének és  rajz területeken mérik össze tudásu-
kat. A  tanulmányi versenyekről a  következő lapszámban 
tájékoztatjuk olvasóinkat.

K. A.

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. február 27., 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!

A huzellás Mikulás igen jól érezte magát a kis tanítványai között
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Zenés bábelőadás gyerekeknek
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 800 Ft
Előzetes jegyvétel: H-P: 9 és16 óra között a Duna-part 
Nyaralóházak recepcióján.

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.

március

19
vasárnap

február

25
szombat

10 órától
Ákom-Bákom Bábcsoport:

Világgá ment 
csacsi és bari

18 órától
Farsangi görög táncház
Zenél az Akropolis Compania 

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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− Gabriel, idézzük fel az  a 
pillanatot, amikor 1981 
őszén egy komp fedélzetén 
a  szó szoros és  átvitt értel-
mében is kikötöttél Svédor-
szág partjainál.
− Azzal az  eltökélt szán-
dékkal, hogy disszidálok, 
befizettem egy háromnapos 
koppenhágai városnézésre, 
majd Dániából áthajóztam 
Svédországba. Ahol az 1975-
ös helsinki záróokmány 
emberi jogokkal kapcsolatos 
passzusára hivatkozva poli-
tikai menedékjogot kértem 
és  kaptam. Érveim között 
szerepelt, hogy idehaza nincs 
gyülekezési és  szólásszabad-
ság, s  erősen korlátozzák 
a  szabad művészeti tevé-
kenységet. Az  első időkben 
félállású atlétaedzőként dol-
goztam, az  erdésztechniku-
si végzettségemmel viszont 
nem sokra mentem, ugyan-
is Svédországban az  erdők 
magánkézben vannak, és  az 
erdőgazdálkodás családi 
vállalkozásokként működik. 
Viszont lassacskán kiépül-
tek a kapcsolataim az ottani 
zenészekkel, s  a tudatlanok 
bátorságával bekopogtattam 
a svéd zenei élet ajtaján.

− Amolyan szabadidős hobbiként?
− A kezdetben igen, ám fokozatosan egyre komolyabbá vált 
a dolog. Már akkoriban is bluest játszottam, hozzám a mai 
napig ez a  zenei műfaj beszél. Emlékszem arra, amikor – 
kölcsönpénzből – megvásároltam egy 1968-as Gibson ES-
335-ös gitárt, olyat, amilyenen B. B. King és Chuck Berry is 
játszott. Gyorsnyakú hangszer, és úgy szól, hogy nincsenek 
is rá szavak… Különböző blueszenekarokban játszottam, 
majd egy barátommal alakítottunk egy duót, bluestörténeti 
előadásokkal jártuk a vidéket, mindenhol zenéltünk, ahová 
csak meghívtak bennünket. Immár hosszú évek óta hasonló 
műsorokkal vállalok fellépéseket idehaza is.

− A két évvel ezelőtti interjúban említetted a „visszahono-
sodási” projektedet…
− A folyamat a mai napig tart, s lassan a vége felé közeledik. 
Svéd feleségem súlyos betegsége, majd korai halála, itthon 
édesanyám egyre gyengülő egészségi állapota, a kinti zenei 
élet elsivárosodása érlelte meg bennem, hogy végleg hazaté-
rek. Svédország lassan lecseng az életemben.

− Kérlek, mesélj a Kerouac-estedről.
− Valamikor a 70-es évek közepén a váci művházban meg-
hallgattam egy Jack Kerouacról szóló előadást, ami nagyon 

izgalmas volt, s  ösztönö-
sen ráéreztem arra, hogy 
egy fantasztikus íróval 
hozott össze engem a  vé-
letlen. A  Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban egyet-
len délután alatt elolvas-
tam legismertebb regényét, 
az  Útont. Rendkívül nagy 
hatással volt rám a  könyv, 
ám a  Kerouac-történet ak-
kor valahogy mégis lezárult 
a  számomra. Aztán sok év-
vel később Svédországban 
a boltok polcairól kiáltottak 
rám a  könyvei. Falni kezd-
tem a  regényeit, amelyek 
elképesztően nagy élményt 
jelentettek nekem. Sajnos jó 
néhány műve a  mai napig 
nem jelent meg magyarul. 
Igaz, Amerikában is csak 
nehezen, mindenekelőtt 
a  szexuális kontextusai 
okán. 

− Az On the Road, az Úton 
valódi főszereplője Neil 
Cassady – regénybeli psze-
udo nevén Dean Moriarty 
– Kerouac barátja, múzsá-
ja. Együtt járják végig a le-
gendás 66-os utat Chicagó-
tól Los Angelesig. És ebből 
a száguldásból születik meg 
az úgynevezett spontán pró-

za első világraszóló remeke. 
− Kerouac befűz az  írógépébe egy negyvenméteres pa-
pírtekercset, és  írni kezd. Elképesztő gyorsan elképesztő 
mennyiségű szöveget ír, amelyen aztán hosszú éveken át 
folyamatosan változtat, módosít. Az  1957-es első kiadás 
egyébként csupán töredéke a  teljes regénynek. És persze, 
legalábbis szerintem, nem az  Úton Kerouac legfontosabb 
munkája.

− Ebben egyetértek veled. Mindenesetre ez a könyv emelte 
őt a beatnemzedék egyik ikonjává, amely ellen ő mindvégig 
tiltakozott. 
− Kerouac rendkívül rossz celeb volt. A média imádta a jó-
képű fickót, ám a  nyilvános fellépései rendre botrányba 
fulladtak, nem utolsósorban egyre súlyosbodó alkoholbe-
tegsége miatt. Allen Ginsberg költővel ellentétben ő nem állt 
a hippimozgalom élére. Neki nem a rock, hanem a dzsessz 
volt az élete. Charlie Parker, az igen! 

− Mitől rendhagyó a Kerouac-ested?
− Attól, hogy szokatlan megközelítésből mesélek erről 
a nagy íróról. A vetítéssel és originális zenékkel átszőtt előa-
dásom egyfajta szubjektív portrét igyekszik felrajzolni Jack 
Kerouacról. Vajon mi lehet Kerouac igazi öröksége? Vajon 

INTERJÚ

Egy bluesgitárossal a 66-os 
úton
A svédországi Lund közelében lévő tanyája és  a gödi 
háza között ingázó Gier Gabriellel történt beszélgeté-
sünk apropója, hogy március 24-én rendhagyó, inter-
aktív előadást tart városunkban Jack Kerouac amerikai 
íróról, a beatnemzedék egyik ikonjáról.

KULTÚRA
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A RETRÓ ADY KLUB PROGRAMJA
2017. február 18-án, szombaton
17 órakor: A kettéosztott sziget, Ciprus
Málnási András vetített képes előadása

Utána: Közgyűlés

Infó: (06 30) 370-2491

a  mai fiatalokban is meg-
van-e az  őrá jellemző vi-
lágra nyitott kíváncsiság? 
De egyúttal szeretném őt 
„visszahelyezni” a  saját 
korába. Egyetlen dolgot 
hadd mondjak még róla. 
Kerouacnak voltak olyan 
fellépései, melyeken egy 
dzsessztrió játszott mögöt-
te, miközben ő a verseit ol-
vasta fel. Rappelt! Az ilyes-
mi teljességgel újszerű volt 
akkoriban. Az  előadásom 
során igyekszem bevonni 

a  közönséget is, s  az ő  segítségükkel tenni igazán izgal-
massá a dolgot.

− Oké, legyen egy emlékezetes esténk.

***
(Lapunk 2015. decemberi számában Vida-Szabó Emese 
készített hosszabb interjút Gier Gabriellel, Akinek a blues 
az élete címmel.)

Walter Béla

JACK KEROUAC
•  E G Y  A M E R I K A I  I K O N  •
INTERAKTÍV ELŐADÁS A VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN

2017. MÁRCIUS 24. (PÉNTEK) 18.30
Helyszín: „A HELY” – Göd, Pesti út 82/A

(A Fakusz barkácsbolt alatti pincehelyiség)

Gier Gabriel előadásában a közönség bevonásával elemzi 
az amerikai életformát a XX. századi történelem tükrében. 

1957-ben az „Úton” (On the Road) című könyvével Jack 
Kerouac egy csapásra ismertté vált a fiatal amerikai 

olvasóközönség körében, s a 60-as évek hippimozgalma is 
saját prófétájává kiáltotta ki. A beatnemzedék koronázatlan 

királya 47 évesen halt meg, alkoholbetegségben, 
illúzióit vesztve. A vetítéssel egybekötött előadás 

az ő szemszögéből nézve próbálja taglalni az eseményeket, 
s eloszlatni a személyét övező mítoszokat, hazugságokat.

A Göd Városi Könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
februári könyvajánlatunk
•  Vadadi Adrienn: Nyomás a suliba!
•  Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi
•  Henry Kissinger: Világrend
•  Murakami Haruki: Sötétedés után
•  Palya Bea: Nappali dalok

OLVASÓKÖR
BODNÁR ZSUZSÁVAL
Téma: Egressy Zoltán: Majd kiszellőztetsz
Időpont: 2017. márc. 30. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2017. február 24. (péntek) 13 órától 17 óráig

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

Jack Kerouac amerikai író 
(1922–1969)
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a József Attila Művelődési Házban

A képzés időtartama: 2 nap
2017. március 7. (kedd) és március 8. (szerda)

naponta 10-től 15 óráig

Ára: 15 000 Ft/fő
A képzést elvégzők felnőttképzési tanúsítványt kapnak.

Bővebb információ és előzetes regisztráció:
Bolyós Tamás (06 20) 569-0562

Ajánlott magánszemélyek, cégek,
munkahelyi kollektívák számára.

Életet menthet!

A képzés helyszíne:
József Attila Művelődési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72.)

Telefon:
(06 20) 254-5124, (06 27) 532-160

www.godimuvhaz.hu

a József Attila Művelődési Házban

A képzés időtartama: 2 nap
2017. március 7. (kedd) és március 8. (szerda)

naponta 10-től 15 óráig

Ára: 15 000 Ft/fő
A képzést elvégzők felnőttképzési tanúsítványt kapnak.

Bővebb információ és előzetes regisztráció:
Bolyós Tamás (06 20) 569-0562

Ajánlott magánszemélyek, cégek,
munkahelyi kollektívák számára.

Életet menthet!

A képzés helyszíne:
József Attila Művelődési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72.)

Telefon:
(06 20) 254-5124, (06 27) 532-160

www.godimuvhaz.hu

2017. március 7., kedd 14 óra
Balázs Fecó műsora
Jegyár: 1900 Ft

2017. március 8., szerda 19 óra
Maros András − Maruszki Balázs
Szabadság FM − Kapcsoljuk az ötvenes 
éveket
színház és stand up
A Színfolt Film és a Terror Háza közös 
produkciója
Az előadás időtartama 90 perc, szünet 
nélkül.
Jegyár:1900 Ft

2017. március 11., szombat 19 óra
J. Brammer – A. Grünwald – Kálmán 
Imre: Marica grófnő
nagyoperett két felvonásban

Az előadás időtartama kb. 2 óra 30 perc, 
egy szünettel.
Jegyár: 3400 Ft

2017. március 16., csütörtök 19 óra
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
vígjáték három felvonásban
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 2 óra 40 perc, 
két szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

2017. március 18., szombat 19 óra
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában
zenés vígjáték két felvonásban
Az előadás időtartama kb. 2 óra 30 perc, 
egy szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

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

ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS
ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM

AJÁNLÓ
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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

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP | 10.00−18.00

I. Gödi Esküvőkiállítás és Ruhabemutató

Sok szeretettel várjuk a jegyespárokat 
és az érdeklődőket.
Ajándékok, kedvezmények, értékes nyeremények, 
esküvői ruhabemutató, tortakóstolás, táncbemutató, 
előadások. 
Fődíj: 50 000 Ft értékű nászút-hozzájárulás.
A belépés díjtalan!

FEBRUÁR 20. HÉTFŐ | 14.00

A Szeretet Klub programja

FEBRUÁR 21. KEDD | 15.00

A Pedagógus Klub délutánja

Téma: Dr. Romsics Ignác professzor előadása 
Trianonról

FEBRUÁR 22. SZERDA | 13.00

A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

FEBRUÁR 23. CSÜTÖRTÖK | 16.00

Gulág-kiállítás és könyvbemutató – Városi 

ünnepség

FEBRUÁR 24. PÉNTEK | 15.00

A Nóta Klub programja

MÁRCIUS 1. SZERDA | 10.00

A Dunakanyar Babahordozó Klub találkozója

MÁRCIUS 2. CSÜTÖRTÖK | 13.00

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

MÁRCIUS 6. HÉTFŐ | 13.00

A Kertbarátok Klubjának összejövetele

MÁRCIUS 7-8. KEDD-SZERDA | 10.00−15.00

Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás 

tanfolyam

MÁRCIUS 7. KEDD | 15.00

A Pedagógus Klub délutánja

Téma: „Hogyan készültek a fotókiállításom képei?” 
címmel Potyó Imre előadása

MÁRCIUS 10. PÉNTEK | 18.00
Dr. Hermann Róbert történész Az 1848−49-es 
forradalom és szabadságharc és nemeskéri Kiss 
Miklós legendái című előadása

13.00

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

MÁRCIUS 13. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

MÁRCIUS 17. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub délutánja

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
A Retró Ady Klub programja: A kettéosztott 
sziget: Ciprus
Málnási András vetített képes előadása
Utána: Közgyűlés
Infó: (06 30) 370-2491

MÁRCIUS 4. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

MÁRCIUS 16. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

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

17.00
A Retró Ady Klub programja

Az Ady Klub
aktuális programjai

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, 

barátait, ismerőseit

2017. március 10-én, pénteken 18 órára
Dr. Hermann Róbert

történész, publicista, író előadására.

A vetített képes előadás címe:
Az 1848−49-es forradalom és szabadságharc

és nemeskéri Kiss Miklós legendái
Az esemény fővédnöke:

Markó József polgármester

Helye: József Attila Művelődési Ház
földszinti kamaraterem

2131. Göd, Pesti út 72.

telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ

Március 4-én ismét Arany Pertli
A Gödi Sirály Egyesület március 4-én rendezi a Balázsovits János 
Sportcsarnokban az Arany Pertli elnevezésű teremlabdarúgó-tor-
nát. Újdonság, hogy tavasztól az 5+1 fős csapatoknak kiírt Arany 
Pertlin és a Hathárom tornán 35 év felettiek és 18 év alattiak, vala-
mint női játékosok (csapatok) is részt vehetnek.
Bővebb információk és nevezés: godisiraly@t-online.hu

KAJAK-KENU

Nemzetközileg is 
eredményes évet zártak 
a gödi kajakosok
Igen eredményes esztendő után tartott évzárót 
a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya, melynek 
sportolói 2016-ban a  korosztályos országos 
bajnokságokon 9 arany-, 11 ezüst- és 5 bronz-
érmet nyertek. Az  utánpótlás-válogatottnak 
három sportolót adtak, a  146 hazai szakosz-
tályból 292 ponttal pedig az előkelő 11. helyen 
zártak. A  nemzetközi porondon is remekel-
tek: Lukács István maraton Európa-bajnok 
és  az  Olimpiai Reménységek Versenyének 
győztese lett.

A műhely mintegy 130 szakosztályi tagot 
számlál. A  hazai szövetség is elismeri az  or-
szágosan egyedülálló KajakStart programot, 
melyből húszan kerültek fel az aktív kajakosok 
csoportjába.

Az évzárón a Magyar Kajak-Kenu Szövetsé-
get az olimpiai bajnok, azóta utánpótlás-kapi-
tánnyá kinevezett Dónusz Éva, a gödi önkor-
mányzatot dr. Pintér György és Simon Tamás 
alpolgármester képviselte. A  szakosztály ko-
rábbi és  jelenlegi bajnokai közül Kammerer 
Zoltán, Kulifai Tamás, Váczai Enikő, Gecse 
Márton és Lukács István volt jelen.

Nagy Árpád szakosztályvezető hangsúlyoz-
ta, hogy a  korábbi kiválást követően fontos 
négy éven van túl a szakosztály, melyet orszá-
gosan is kiemelkedő, jó közösség és összetartó 
erő jellemez. – Az  egy kimagasló eredmény, 
hogy a pontjaink alapján a mintegy 150 szak-
osztályból megközelítettük a legjobb tízet, hi-
szen négy-öt évvel ezelőtt még nem volt ennyi 
klub és versenyző sem – emelte ki köszöntőjé-
ben a sportvezető.

Vasvári Ferenc

LABDARÚGÁS

JANUÁRI UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEK
U11-es futsal teremtorna:
GMFS 2006 – Mogyoród KSK 2-1 (Balogh Ákos, 
Dobos Patrik)
GMFS 2006 – Csömör 2-1 (Muka Patrik, Schmuck 
Ferenc)
GMFS 2006 – SZE-FI SE 2-1 (Pethő Márton, Vida 
András)

U13-as futsal teremtorna:
Gödi SE – Mogyoród FC 3-0 (Grünzweig Erik, Dalanics 
Tamás, Sólyom Milán)
Gödi SE – Dunakeszi Futsal 2-5 (Helmes Vilmos 2)
Gödi SE – Fóti SE 2-0 (Kobza Gergő 2)

U19-es futsal 7vége csoportkör:
Gödi SE – Kisnémedi MSE 6-2 (Gergely Marcell, Honti 
Barnabás, Junghaus Olivér, Sebő András 3)
Gödi SE – Mogyoród FC 0-0
Csapatunk a negyeddöntőbe jutott.

RÖPLABDA

A 26. RÉKA eredményei
A Gödi Sirály Egyesület 26. alkalommal rendezte meg a RöplabdaMix 
Éjszakai Kupa Amatőröknek (RÉKA) elnevezésű tornát a Balázsovits 
János Sportcsarnokban és a Németh László Általános Iskola tornater-
mében, január 21-én.

A RÉKA esztendők óta a gödi szabadidősport-paletta egyik kiemel-
kedő eseménye, melyen korhatár nélkül pályára léphetnek a  felnőtt 
női és férfi, valamint az utánpótláskorú amatőr röplabdázók, − az al-
kalmi formációk pedig a közösségépítést erősítik.

EREDMÉNYEK, CSAPATOK:
„A” csoport: 1. Ajándék csónak ne nézd a lapát, 2. Outfogók, 3. Talpraesettek, 
4. CTK
„B” csoport: 1. Pindur pandúrok, 2. Marsupilamik, 3. Hőscincérek, 4. 
Vegyesfelvágott
„C” csoport: 1. Pink pakk, 2. MI?, 3. Yellow lemon tree, 4. Instrumentál, 5. Dark 
side, 6. Slapaj
Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Tóth Viktor (Pindur pandűrok)
Legjobb ütő: Varga Tamás (Ajándék csónak ne nézd a lapát)
Legjobb védő: Kovács Károly (CTK)
Legjobb nyitó: Szabó István (Outfogók)
Legjobb blokkoló: Antos Gábor (Talpraesettek)
Legjobb ifi: Medveczky Panna (Dark side)
Legjobb szenior: Tóth Imre (Pink pakk)
A „B” csoport legjobbja: Zahorecz Bence (Marsupilamik)
A „C” csoport legjobbja: Hanuska Gergely (MI?)
Legnépszerűbb játékos: Marton Tamás

A torna jellegzetessége, hogy vegyes csapatok is küzdhetnek egymás ellen

SPORT
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SZABADIDŐSPORT

A jelentős 
mínuszokban 
Gödön is népszerűek 
a jégsportok
Januárban a  tartós hideg idő és  a  je-
lentős mínuszok beálltával egyre vas-
tagodó jégtakaró borította természe-
tes vizeinket. Ezzel egy időben mind 
többen és  többen húztak korcsolyát 
és  hódoltak a  jeges sportágaknak: 
jégkorongoztak, korcsolyáztak, faku-
tyáztak. Így volt ez Gödön többek közt 
a  Feneketlen-tónál, a  dunai kiságban 
és  a  sarkantyúk (kőgátak) öbleinél is. 
Ez a  szabadidősportnak, a  közösségi 
életnek nagyon jó lehetősége.

A biztonságos sportoláshoz azonban 
nem árt néhány dologgal tisztában len-
ni…

Gödön, a  természetes vizeken jeges 
sportokra hivatalosan kijelölt pálya 
nincs. A vonatkozó rendelet kimondja: 
a tavak jegére saját felelősséggel akkor 
lehet rálépni, azon sportolni, ha a  jég 
vastagsága eléri a  biztonságos 10-12 
centimétert; de csakis ott, ahol ezt kü-
lön tábla nem tiltja. A folyó jegére lépni 
tilos és életveszélyes! Lehetőség szerint 
egyedül, rossz látási viszonyok mellett, 
sötétedés után ne lépjünk a jégre. A fo-
lyóparton sokszor egymásra torlódnak 
a  jégrétegek, amelyek önmagukban is 
balesetveszélyesek lehetnek.

V. F.

LABDARÚGÁS

„Jövőre kétnaposra tervezzük a Hó Kupát”

Nyolc csapat részvételével, fagyos hidegben, jó hangulatban búcsúztatták a 29. 
Balázsovits János Emléktorna, azaz a Hó Kupa résztvevői a 2016-os esztendőt 
szilveszter előtt egy nappal az alsógödi sporttelepen. A szurkolókkal, kísérők-
kel együtt több mint százfős eseményen a gödiek mellett rádi játékosok is pá-
lyára léptek.

− Köszönjük, elsősorban ifj. Balázsovits Jánosnak és segítőinek a torna le-
bonyolítását, és mindenkinek, aki tett azért, hogy az év utolsó előtti napja jó 
hangulatban teljen. Reméljük, a következő Hó Kupára még többen jönnek el – 
mondta Tuza József szervező. Hozzátette: 2017-ben lesz a kupa három évtize-
des. – A 30. Hó Kupát kétnaposra tervezzük, a felnőttek mellett a fiataloknak 
is meghirdetünk mérkőzéseket.

EREDMÉNYEK
1. Don Papa I., 2. Don Papa II., 3. Gödi SE öregfiúk
Gólkirály: Honti Bence 8 góllal (Don Papa I.)
Legjobb kapus: Illés Tamás (Don Papa II.)
Legsportszerűbb csapat: Angyalbandi

dátum felnőtt junior hazai vendég
2017. 02. 12., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE PC TRADE Szeged KKSE
2017. 02. 19., vasárnap 18:00 16:00 NKK Balmazújváros Gödi SE
2017. 02. 26., vasárnap 14:00 12:00 Pilisvörösvári KSK Gödi SE
2017. 03. 05., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE K. Szeged SE
2017. 03. 12., vasárnap 17:00 15:00 Eszterházy KFSC Gödi SE
2017. 03. 26., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE Szent István SE

2017. 04. 01., szombat 17:00 15:00
Nyíradony Város 
Verseny- és 
Tömegsport Klub

Gödi SE

2017. 04. 09., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE Pénzügyőr SE

2017. 04. 23., vasárnap 17.30 19:30 HUFBAU-AKKER 
Kecskeméti NKSE Gödi SE

2017. 04. 30., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE Oxxo Energy Orosházi 
Női Kézilabda Club

2017. 05. 06., szombat 16:00 18:00 Hajdúnánás SK Gödi SE

2017. 05. 14., vasárnap 17:00 15:00 Gödi SE Hódmezővásárhelyi 
LKC

2017. 05. 21., vasárnap 18:00 16:00 FTC KN KFT II Gödi SE

KÉZILABDA

A GSE női kézilabdázóinak tavaszi sorsolása
A hazai helyszín a Balázsovits János Sportcsarnok.

A Hó Kupán ezúttal hó nem volt, napsütés és jó hangulat annál inkább...

A Feneketlen-tavat a tartós hidegben 
ellepik a korcsolyázók, hokisok. Azért 
a jégvastagságra mindig ügyeljünk!
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ELISMERÉS

Wagner László: Az embert fiatalon 
tartja, ha fiatalokkal foglalkozhat
A Magyar kultúra napja alkalmából rangos elismerést 
vett át a Belépés Családosul mozgalom alapító-főszerve-
zője, Wagner László. A testnevelő végzettségű szakember 
másfél évtizede indította el a  Gödön egyre népszerűbb 
sport-, szabadidős és kulturális programsorozatot. A díj-
átadást követően nyilatkozott a Gödi Körképnek.

− Visszatekintve az elmúlt negyven évemre, ugyanazokat 
a dolgokat élveztem már pályám elején is, mint amelyeket 
ma. Szeretek a gyerekekkel lenni testnevelésórán, s próbá-
lok a sportos életmódra ösztönözni mindenkit, akár a sa-
ját példámmal is. Ahogy az első munkahelyemen, a Bog-
dánfy utcai általános iskolában, úgy a többi intézményben 
is szerveztem a  szabadidős sportprogramokat – persze 
mindig zenével fűszerezve –, legyen az háziverseny, futó- 
vagy biciklis nap, gyalogos vándortábor. 25 év tapasztalata 
segített abban, hogy 2003-tól beindítottam a gyerekeknek, 
a felnőtteknek, a családoknak, a lakosságnak szóló szabad-
idősport és  kulturális, zenei programsorozatot Belépés 
családostul címmel. Úgy érzem, elég magas szintre jutott 
ez a  civil kezdeményezés, köszönhetően az  alapító Szent 
Jakab Egyesületnek, az önkormányzatnak és azon cégek-
nek, vállalkozóknak, segítő barátoknak, egyéb támogatók-
nak, s persze családom tagjainak, akik mindig készséggel 
álltak mellém ötleteim megvalósítása érdekében. A  már 
hagyományos szabadidősport-napokon túl mára országos 
híre lett a Gödi Jazz Napoknak, 2014 óta jelentős színhe-
lye lett Göd a klasszikus zenei koncerteknek a nemzetkö-
zi hírű zenészek és  énekesek föllépésének köszönhetően. 
Az, hogy idáig eljutottam, annak köszönhető elsősorban, 
hogy az embert fiatalon tartja, ha gyerekekkel, fiatalokkal 
foglalkozhat, ha munkáját szereti, és a zenével, a sporttal 
másoknak is örömöt szerez. Köszönetet mondok minden 
föllépőnek, támogatónak, segítőnek, résztvevőnek és e kü-
löndíjra fölterjesztőnek – mondta Wagner László.

V. F.

LABDARÚGÁS

Megye kettes csapatunk 
a középmezőnyben várja 
a folytatást

A Gödi SE felnőtt labdarúgói a 16 csapatos megye II-ben 
a 7., megye III-ban a 2. helyről várják a tavaszi folytatást. 
A februári fordulók előtt a szakosztály részéről Tuza Jó-
zsef adott tájékoztatást a Gödi Körképnek.

− A felnőtt csapatunk évek óta a saját utánpótlására, illet-
ve a régóta itt játszó és itt nevelkedett labdarúgóinkra tá-
maszkodik. Új erősítést jelentő, „kész” labdarúgó nagyon 
ritkán érkezik más csapatokból, mivel az  egyesület kon-
cepcióját szem előtt tartva juttatás és  támogatás nem jár 
a  játékosoknak. A szakosztály a minél jobb feltételek kö-
zötti sportolás megteremtését próbálja biztosítani. A me-
gye kettőben, csoportunk tizenhat csapata közül egyedül 
nálunk van tagdíjfizetés, és az utazást is saját erőből oldjuk 
meg. A többi együttesnél komoly pénzekért, illetve juttatá-
sokért futballoznak a játékosok – tájékoztatott Tuza József.

A Gödi SE edzője hozzátette: a  szurkolóknak és  a  se-
gítőknek köszönik az elmúlt félévi támogatásukat. − Re-
méljük, tavasszal csatlakoznak hozzájuk néhányan. Mi 
a  lehetőségekhez mérten a  minél jobb szereplést tudjuk 
megígérni…

Wagner László életében a sport és a zene több mint kikapcsolódás

Gyönyörű környezetben, rendben karbantartott pálya várja az 
ellenfelet és a szurkolókat a tavaszi idényben is

EREDMÉNYEK
Megye II. osztály, északi csoport:
Tabella (15 mérkőzés után): 1. Szentendre (40 pont), 2. Verőce 
(34), 3. Budakalász (33), (…) 7. Gödi SE (25), 8. Piliscsaba (19).
Házi gólkirály: Ribényi Csaba 13 góllal.

Megye III. osztály, északkeleti csoport:
Tabella (12 mérkőzés után): 1. Erdőkertes (34 pont), 2. Gödi SE II. 
(30), 3. Dunakeszi II. (25).
Házi és csoport gólkirály: Szabó Gábor 19 góllal.

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

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

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

A 2017 január havi számunkban kö-
zölt rejtvény megfejtése:

„Mindig mondtam, hogy az élet göm-
bölyű!” 

A nyertes ezúttal: Guba Mária

Szerencsés megfejtőnk Lemen Kata-
lin pedikűrös (Lótusz Szépségszalon, 
Göd, Pesti út 42/a) szolgáltatását ve-
heti igénybe.

KOSÁRLABDA

A gyermekcsapat veretlen, 
a nagyobbaknak a felsőházi 
folytatás reális lehet
A Gödi SE kosarasainak utánpótlás-eredményeit Nyíri 
Csaba szakosztályvezető ismertette.

− Az országos bajnokságban mindkét U11-es csapatunk 
sikeresen megnyerte az  utolsó négy mérkőzését. U12-es 
gárdánk legutóbbi négy mérkőzéséből kettőt nyert meg. 
A  Pest megyei bajnokságban szereplő gyermekcsapa-
tunk továbbra is veretlen, és az első helyen áll. Az U14-es 
és  U16-os bajnokságban az  év elején kitűzött célt, hogy 
mindkét csapat a  felsőházban folytathassa a  rájátszást, 
minden bizonnyal teljesíteni tudjuk.

A Pest megyei gyermekbajnokságban szereplő csapat (a kép bal 
szélén Nyíri Csaba szakosztályvezető)

KAJAK-KENU

Olimpiai bajnokaink is ünnepelték 
tavalyi legjobbjainkat
A bajnokok vacsoráján köszöntötte utánpótlásbajnokait és válo-
gatottjait a GSE kajakos szakosztálya, ahol a szövetség részéről je-
len volt Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány és Kammerer 
Zoltán, a Dunakanyar régió képviselője is. Az ünnepeltek: az Eu-
rópa-bajnok Lukács István mellett Bankhardt Bendegúz, Báthory 
Máté, Bíró Dominik és  Zsombor, Gál András, Korompai Lász-
ló, Matyus János, Rimár Szonja, Sinkó András, Szabó Nándor 
és Velky – Donát.

V. F.

A szövetség képviselői – köztük az olimpiai bajnok Dónusz Éva 
és Kammerer Zoltán – köszöntötték 2016 legeredményesebb gödi 
kajakosait a Széchenyi csárdában

SPORT

29



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

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

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

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

Az akció meghosszabbítva február 28-ig.

HIRDETÉS
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 Szimpatika, Naturland, Vichy, Eucerin 
és La Roche akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!  

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

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.

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: 
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2600 VÁC, 
Szent László út 7.
Időpont foglalás: 
+36 27 315 050
www.gumicontrol.hu 

Márkafüggetlen személyautó-szerviz 

(HOZZA MAGÁVAL, VAGY FOTÓZZA LE EZT A HIRDETÉST ÉS ÖNÉ AZ AJÁNDÉK!)

OLA JCSERE 9.900,- FT
(4 liter 10 W 40 Mobil F1 motorolaj 

+ olajszűrő + munkadíj)

A JÁNDÉK! 
35 pontos 

biztonsági átvizsgálás

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR

HIRDETÉS

32



Várjuk kedves utasaink jelentkezését! 
Telefon: (06 30) 960-6932. 

Karaván Bt. 
Következő útjaink júniusban és júliusban: 

Krakkó 4 nap, Prága 3 nap.

Autóbuszbérlés!

Tavaszi barangolás Erdélyben 
Időpont:  2017. 05. 03-tól 07-ig, 4 éjszaka 5 nap.
Utazás: autóbusszal 
Ellátás:  2-3 fős fürdőszobás szobákban félpanzióval  

(reggeli, vacsora) 
Részvételi díj: 54 000 Ft/fő • Előleg: 24 000 Ft/fő, 
                                   a fennmaradó rész egy összegben 2017. 04. 01-ig fizetendő be. 

1. nap:  Indulás Gödről a kora reggeli órákban, rövid pihenőkkel 
Tordáig. Tordai sóbánya megtekintése (kb. 2 óra), utána 
tovább a szállásra: Gyergyószárhegy, Kastély panzió. 

2. nap:  Gyergyószárhegy, Szent Anna-tó (946 m), torjai Büdös-
barlang, Kézdivásárhely, Gyergyószárhegy. 

3. nap:  Csikszereda, Csiksomlyó, Csiki sörgyár (látogatás 
kóstolóval), Gyilkos-tó, Békás-szoros, Gyergyószárhegy. 

4. nap:  Székelyudvarhely, Korond, Farkaslaka, Gyergyószárhegy. 
5. nap:  Indulás kora reggel Marosvásárhely és Kolozsvár érintésével 

folyamatosan, rövid pihenőkkel Gödig. 
Ülőhelyfoglalás a teljes összeg befizetése után. 

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

• 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

Göd, Pesti út 120.
Telefon: (06-30) 572-4007
www.kovacsautoszerviz.hu
Nyitva tartás: H.-P. 8-17h-ig

Februárban nyitási akciókkal 
várjuk vásárlóinkat!

Kiváló minőségű csomagolt
háztartási szén kapható.

Német brikett: 1875 Ft/25 kg-os csomag
Lengyel extra diószén 7000kcal:

 1875 Ft/25 kg-os csomag
Lengyel extra lángborsó 7000kcal:

 1875 Ft/25 kg-os csomag
Cseh barna diószén: 1200 Ft/ 20kg-os csomag

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

(06 70) 417-2556, (06 20) 9833748
Nyitvatartás: 8:30-tól 16:00-ig

Megnyílt a gödi SZÉN MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu

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

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

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

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

Gödön
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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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték cserélése, 
tető- és polikarbonát előtetők 
építése, régi kémények felújítása. 
Kerítés építés.
Telefon: (06 20) 507-8669.

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

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

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

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

HIRDETÉS
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Megérkezett az új Suzuki SX4 S-Cross!
Autócsere programban már

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

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

Kiknek és milyen helyzetben ajánlom? 
 családi életciklussal kapcsolatos elakadások 

(gyermek születése, iskolai problémák otthoni 
kezelése, kamaszkorú gyermekek), 

 kapcsolati zavarok a házasságon belül 
(kommunikációs problémák, intimitás 
problémák, múltban gyökerező feldolgozatlan 
traumák, konfliktuskezelés), 

 családot érintő veszteségek és krízisek, 
 azok számára, akik úgy érzik, hogy ugyanazokat 

a köröket futják, akik reménytelennek látják a 
helyzetüket és nem látnak kiutat. 

Elérhetőség: Mármarosi Eszter, 06-20-340 9214 
emarmarosi@yahoo.co.uk 

CSALÁD- ÉS PÁRTERÁPIÁS 
KONZULTÁCIÓ 



már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN

MÁR40 LAKÁSELKELT!
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