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A 2017. évi költségvetési rendelet
Markó József polgármester a  rendelet előterjesztése során 
elmondta, hogy a  sokéves gyakorlatnak megfelelően ezúttal 
is a bázisalapú szemlélet tűnt a legcélravezetőbbnek, mert ez 
rejti a  legkevesebb kockázatot. Ez azt jelenti, hogy az  előző 
évi adatokból kiindulva tesznek javaslatot a 2017. évi költség
vetési rendelet megalkotására. Valamennyi intézmény műkö
dése és az előirányzott feladatok sora is a város lehetőségei
nek szintjén mozog, a  rendelkezésre álló, hozzávetőlegesen 
hárommilliárd forintot célszerűen és  takarékosan használ
ja fel az  önkormányzat. Göd város 2017. évi költségvetését 
a  képviselőtestület módosító javaslatok nélkül egyhangúan 
elfogadta.

A településképi bejelentési és kötelezési eljárás
Tarjányi Judit főépítész arról tájékozatta a testületet, hogy a te
lepülésképi bejelentési és  kötelezési eljárásról szóló 15/2013. 
(VI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítását az  tette 
szükségessé, hogy változott a  felsőbb szintű, országos jogsza
bály. A  jogharmonizációt megvalósító rendeletmódosítást két 
bizottság is egyetértően véleményezte, s azt a  jelenlévő képvi
selők megszavazták.

A szociális területeket érintő témák
A szociális bizottság elnöke, Lenkei György a gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával kap
csolatban elmondta, hogy azt két dolog teszi szükségessé. Neve
zetesen: a speciális ellátási igényű gyermekek számára új óvodai 
csoport indul, továbbá kis mértékben változik a gyermekek szü
nidei ingyenes étkeztetésének rendje.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosí
tásának indoka: a teljes körű szociális ellátások köréből Gödön 
eddig hiányzott a pszichiátriai betegek nappali ellátása. Ez most 
bekerül a helyi rendeletbe.

A szociális bizottság javaslatára Göd Város Önkormányzata 
megalkotta a szociális alapon nyújtható munkavállalói lakásvá
sárlási támogatásról szóló rendeletét. Az önkormányzat erköl
csi kötelességének érezte, hogy a rendkívül nehéz élethelyzetbe 
került családokat segítse. Indulásképpen a költségvetésből erre 
a célra hárommillió forintot szabadítottak fel.

Beszámoló a Közterület-felügyelet tavalyi 
munkájáról
Több képviselő véleményének meghallgatása után dr. Nagy 
Attila aljegyző, a  megszólalókat egyetértéséről biztosítva el
mondta, hogy a Közterületfelügyelet − anyagi, tárgyi és sze
mélyi feltételeit figyelembe véve – mindent megtesz azért, 
hogy a város „közterületi rendje” megfeleljen a lakosság jogos 
elvárásainak. A tapasztalatok szerint – a terepmunka és a bi
zonyítási eljárások tekintetében is − szükséges lenne a felügye
let létszámának bővítése, de ugyanilyen fontos volna, hogy 
a  polgárok pontosan ismerjék meg a  Közterületfelügyelet 
jogait és kötelességeit. Ezzel kapcsolatban felmerült egy tájé
koztató informatív szóróanyag elkészítése. A  Közterületfel
ügyelet 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a  képviselők 
ellenszavazat nélkül elfogadták.

Támogatási szerződés megkötése
2016ban a  város pályázatot nyújtott be Iván Kovács László 
szobrának áthelyezésére, „Büszkeségpont létrehozása a  gödi 
Petőfi téren” címmel, emlékeztette a  jelenlévőket Popele 
Julianna, a  beruházási és  városüzemeltetési osztály vezetője. 
A  pályázat kiírásakor a  támogatottság százszázalékos volt, 
azonban ez időközben megváltozott. A  megvalósítás beke
rülési összege valamivel több mint 11 millió forint, amelyhez 
végül hatmillió forint támogatást kapott a város. Emiatt vált 
szükségessé a képviselőtestület döntése arról, hogy a megva
lósításhoz szükséges önerőt vállalhatjae az  önkormányzat. 
A képviselők felhatalmazták Markó József polgármestert a tá
mogatói okirat aláírására.

Infrastrukturális fejlesztés
A 20172018as infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban 
Simon Tamás alpolgármester beszámolt arról, hogy a határoza
ti javaslat a Duna út és az Ady Endre út felújítását, a Duna út 
és a 2. számú főút csomóponti találkozásának vizsgálatát (eset
leges tervezésiépítési munkáit), valamint az Ady Endre út és a 
NemeskériKiss Miklós út körforgalmi csomópontjának terve
zésiépítési munkáit, továbbá húsznál is több utca burkolatfel
újítását, illetve szilárd burkolattal való ellátását tartalmazza. 
A képviselők a 20172018. évre vonatkozó infrastrukturális fej
lesztési tervet elfogadták, s a tervek elkészíttetésével a beruhá
zási és városüzemeltetési osztályt bízták meg.

Egyéb rendelkezések
A képviselőtestület módosította a Szivárvány Bölcsőde, vala
mint a József Attila Művelődési Ház alapító okiratát, felülvizs
gálta a  nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodá
sokat, és elfogadta a Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyére 
kiírt pályázat szövegét. 

Tájékoztatót fogadtak el a képviselői vagyonnyilatkozatok le
adásáról, továbbá – beszerzési eljárás keretében történő – egy 
útfelújítási, illetve egy körforgalmi csomópontépítési munka 
tervezőjének kiválasztásáról.

Végezetül zárt ülésen döntöttek egy ingatlanajándékozási 
szerződésről és a Kóczán Mór Vándordíj odaítéléséről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. február 22.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákonlévő összegek + 
pénztár): 427 971

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek 
+ pénztár): 11 168

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 38 083

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2017ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 151 863

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

nem volt 
ilyen 
tétel

A lakossági adótartozások összege 2017. február 28án: 128 785

A fenti táblázat a 2017. február 22i állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

KÖZÉLET
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FESZTIVÁL

I. Gödi Kakaós Csiga Fesztivál
A fesztivál névadó finomsága, a kakaós csiga − eredeti nevén csoko
ládés tekerge − gödi találmány. Egy helyi sváb pékmester, Pösch Mór 
készítette 1908ban 33. születésnapja alkalmából, s ezzel kínálta meg 
barátait és  a község lakóit. Gödről indult tehát világhódító útjára, 
s kedvelték meg fiúk, lányok, gyerekek, szülők, fiatalok és idősek. Igazi 
hungarikum, így méltán bízhatunk közösségteremtő erejében is.

A régóta tervezett I. Kakaós Csiga Fesztivál célja elsősorban egy 
hagyományteremtő rendezvény Gödön, amelynek fő támogatója Göd 
Város Önkormányzata lesz. Színvonalas kézműves vásárral, szórakoz
tató, színes programokkal várjuk a résztvevőket és az érdeklődőket. 
A gyermekeknek lesz ugrálóvár, mászófal és kézműves foglalkozás. 

Várunk minden olyan gödi lakost, aki szívesen részt venne a ren
dezvényünkön házi készítésű kakaós vagy más ízesítésű, akár egészsé
ges étrendhez igazodó csigájával. Az ismert ízvilágú és formájú kakaós 
csigák elkészítése mellett önökre bízzuk egy új „csokoládés tekerge” 
megalkotását. Természetesen lehetőség lesz arra is, hogy a „pékuni
verzum” eme tökéletes teremtménye a verseny keretében megméretőd
jön, és több kategóriában is átadhassuk „Az év kakaós csigája” díjat.

Bízunk abban, hogy rendezvényünk képes lesz az  elkövetkezendő 
években akár országos szintű fesztivállá is kinőni magát. Az  álom, 
ami néhány éve gyermekemnek a „Hagyományok Gödön” című házi 
feladatával kezdődött, idén az  önök részvételével és  az önkormány
zat támogatásával, azaz gödi összefogással útjára indulhat. A fesztivál 
részletes műsora a Gödi Körkép áprilisi lapszámában lesz olvasható, 
további információk addig is itt: www.fb.com/kakaoscsigafeszt.

Tekeredjünk együtt! 
Barabás Mónika szervező

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Gödi Rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 345115

Gödi rendőrjárőr
Telefon: (06 20) 9437676
Email: rendorseg@god.hu

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530064 (csak munkaidőben)
Fax: (06 27) 345279
Honlap: www.god.hu
Email: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890089 (csak munkaidőben)

Okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332177 (csak munkaidőben)
Email: okmanyiroda@dunakeszi.pmkh.gov.hu

Közterület-felügyelet
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530064 / 121es mellék
Mobil: (06 20) 4761138
Email: kozteruletf@god.hu

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: (06 27) 530601
Fax: (06 27) 345228
Email: info@telepulesellato.hu
Honlap: www.telepulesellato.hu

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
(Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06 27) 530611
Fax: (06 27) 530611
Email: info@godihulladek.hu
Honlap: www.godihulladek.hu

Göd Városi Polgárőrség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 70) 3371069, (06 20) 2295573
Honlap: http://godipolgarorseg.hu
Email: godipolgarorseg@godipolgarorseg.hu

Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532165, (06 27) 532166
Fax: (06 27) 532165
Email: godigyermekjoleti@gmail.com

KÖZÉLET
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Városunk 6 millió forint pályázati 
támogatást nyert az  1956os forra
dalmat és  szabadságharcot, valamint 
a  kapcsolódó történelmi eseménye
ket felidéző, a  hősöknek és  az áldo
zatoknak emléket állító úgynevezett 
„Büszkeségpontok” létrehozására 
kiírt pályázaton. A  megvalósuló pro
jekt keretében a  Petőfi tér délkeleti 
térnegyedébe helyezik át a  korábban 

a  Kincsemistálló előtt álló Iván Ko
vács Lászlószobrot. A szobor közvet
len közelében egy emlékfalat emelnek, 
rajta egy bronzból készült, lyukas kö
zepű zászlóval. A térnegyedet díszbur
kolattal látják el és  dísznövényekkel 
telepítik be. A beruházás teljes költsége 
11 187 300 forint. A munkálatok vár
hatóan március és április hónapokban 
zajlanak majd.

A programot az 1956os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára lét
rehozott Emlékbizottság támogatja.

FELHÍVÁS

Településképi Arculati Kézikönyv készül
A város 24/2016 (XII. 09.) sz. rendeletével elfogadott Helyi Építési Sza
bályzata (HÉSZ) 2017. január 9én hatályba lépett.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény minden 
település számára előírja a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 
és a  településképi rendelet elkészítését. A kézikönyv széles körű tár
sadalmi egyeztetéssel készül. Ezúton felhívjuk a lakosságot, az érdek
képviseleti, a  civil és  a  gazdálkodó szervezeteket, a  vallási közössé
geket, az építészeket és a  tájépítészeket, hogy részvételi szándékukat 
2017. március 31ig jelezzék a foepitesz@god.hu címen.

A Településképi Arculati Kézikönyvről bővebben a következő lin
ken tájékozódhatnak:

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-
felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag/a-
telepuleskep-vedelmerol-szolo-torveny-gy-i-k

Tarjányi Judit
főépítész

BERUHÁZÁS

Hamarosan megkezdődik a Petőfi tér délkeleti térnegyedének felújítása

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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TÁJÉKOZTATÁS

Időpontfoglalás a dunakeszi 
okmányirodában
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a hatékonyabb és gyorsabb ügyfélkiszolgálás 
érdekében a  kormányablakokban és  okmányirodákban intézhető ügyeihez 
a sorban állás és a várakozás elkerülése érdekében előzetesen időpontot fog
lalhat a 1818as központi telefonszámon. Amennyiben rendelkezik ügyfélka
puregisztrációval, elektronikus úton is választhat időpontot ügyintézéséhez. 
A dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu email címen keresztül is kapcsolatba 
léphet velünk, a beérkező levelekre 24 órán belül válaszolunk.

Ezzel párhuzamosan a Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályá
nak eddigi, időpontfoglalásra szolgáló központi telefonszáma 2017. január 
1jével megszűnt.

Reméljük, hogy az időpontfoglalás új rendszere könnyebbé és egyszerűbbé 
teszi ügyeinek intézését!

A Dunakeszi Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 7től 17 óráig
Kedd: 8tól 18 óráig
Szerda: 8tól 20 óráig
Csütörtök: 8tól 18 óráig
Péntek: 8tól 16 óráig
Szombat: zárva

A Gödi Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8tól 16 óráig
Kedd: 8tól 16 óráig
Szerda: 8tól 18 óráig
Csütörtök: 8tól 16 óráig
Péntek: 8tól 12 óráig
Telefonszám, időpont-egyeztetés: (06 27) 332177

Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala

Véradás márciusban!

Több véradóra lenne szükség a városunkban! 
Gödön legközelebb márciusban lesz véradás, 
kérjük, vegyen részt rajta ön is!

A véradás következő alkalmai Gödön:

•  Március 24. (péntek) 14 és  18 óra között 
a  József Attila Művelődési Házban (2131 
Göd, Pesti út 72.)

•  Március 28. (kedd) 13 és  17 óra között 
az Ady Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13.)

A véradáshoz személyi igazolvány, taj és lak
címkártya szükséges!
A véradás előtt fontos az étkezés és a bőséges 
folyadékfogyasztás.
Véradó lehet minden 18 év feletti és  65 év 
alatti, 50 kg testsúlyt meghaladó, egészséges 
ember. A  véradást az  egészségi állapotra vo
natkozó kérdőív kitöltése, hemoglobinszint
mérés és  orvosi vizsgálat előzi meg. Két vér
adás között legalább 56 napnak kell eltelnie. 
A nők évente négyszer, a férfiak ötször adhat
nak vért.

Fontos információ a rendszeres véradóknak: 

A gödi véradások időpontjáról a  véradókat 
a  jövőben nem postán érkező levelezőlapon 
keresztül értesítik, hanem smsben. A  tele
fonon keresztül érkező üzenetben az  alsó 
és  a  felsőgödi véradás időpontjai is szerepel
nek majd. 

Kérjük, legyen ön is véradó, és segítsen má-
sok életének megmentésében!

FELHÍVÁS

Díjmentes megjelenési lehetőség civil 
szervezeteknek
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve lapunk 
díjmentes megjelenési lehetőséget kínál mindazoknak a helyi társadalmi 
szervezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül hozzájárulnak a helyi 
lakosság igényeinek kielégítéséhez, a város társadalmi, kulturális és sport
életének gazdagításához. Áprilisi és májusi lapszámunkban idén is köz
zétesszük a gödi civil szervezetek adószámát, és arra kérjük a lakosokat, 
hogy 1 százalékos adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként helyi társadal
mi szervezeteket jelöljenek meg adóbevallásuk benyújtásakor. Azok a gödi 
székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek szívesen szerepelnének 
adataikkal az összeállításban, kérjük, legkésőbb március 31ig jelentkezze
nek a korkep@god.hu email címen.

A Gödi Körkép szerkesztősége

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

Bibliakör
A Gödi Bibliakör Teaház Pódiuma nevében 
nagy szeretettel meghívunk a  2017. április 1-jén, 
szombaton 17:30-kor tartandó vidám előadás
ra. Az  Ádám és  Éva című egyszemélyes stand up 
comedy a humor segítségével ábrázolja a férfi és női 
kapcsolatokat, a kommunikáció és konfliktuskeze
lés jellemzőit. S mindennek megmutatja történeti 
és társadalmi vetületeit, számos kulturális és művé
szettörténeti, közéleti utalással, ötvözve a biológia, 
a  társadalomtudomány, a  kommunikációelmélet 
és a pszichológia eredményeivel, valamint sok zené
vel fűszerezve.

Az előadást – amelyet Benedek Zalán tart − 14 
év feletti lányoknak és fiúknak, illetve felnőtteknek 
ajánljuk.

Az előadás után teával és sütivel kínáljuk vendé
geinket.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház (Göd, 
Pesti út 72.). A belépés ingyenes!

Gödön elhunytak
Szabó Anita 33 éves
Zsák Istvánné (sz.: Bolya Ottilia) 90 éves
Sebők Sándorné (sz.: Szabó Borbála) 87 éves
Suller Kira 4 éves
Sasvári István 57 éves
Kasza Tibor 64 éves
Kovács László Pál 66 éves

2017. február 1. és 28. között
Gödön házasságkötés nem volt

KULTÚRATÁMOGATÁS

Színházjegyek civil összefogással 
A Gödi Körkép januári számában már beszámoltunk arról a civil kez
deményezésről, amelynek célja, hogy egy, a  Művészek az  Idősekért 
Alapítvánnyal közösen megvalósuló program keretében minél több 
gödi nyugdíjas juthasson el ingyenesen a  Budapesti Operettszínház 
előadásaira.

A színházlátogatás anyagi fedezetét magánszemélyek, civil szer
vezetek, az önkormányzat és cégek felajánlásaiból, illetve különböző 
rendezvényeken árusított támogatói jegyek bevételeiből teremtik elő 
az  akcióban részt vevő magánemberek és  szervezetek. A  felajánlá
soknak köszönhetően a  kezdeményezés ötletgazdája és  elindítója, 
Érdi-Krausz Zsuzsa gyógytornász, gyógytestnevelő február 12én 
33 színházjegyet vehetett át a  Marica grófnő április 9i előadására. 
Az  Alapszolgáltatási Központban működő idősek klubjának tagjai 
már alig várják a színházlátogatás napját.

A gyűjtés azonban ezzel nem ér véget. A kezdeményezés résztvevői 
már a következő színházi előadásra gyűjtenek. Április 6án 17 órakor 
a  művelődési ház színpadán fellép a  Gézengúzok színjátszócsoport, 
május 26án 19 órakor pedig jótékonysági bált tartanak a Belga Sör
házban. Mindkét rendezvény bevételét az  idősek színházlátogatásá
nak támogatására fordítják majd. Kéthetenként vasárnap 9 órakor pe
dig jótékonysági SpinRacingedzéseken gyűjtenek ugyanerre a célra. 

A szép kezdeményezés a környező településeken is követőkre talált. 
A „Gödiek az Idősekért” mozgalom tagjai váci, dunakeszi és kisma
rosi lelkes szervezők részvételével összefogást szerveznek, amelynek 
célja, hogy a települések nyugdíjasai ősszel együtt nézhessék meg a Lili 
bárónőt. 

A szervezők szívesen fogadják további támogatók, illetve a prog
ramok szervezését vállalók jelentkezését a (06 20) 4743479es te
lefonszámon, valamint a zsuzsakrausz@freemail.hu email címen. 

A gödi kezdeményezés a  Művészetek az  Idősekért Alapítvány 
számlaszámán keresztül is támogatható: 11600006 00000000
78021347 (A megjegyzés rovatba, kérjük, írják be: Göd.)

További információk a Gödiek az Idősekért Facebookoldalán.

Koditek Bernadett

Balról Benkő Gyula, a Művészek az Idősekért Alapítvány elnöke, Érdi-Krausz 
Zsuzsa  a gödi mozgalom vezetője, valamint Sturcz András és Dolhai Attila 
a színházjegyek átadásán
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A kormány az  1944–45ben kezdő
dött internálások 70. évfordulójára 
a  2015. évet a  Szovjetunióba hur

colt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékévévé nyilvánította, majd az emléké
vet 2017. február 25ig meghosszabbítot
ta. E  történelmi időszak minél alaposabb 
megismertetése érdekében pályázatokat 
írt ki emléktáblák állítására, kiállítások 
rendezésére, a  témához kapcsolódó kiad
ványok megjelentetésére.

A József Attila Művelődési Házban feb
ruár 23án megtartott emlékestet több 
hónapon át tartó munka előzte meg. Láng 
József helytörténeti kutató és  az őt segítő 
Gallé Gábor felkeresték a málenkij robotra 
elhurcolt gödiek hozzátartozóit, lejegyez
ték visszaemlékezéseiket, összegyűjtötték 
a családoknál még meglévő iratokat, leve
leket, fényképeket, amelyek e korszak leg
fájóbb emlékeit őrzik. 

Emellett felkutatták és  feldolgozták 
a  Pest Megyei Levéltárban található gödi 
vonatkozású iratanyagot is. Kutatásaik so
rán számos olyan hivatalos okmány került 
elő, amely történeti hitelességű adatokkal 
támasztja alá, egészíti ki, illetve árnyalja 
eddigi ismereteinket, amelyekről a Bátorfi 
József és szerkesztőtársai munkájával meg
valósult korábbi Gödi Almanachkötetek is 
beszámoltak. 

Az így összeállt szöveg és képanyagból 
a  művelődési ház Szabó Zsuzsanna intéz
ményvezető irányításával megrázó emlék

kiállítást rendezett, a  Gödi Körkép szer
kesztősége pedig könyvet készített, amely 
a Gulág gödi rabjai – Gödi Almanach 2017 
címmel jelent meg a kommunizmus áldo
zatainak emléknapjára. 

A február 23ai estre a  művelődési ház 
színháztermében került sor, az  elhurcolt 
gödieknek emléket állító tablók között. 
A megemlékezés résztvevői átvehettek egy
egy példányt a kutatási anyagot egybegyűj
tő közel kétszáz oldalas kiadványból is. 

Az emlékestet megnyitó Markó József 
polgármester arról beszélt, hogy a kiállítás 
és  a könyv révén most szembesülhetünk 
igazán azzal, hány áldozatot követelt Gö
dön az  internálások korszaka, és  mennyit 
szenvedtek az  érintett családok. A  pol
gármester köszönetet mondott az  érintett 
családoknak azért, hogy együttműködtek 
a könyv és a kiállítás létrejöttében, a szer
kesztők rendelkezésére bocsátották fényké
peiket, családi emlékeiket, és ezzel lehetővé 
tették, hogy szeretteik története a  közös 
emlékezetünk részévé válhasson.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képvi
selő köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy 
a nehéz sorsú magyar nemzet történetében 
a nagy veszteségek dacára végső soron min
dig a túlélésé volt az utolsó szó. A magyar
ság a 20. században két diktatúrát élt meg, 
mindkettő számos ember életét követelte. 
A népirtások között nem tehetünk különb
séget, a fasizmus és a kommunizmus áldo
zataira egyaránt emlékeznünk kell. 

Az önkormányzat Kun Miklós egyetemi 
tanárt, Szovjetunió és Oroszországszakér
tőt kérte fel az est szónokának, aki család
jával 1959ig a  Szovjetunióban élt. Előadá
sában úgy fogalmazott: a Gulág embertelen, 
kegyetlen gépezete milliószámra emésztette 
fel az embereket. A foglyok egy részét gaz
dasági, más részét politikai okokból inter
nálták. A táborok egyfelől a csúcsra járatott 
gazdasági kizsákmányolás rendszereként 
működtek: a  szovjethatalom ipari létesít
mények, utak, gyárak építéséhez, bányák 
üzemeltetéséhez használta az elhurcoltakat, 
embertelen körülmények között tartva, 
a  végsőkig kiszipolyozva őket. A  tábor

rendszer másfelől a diktatúra ellenségeinek 
társadalmi elszigetelésére és  büntetésére, 
illetve likvidálására is szolgált. A  foglyok 
mintegy fele életét vesztette az  embertelen 
körülmények között, akik hazatértek, azok 
pedig súlyos betegségekkel küszködtek, 
és a megfélemlítés miatt legtöbbször életük 
végéig hallgattak az  átéltekről. Így történ
hetett meg, hogy az  a  korszak, amelynek 
elszenvedői köztünk éltek, élnek, egészen 
a  2000es évek elejéig szinte ismeretlen 
maradt a társadalom előtt. Óriási a felelős
ségünk abban, hogy a kutatások révén nap
világra kerüljenek ezek a  sorsok, mert ha 
elmúlik még egykét nemzedék, és nem tár
juk fel e korszak tényeit, akkor azok hozzá
férhetetlenek maradnak az újabb generációk 
számára – fogalmazott Kun Miklós. 

A helytörténeti kutatások jelenlegi állása 
szerint Alsó és  Felsőgödről 194445ben 
mintegy félszáz polgári személyt vittek el 
a  Szovjetunió munkatáboraiba. 48 elhur
colt gödi nevét ismerjük, közülük 22en 
vesztették életüket, a  többiek hazatértek, 
és egy életen át viselték súlyos emlékeiket. 

A megemlékezést követően a résztvevők 
átvonultak a Polgármesteri Hivatal épüle
téhez, ahol felavatták az  elhurcoltak előtt 
tisztelgő emléktáblát. A kiállítással egybe
kötött esten és az emléktábla megkoszorú
zásán sokan részt vettek az áldozatok csa
ládtagjai, hozzátartozói közül is. 

A két helyszínen zajló eseményen közre
működött Nyikesné Boros Anett, Kemény 
Gábor és a Felsőgödi Munkásdalkör.

A kiállítás, a kiadvány és az emléktábla 
egyaránt a Gulág Emlékbizottság támoga
tásával valósult meg. 

Koditek Bernadett

MEGEMLÉKEZÉS

A Gulág gödi rabjaira emlékeztünk
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 
tartott megemlékezésen idén a Gulág kényszermunkatá-
boraiba elhurcolt gödiek emléke előtt tisztelgett a város. 

A Gulág gödi rabjai – Gödi Almanach 2017 című kötet 500 forintos áron meg
vásárolható a városi könyvtárban.

Az emlékest előadója Kun Miklós történész, 
egyetemi tanár volt

A kiállítással és könyvbemutatóval 
egybekötött megemlékezésen megtelt 
a művelődési ház nagyterme
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− Asztalán a  vizsolyi biblia reprint ki-
adása. Az eredetiből hány példány ma-
radt fenn?
− 1590ben jelent meg az  első magyar 
fordítású teljes Biblia Vizsolyban, ösz
szesen közel 800 példányt nyomtattak, 
s ezek közül ma mintegy ötven kötetről 
van tudomásunk. Egy eredeti kiadás 
2001ben a  londoni Christie’s aukciós 
házban több mint 26 millió forintnak 
megfelelő fontért kelt el. Az előző szolgá
lati helyünk egyébként Vizsoly volt, ahol 
2000től szolgáltunk feleségemmel, mi
előtt Gödre költöztünk. Még 2002ben 
történt, hogy egyik éjjel ellopták a kiál
lított eredeti vizsolyi bibliát, ám az  is
teni gondviselésnek hála, 2003. október 
29én, a reformáció évfordulója előtt két 
nappal előkerült.

− Milyen a helyi református gyülekezet 
élete?
− Azt szoktam javasolni azoknak, akik 
tényleg szeretnék komolyan venni az Is
tenhez tartozást, hogy járjanak a  va
sárnapi istentiszteleten kívül még vala
milyen hétközi gyülekezeti alkalomra, 
például női vagy férfi bibliaórára, házas 
körbe, babamama körbe. Mert a hétközi 
alkalmakon egy igei bevezető után lehe
tőség nyílik az  elmélyült lelki beszélge
tésre is, amiből épülhetünk. Az Ige lelki 
táplálék. Ki az,  aki két vasárnapi ebéd 
között egész héten át kibírná étkezés nél

kül? A lelkünknek is ugyanúgy szüksége 
van a vasárnapi istentiszteleti „főétkezé
sek” közötti időszakokban a  személyes 
táplálkozásra. Én magam lelkészként is 
fontosnak érzem, hogy csendes hetekre, 
lelki, teológiai konferenciákra járjak, 
lelkipásztor társaimmal tartsam a  kap
csolatot. Én igaznak tartom teljes egészé
ben a Bibliát, hogy az az Isten írott Igéje, 
az  ő szava szent, örök és  tévedhetetlen. 
Hiszem és  bízom benne, hogy az  Isten 
nemcsak másoknak, hanem nekem is ke
gyelmet, bocsánatot és örök életet adott 
Jézus Krisztus által.

− Idén van a reformáció 500. évforduló-
ja. Milyen szerepet játszanak a reformá-
ció értékei a mai korban?
− A  reformációnak öt alaptétele (öt so
lája) van: solus Christus (egyedül Krisz
tus), sola Scriptura (egyedül a Szentírás), 
sola gracia (üdvösségem egyedül kegye
lemből van), sola fide (egyedül hittel), 
sola Deo gloria (egyedül Istené a dicső
ség).

A reformáció nem új egyházat akart, 
hanem a meglévő keresztyén anyaszent
egyházat megújítani az Ige szerint. A ma
gyar református egyház egyik meghatá
rozó személyisége volt Sípos Ete Álmos 
lelkipásztor, a Biblia Szövetség főtitkára. 
Ő  nagyon szépen összefoglalta a  refor

máció lényegét: „Vallom, hogy a  refor
mátus egyház mai állapota elsősorban 
lelki és  nem szervezeti reformáció után 
kiált. Vallom, hogy az  igazi reformáció 
ma is a  megtérő szívekben kezdődik. 
Vallom, hogy az igazi reformációt ma is 
csak a  Szentlélek tudja elkezdeni. Val
lom, hogy az egyházat reformáló Szent
lélek eszköze ma is a megfeszített és fel
támadott Krisztust prédikáló igehirdetés 
és az imádkozó közösségek.”

Ma is aktuális, hogy újra és  újra be
lenézzünk az  Ige tükrébe. Emberként, 
férjként, családapaként, gyülekezetve
zető lelkipásztorként fel kell tennem 
a kérdést: nekem miben szükséges meg
újulnom? Miben fáradt el a  hitem? Mi
ben távolodtam el Istentől? Az igehirde
tésekben, a  személyes beszélgetésekben 
úgy kell hirdetni Isten Igéjét, hogy az kö
zérthető legyen a  mai ember számára 
is, de soha ne szakadjunk el a Szentírás 
igazságától. Nem szabad, hogy az igehir
detés elvont magyarázat legyen csupán. 
Hídnak kell lennie a Biblia kora és a mai 
korunk között. 

− Gödön is lesznek a  reformáció évfor-
dulójához kapcsolódó események?
− Volt egy bevezető igehirdetésünk ja
nuár első heteiben. Március 30. és ápri
lis 2., illetve szeptember 17. és 22. között 
pedig Zila Péter, a budapesti Nagyvárad 
téri Református Gyülekezet lelkipászto
ra tart majd evangelizációt. Ezt egyfaj
ta hitmegújításnak, hitmegerősítésnek 
szánjuk, ezért azokat is hívjuk Isten Igé
jéhez, akik csak ritkán, vagy egyáltalán 
nem járnak templomba.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

Igéről, hitről, reformációról
A nemrég felújított felsőgödi református közösségi házban Sipos-Vizaknai 
Gergely református lelkésszel beszélgettünk a vizsolyi bibliáról, a gyülekezet 
életéről és a reformációról, amelynek 500. évfordulóját világszerte idén ünnep-
li a református közösség.

Az első magyar nyelvű teljes Biblia Vizsolyban jelent meg, Károli Gáspár fordításában

Sipos-Vizaknai Gergely református 
lelkipásztor 

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!
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A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, 
a Budapest–Szob kerékpárút és a Duna 
közvetlen szomszédságában várja 
vendégeit a Duna-part Nyaralóházak. 
A kéthektáros, parkosított üdülőterület 
kiváló helyszíne a legkülönbözőbb 
szabadidős, kulturális és 
sportrendezvényeknek.

• kalandpark és kötélpálya
• összkomfortos szállás
• étterem
• büfé
•  nagy befogadóképességű 

színházterem (modern hang- és 
fénytechnika, projektor)

• bográcsozóhely
• nagy szabad területek
• változatos programlehetőségek

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

SZÁLLÁS
28 db 2-3 ágyas, 5 főig 
pótágyazható összkomfortos faház
•  hűtő és televízió a szobákban
•  szállás egyszerre 98 fő részére
•  igény szerint teljes ellátás
•  ingyenes parkolás
•  étterem, büfé
•  bográcsozás, grillezés
•  kutyabarát szálláshely

TÁBOROK
Ideális helyszín különféle táborok, 
osztálykirándulások, túrák számára
Programlehetőségek igény szerint:
•  kalandpark, kötélpálya
•  evezés, sárkányhajózás
•  kerékpár- és csónakbérlés
•  dunai szabad strand
•  tenisz, pingpong, biliárd, kosárlabda, foci
•  csillagtúrák a Dunakanyarba

Szállás és sokoldalú rendezvényhelyszín
Gödön, a Duna partján

Bankkártya- és Szépkártya-elfogadóhely

RENDEZVÉNYEK
Kiváló helyszín kül- és beltéri 
csoportos rendezvények 
számára
•  céges rendezvények, 

termékbemutatók, csapatépítő 
tréningek

•  esküvők, fogadások
•  kulturális események, színházi 

előadások, koncertek, fesztiválok
•  sport- és szabadidős rendezvények
•  konferenciák
•  igény szerinti programszervezés és 

ellátás

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14.
Levélcím: 2131 Göd, Pf. 12.
Web: www.nyaralohazak.hu

Szállás, 
terembérlés:
Telefon: (06 20) 236-0223
E-mail: nyaralohazak@god.hu

Rendezvény:
Telefon: (06 30) 182-4927
E-mail: nyaralohazak.
rendezveny@gmail.com



JÓKÍVÁNSÁGOK

Kilencven gyertya fénye
Még a decemberi ünnepi forgatag napjaiban köszöntötték kilencvenedik szü
letésnapján Borbély Lászlóné Rippert Ilonát családtagjai, rokonai, ismerősei. 
Göd város polgárainak jókívánságait egy virágcsokorral megerősítve Markó 
József polgármester és  Tóth Ildikó, 
az Alapszolgáltatási Központ vezető
je adta át az ünnepeltnek.

Ilonka néni, akit a saját szakmájá
ban könyvelő kollégái különös tehet
ségűnek tartottak, a Somogy megyei 
Böhönyén született, majd később fér
jével éltek Szigetváron, Székesfehér
váron, s  bizony nem önszántukból 
a  Baranya megyében lévő Rózsafán 
is. Borbély Lászlót, a kiváló tanárem
bert, festőt és  zeneművészt ugyanis 
osztályidegennek nyilvánították, 
s hol ezért, hol felesége sváb szárma
zása miatt többször is internálták őt, 
illetve kitelepítették a házaspárt.

A megözvegyült Ilonka néni hat 
évvel ezelőtt költözött Gödre kiseb
bik fiához, Borbély Ferenc Gusztáv 
festő és  grafikusművészhez, akinek 
munkáit, ha máshonnan nem, vala
mennyien jól ismerhetjük a  GödArt 
művészcsoport tárlatairól. Azonban az idei év elején Ilonka néni egészségi ál
lapota − reményeink szerint csak rövid, átmeneti időre − megromlott, s ennek 
okán Böhönyére költözött idősebbik fiához, ahol a napi gondozása, segítése 
könnyebben megoldható.

Ilonka néni e  számára nehezebb hónapokban is rengeteget olvas, követi 
a világ eseményeit, szívesen főzöget. Kívánjuk, hogy a tavaszi napsugarak erő
sítsék őt is, akárcsak böhönyei kertjének növényeit, hogy a nyár derekánvé
gén ismét Gödön köszönthessük Ilonka nénit.

(w)

ÜNNEP

Születésnapi köszöntés
Emma néni 1927ben született Magyarkeszin. 
Négyéves volt, amikor az édesapja kivándorolt Ar
gentínába. Hosszú időn át onnan segítette az itthon 
maradottakat. Emma néni mindössze tizenegy 
éves volt, amikor meghalt az  édesanyja. Onnantól 
a nagymama nevelte a kislányt. Tizenöt éves korától 
már dolgozott. Három évig egy losonci cukrászdá
ban volt felszolgáló, majd Budapestre költözött, s ott 
élt és  dolgozott negyvenéves koráig. Közben férj
hez ment és kislánya született. Ötven éve költözött 
Gödre, ahol családi összefogással vették meg a Du
naparti telket és építették fel a kis házat. 

2007 óta a lányával él a Szeder utcai lakóparkban. 
Nagyon szereti a  várost. Szerinte az  itteni levegő
nek, a békés környezetnek köszönheti hosszú életét.

A gödi önkormányzat emléklappal köszöntötte, 
az otthonában tartott ünnepség a családja körében 
zajlott.

Lánya, három unokája, három dédunokája, gon
dozói, valamint a gödi önkormányzat további bol
dog éveket kíván egészségben, szeretetben!

Isten éltesse, Emma néni!
ZTA

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 vár

 a Gödi Termálstrandfürdő!

KÖZÉLET
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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: SzászVadász Endrénél a (06 20) 2581906os 
és Vargáné Marikánál a (06 30) 4178985ös telefonszámokon, vagy emailben 
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 
– Nyergestetői emlékmű − 
Kézdivásárhely (központ, múzeum) 
– Ojtoziszoros − 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 – 
Tolvajostető − Székelyudvarhely 
− Farkaslaka  Korond − Szováta 
(Medvetó) –
Parajd (sóbánya és Sószoros) − 
Tusnádfürdő

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

A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre február 25
én az Ady Klubban megtartotta ötödik találkozóját.

Az este nagyon jó hangulatban telt, több mint negyvenen jöttek 
el a  rendezvényre. A résztvevők valamennyien fontosnak tartják 
a  közös beszélgetéseket, egymás megismerését, ahogyan azt is, 
hogy az  együttléteket a  jókedv, a vidámság jellemezze. A  rende
zők zsíros kenyérrel és forralt borral várták az érdeklődőket, akik 
süteményekkel és finom elemózsiával érkeztek, s persze egy kis jó
kedvcsinálóval is igyekeztek hozzájárulni a hangulat emeléséhez. 

Új tagokat is köszöntöttünk ezen az alkalmon, erdélyi szárma
zásúakat és  szimpatizánsokat egyaránt. Nagy öröm a  rendezők 
számára, hogy a  találkozók elérik a  céljukat: új barátságok szü
letnek. A baráti kör tagjai odafigyelnek egymásra, észreveszik, ha 
vannak, akik betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt hiányoznak, 
és a találkozókon jelen levők érdeklődnek felőlük. 

A február végi est fénypontját a közös nótázás jelentette, amely 
nemcsak a kiváló hangulatról gondoskodott, hanem az összetar
tozás érzését is erősítette. A következő találkozó várhatóan május
ban lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

A rendezők

KÖZÖSSÉG

Ismét találkoztak az erdélyi származású gödiek

Az erdélyi származású gödiek köre minden újabb találkozással 
egyre erősebb közösséggé kovácsolódik 
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A városunk tisztaságáért tenni akaró gödiek évről évre szer
vezett akció keretében vehetnek részt közterületeink tava
szi megtisztításában. Az utóbbi években az önkormányzat 
a többnyire április végén, május elején megtartott Te Szedd! 
országos akcióhoz csatlakozva szervezte meg a városi nagy
takarítást. A  tapasztalatok szerint azonban ekkorra már 
nagyra nő a növényzet, és  sok helyen eltakarja a hulladék 
egy részét. Ezért idén április 1jére került a közös hulladék
gyűjtés időpontja.  

Az iskolák, ahogyan minden évben, idén is kiveszik a ré
szüket a munkából: a gyerekek március 31én tisztítják meg 
a hulladéktól iskolájuk környékét és a Dunapart egyes sza
kaszait. 

Másnap, április 1jén a lakosok közül bárki csatlakozhat 
az önkéntes városi kezdeményezéshez, és a kijelölt találko
zási pontok bármelyikén jelentkezhet, ha szívesen segítene 
környezetünk szebbé tételében. 

Aki k nem vesznek részt az  akcióban, azoktól azt kéri 
az  önkormányzat, hogy a  városi nagytakarítás hétvégéjén 
tegyék rendbe az ingatlanjuk előtti területet. 

A tavaszi nagytakarítás után így idén is rendezettebbek, 
tisztábbak lesznek az  utcák, a  parkok, a  vasútállomások, 
a Dunapart.  

Az önkormányzat határozottabban kíván fellépni az ille
gális szemetelőkkel szemben, s ennek érdekében közterületi 
kamerarendszer üzembe helyezését tervezi. Igazi eredményt 
azonban leginkább attól várhatunk, ha mi magunk, gödi la
kosok vigyázunk a városunk rendjére, és ha gyermekinket 
is környezettudatosságra neveljük. 

(A Te Szedd! idén ősszel szervez majd önkéntes hulladék
gyűjtési akciót, amelyhez csoportokba szerveződve vagy 
egyénileg bárki csatlakozhat. A  Gödi Körkép az  országos 
hulladékgyűjtési akció időpontjáról is tájékoztatást nyújt 
majd.) 

VÁROSKÉP

Tisztítsuk meg együtt a várost!

VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS

ÉRDEKLŐDNI LEHET
a Polgármesteri Hivatalban, a következő telefonszámon:
Szász-Vadász Endre, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke telefonszámán:

(06 27) 530-064
(06 20) 258-1906

Szeretettel várjuk Önt is 

2017. ÁPRILIS 1-JÉN, SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR
az alábbi találkozási pontok egyikén:

A takarításhoz kesztyűt és zsákot az önkormányzat biztosít, és a résztvevőket 12 órakor 
Alsógödön a Széchenyi csárdában, Felsőgödön a Duna-part Nyaralóházakban ebéddel vendégeli meg!

•  Bócsai buszforduló − Lenkei György
•  Göd Kapcsolat Park − Szekeres Máté
•  Strandfürdő bejárata − Szász-Vadász Endre
•  Bozóky tér − Dr. Pintér György
•  Kádár utcai játszótér − Gergely Márta
•  Felsőgödi vasútállomás − Sipos Richárd
•  Duna-part Nyaralóházak − Szabó Csaba

•  Felsőgödi Sportpálya (Rákóczi u.) − Csányi József
•  Golf lakópark (Erdész u. − Pálya u. sarok) − Baán István
•  Nemeskéri kiserdő (GSE sportpálya) – Mudri József
•  Gödi vasútállomás − Jakab Júlia
•  Alsógödi vasútállomás − Simon Tamás
•  Széchenyi strand − Kovacsik Tamás

KÖZÉLET
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FELHÍVÁS

Szigorodtak a baromfitartás 
feltételei
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának 
vezetője, dr. Maruszki Gábor február elején levélben tájé
koztatta dr. Szinay József címzetes főjegyzőt a madárinflu
enzajárvány megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről.

A hivatalos levélből kiderül, hogy dr. Bognár Lajos or
szágos főállatorvos 1/2017. számú határozatával az alábbi
akat rendelte el.
•  Baromfi az ország egész területén csak zárt (fedett) he

lyen tartható, vagy amennyiben ez nem oldható meg, 
akkor a  kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell 
védeni.

•  A madárhálóval lefedett kifutónak, ahová a baromfi ki
engedhető, az állattartó épület alapterületével megegye
ző nagyságúnak kell lennie.

E feltételek a visszavonásig, illetve az új feltételrendszer ki
hirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó a határozat rendelkezéseinek 
nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az  illetékes 
élelmiszerláncfelügyeleti és állategészségügyi szerv bírsá
got szabhat ki, vagy egyéb intézkedéseket foganatosíthat.

A fentiek közzétételével Göd Város Önkormányzata ele
get tesz a rendelet kihirdetésével kapcsolatos kötelezettsé
gének.

Göd Város Önkormányzata

ÖkoKör Kamra Gödön, 
a Neveleki Szomszédok 

Egyesület szervezésében
Mi az ÖkoKör Kamra?
A résztvevők másfél hónapon keresztül járnak össze, 
hogy egy csoportvezető, egy munkafüzet és egymás se
gítségével hétről hétre különböző környezet és egész
ségtudatos fortélyokat próbáljanak ki és gyakoroljanak 
be. Az  ÖkoKör Kamra nem kész megoldásokat kínál, 
hanem saját lehetőségeid keretén belül mutatja meg 
az egyéni megoldásokat.
Téged is várunk az ÖkoKör Kamrába, ha: szeretsz jó
kat enni; szeretnél egészségesebben étkezni akkor is, ha 
nem vagy híve az extrém diétáknak; szeretnél ugyanab
ból a pénzösszegből egészségesebben étkezni.
Miért pont az élelmiszer? Magyarországon a háztartá
sok kiadásainak 25 százaléka ételre megy el. Az Euró
pai Unióban a  megvásárolt élelmiszerek 30 százaléka 
kukába kerül.

Mire jó ez a program?
Segít, hogy a háztartásod étkezése egészségesebb, pénz
takarékosabb és  klímabarát legyen. Olyan lépéseket 
mutat be és segít kipróbálni, rutinná alakítani, amelyek 
nem igényelnek több kiadást, hanem inkább odafigye
lést és szervezést.

Helyszín:
Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Az első alkalom időpontja: április 1je, szombat 16 óra
További időpontok: április.7., április 21., április 28. 
és május. 5. péntekenként 10.30 és 12.30 között.

Az önképzőkörön a részvétel ingyenes, de előzetes beje
lentkezéshez kötött!
Az alkalmak a kismamáknak is nyitottak, lehet hozni 
babákat, kisgyerekeket. Játszósarkot alakítunk ki szá
mukra.
Jelentkezni lehet a  godi.okokamra@gmail.com címen. 
Bővebb információ: www.nevelek.hu.

Köztéri kukák kutyásoknak
Városszerte 18 új kutyaürülékgyűjtő edény kerül ki a köz
területekre április végén. A kutyatulajdonosok között sze
rencsére egyre többen vannak olyanok, akik számára ter
mészetes, hogy ha séta közben kedvencük a közterületekre 
piszkít, megtisztítják utána a járdát vagy a mások portája 
előtti területet.

Az áprilisban érkező speciális gyűjtőedények erre a cél
ra szolgálnak majd, és remélhetőleg azok figyelmét is fel
hívják erre a  „kutyakötelességre”, akik eddig otthagyták 
az utcákon a kutyájuk piszkát. 

Vigyázzunk a közterületek tisztaságára!

Tájékoztató 
az üdülőtulajdonosoknak
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2/2017. (1. 26.) ön
kormányzati rendeletmódosítás értelmében 2017től 
az  üdülős címkével ellátott szemétgyűjtő tartályokat 
április 1. és szeptember 30. között ürítjük az adott kör
zetre érvényes hulladékbegyűjtési napon. A  fenti hat 
hónapon kívül eső időszakban a két gödi gazdaboltban 
beszerezhető egyedi zsákban szállítjuk el az ingatlanok 
elé kihelyezett hulladékot.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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A zöldhulladék nem 
tárolható a házak előtt!
Városszerte több helyen tapasztalható, 
hogy az ingatlantulajdonosok zöldhulla
dékkal teli zsákokat helyeznek ki a por
tájuk elé. Fontos tudni, hogy a bezsákolt 
zöldhulladékot csak az önkormányzat által 
szervezett zöldhulladéklerakási akció ide
jén viszik el a ház elől, ha a szállítás díját 
a  lakos időben befizette. (Lásd a részletes 
tájékoztatót!) A zöldhulladékkal teli zsá
kokat az utcán tárolni nem szabad. Ez en
gedély nélküli közterületfoglalásnak mi
nősül, amely bírságot vonhat maga után!

ÉGETÉS

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

Március 16. és április 30., valamint szeptem-
ber 1. és október 14. között a kerti hulladék 
égetése megengedett, de csak a  rendeletben 
előírt korlátozások figyelembevételével:
• Égetni kizárólag pénteki napokon, 8 és 20 óra 

között lehet.
• Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és nem 

járhat tartós, jelentős füstöléssel.
• Szeles időben az égetés tilos.
• Az égetés során a tűzvédelmi szabályok szigo-

rúan betartandók.

Az önkormányzat a  közösségi együttélés 
szabályairól szóló 24/2015. (XI. 04.) sz. rende
lete alapján eljár mindazokkal szemben, akik 
az égetésre vonatkozó szabályokat nem tartják 
be. A közterületfelügyelet 50 ezer forintig ter
jedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy köz
igazgatási eljárást kezdeményezhet, melynek 
keretében 150 ezer Ftig terjedő bírság kisza
bására van lehetőség.

Az avar és a kerti hulladék megsemmisítésé
nek ajánlott módja továbbra is elsősorban a házi 
komposztálás, illetve a zöldhulladék lerakóban 
való elhelyezése.

Göd Város Önkormányzata

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

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

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

ZÖLDHULLADÉK

Tavaszi nyitás
a zöldhulladék-átvételi
ponton
2017. március 18án, szombaton újra kinyit a Nemeskéri úti temető
vel szemközti földútról megközelíthető zöldhulladékátvételi pont.

Nyitvatartás:
Szerdai és szombati napokon 8 és 17 óra között

A térítési díjak nem változtak:
•  1 darab 120 literes zsáknyi zöldhulladék átvételi díja: 200 Ft – 

a zsákot az ügyfél biztosítja
•  1 darab 40 cm átmérőjű kötegelt faág átvételi díja: 200 Ft
•  A nem zsákolható zöldhulladék átvételi díja: 4000 Ft/ m³

Önkormányzati finanszírozású ingyenes akció gödi 
lakosoknak
Március 29-én, április 1-jén, április 5-én és  április 8-án a  gödi 
lakcímkártyával rendelkező lakosoktól ingyenesen vesszük át 
a zöldhulladékot az átvételi ponton. Üdülőingatlannal rendelkező 
ügyfeleink az utolsó hulladékszállítási díj számlájával vagy annak 
feladóvevényével igazolhatják, hogy a gödi nyaralójukból szárma
zik a zöldhulladék.
A helyszínen minden esetben a fenti dokumentumok valamelyiké
nek bemutatását követően, regisztrálás után adható le a kiszállított 
zöldhulladék.
Az ingyenes átvétel során egy lakostól maximum 15 zsákot vagy 
1,5 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban egyszeri alka
lommal térítésmentesen átvenni. Ha az  előírtnál több hulladékot 
szeretne leadni, az  térítésköteles. A  térítési díjat a helyszínen kell 
kifizetni.

Háztól történő kedvezményes elszállítás
Április 3. és 7. között lehetőség nyílik a zöldhulladék háztól törté
nő elszállítására. A szállítási igényeket legkésőbb március 31én 12 
óráig kell bejelenteni a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán a (06 27) 530-611es telefonszámon.
A szállításra az ügyfélszolgálat által megadott napon kerül sor.
A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja 50 Ft/ 120 literes zsák 
vagy köteg.

A fizetés módja
Személyesen az ügyfélszolgálaton: 2132 Göd Duna út 5.
(Kisfaludy utca felőli bejárat.)
Hétfőn 7től 18 óráig és pénteken 7től 12 óráig.

A térítési díjat − előzetes bejelentés alapján − a szállítást végző te
hergépjármű vezetőjénél is ki lehet fizetni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu
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Vendégváró
a gödi Kastély Óvodában

Hagyományos bemutatkozó napunkra vár
juk leendő óvodásainkat szüleikkel, illetve 
mindazokat, akik érdeklődnek az óvodánk 
iránt.

Találkozunk: 2017. április 1-jén, szomba-
ton délelőtt 9 és 11 óra között a „Kastély” 
(Béke út 3.), a „Hétszínvilág” (Jávorka Sán
dor u. 12.) és a „Fácán” (Rákóczi Ferenc u. 
23.) épületeinkben.

Szeretjük az intézményünket, és sokat te
szünk azért, hogy óvodásaink boldog gyer
mekéveket töltsenek nálunk. Ezt szívesen 
meg is mutatjuk Önöknek. Óvodaegysége
inkben egy hangulatos szombat délelőtt so
rán lehetőség nyílik megismerkedni:

•  pedagógusainkkal, asszisztenseinkkel, 
dajkáinkkal;

•  nevelési céljainkkal és elveinkkel;
•  oktatónevelő munkánkkal;
•  speciális ellátási területeinkkel;
•  épületeink sajátosságaival;
•  csoportjaink helyiségeivel;
•  hagyományainkkal és újdonságainkkal.
A látogatás alkalmával a  gyerekek játsz

hatnak az óvodán belül, és szüleik felügye
letével az udvarokon is.

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet 
és gyereket nagy szeretettel várunk!
A Gödi Kastély Óvoda munkatársai nevében

Karaszek Ernőné
óvodavezető

Óvodai beiratkozási hirdetmény
A 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről
A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a városban dolgozó 
szülők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai felvétel, átvétel a törvény 
előírása szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban első
sorban az erre szervezett napokon várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek:
• felsőgödi felvételi körzet**: gödi Kincsem Óvoda, 2132 Göd, Lenkey u. 13−17.
(A „Csalogány” telephely vonatkozásában is.)
2016. április 24én, hétfőn 9 és 17 óra között, valamint
25én, kedden 13 és 17 óra között.

• alsógödi felvételi körzet**: gödi Kastély Óvoda, 2131 Göd, Béke u. 3.
(A „Fácán” és a „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozásban is.)
2016. április 19én, szerdán 8 és 18 óra között, valamint
20án, csütörtökön 13 és 17 óra között.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, sa
ját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szaba
don választhat óvodát.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda (2131 
Göd, Kazinczy u. 15.), a CsigaBiga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az UgriBu
gri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről 
érdeklődjenek az említett óvodák vezetőinél.
A gyermek abban az  évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben 
az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor részére a be
iratkozás kötelező***. Amennyiben a  gyermek e  kötelességét külföldön teljesíti, 
akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írás
ban kell értesítenie a  jegyzőt. Mindezek elmulasztása szabálysértésnek minősül, 
és súlyos esetben gyámhatósági eljárást von maga után.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy 
a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti időpontban 
jelentkezzenek, akik csak 2017. augusztus 31e után, a nevelési év közben töltik be 
3. életévüket.
Városunkban integrált óvodai nevelés a  Gödi Kastély Óvoda Fácán telephelyén 
és a Gödi Kincsem Óvoda Csalogány telephelyén folyik, a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****
A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a tbazonosító jelét tartal
mazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és tajkártyát),
a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton vagy korai fej
lesztésben részt vett,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját kö
vető 21. munkanapig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz 
átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbe
zéssel fordulni.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.
oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó − kérelemre − ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva 
a gyermek ötéves koráig felmentést adhat.
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe 
fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, valamint 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.

Nyílt nap
a Kincsem Óvodában

A Kincsem Óvoda és a Csalogány Tagóvoda 
közössége 2017. április 22-én (szombaton) 
9 és 12 óra között nyílt napot tart, melyre 
nagy szeretettel hívjuk és várjuk a leendő 
óvodás kisgyermekeket és szüleiket.

Töltsünk együtt egy jókedvű, ismerkedős 
délelőttöt! Találkozzunk, beszélgessünk, is
merkedjünk és játsszunk együtt!

A Kincsem Óvoda közössége

Az óvodák kérik, hogy a  beiratkozáshoz szük
séges, a hirdetményben felsorolt dokumentu
mokat a  szülők előre fénymásolják  le, készít
sék össze, és vigyék magukkal a beiratkozásra! 
Az  óvodák az  iratok helyszíni fénymásolásáról 
nem tudnak gondoskodni. 
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Nyílt nap
a Szivárvány Bölcsődében

Bölcsődekóstolgató nyílt napot tartunk 
április 25-én és 26-án, kedden és szerdán 

délelőtt 10 órától 
mindkét épületünkben

(Komlókert u. 19−21. és Rákóczi út 142.).

Minden, bölcsőde iránt érdeklődő kisgyermekes csa
ládot szeretettel várunk!

Ráczki Marianna
bölcsődevezető

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!

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

A következő foglalkozás időpontja:
2017. március 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 Göd Városi Könyvtár
gyermekrajzpályázatot hirdet

madarak és fák napjára
a következő témákban 3-18 éves gyerekeknek

•  KÉP(B)IRODALOM A bátor tengelice – 
népmese-illusztráció

•  PAPÍRSZÍNHÁZ Vlagyimir Szutyejev: Az alma
•  HANGFESTÉS Mendelssohn: Tavaszi dal
•  Szélkiáltó: Mit beszél a tengelice?

Az alkotásokat A3-as vagy A4-es méretben várjuk.
A technika szabadon választott.

A műveket április 24-ig fogadjuk könyvtárainkban.
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155

vagy Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101

Díjkiosztás a Madarak és Fák napján
A rajzokat május 4. és 16. között kiállítjuk

a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.).

TENGELIC: az év madara
VADALMAFA: az év fája

KÖZÉLET
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Az iskolák hírei

Büszkék vagyunk arra, hogy a  Szakma 
Kiváló Tanulója versenyen ebben a  tanév
ben is több továbbjutónk akadt. Jelenleg 
a selejtezőn vagyunk túl, a középdöntő fel
adatai következnek. És akik folytathatják 
a versengést: Borbás Roland és Tuboly János 
ácsok (felkészítő tanáraik: Forró Máté 

és Pelyhes Gábor), Sóti Bendegúz szerszám
készítő (felkészítő tanárai: Horváth Ferenc 
és Vajó György), Jakus Péter karosszériala
katos (felkészítő tanárai: Simon-Csernyik 
Szilvia és Czakó Attila).

A kollégium idén is szervezett egy téli 
túrát. Jártak itt is, ott is, remekül szóra

koztak és ráadásul hó is sok volt… Kovács 
Bálint nevelőtanár szövege és  Pálinkás 
Péter fotói segítenek felidézni az eseménye
ket. „A hetedik alkalommal megrendezett 
téli túrának a szokásosnál kisebb létszám
mal vágtunk neki, így másfajta élményben 
lehetett részünk. A túrázók először a nóg
rádi várat tekintették meg, ahol magam 
tartottam rövid történeti ismertetőt, majd 
közös fotók készítése (és némi csúszkálás) 
után már indultunk is tovább, hogy körbe
járjuk a diósjenői tavat, majd nekivágjunk 
a  drégelypalánki várhegynek. Nem kevés 
szenvedés után (a Börzsönyben nagyon 
jegesek voltak az  erdei utak) végül teljesí
tettük a  küldetésünket, és  a  diákok meg
hallgathatták mondandómat a vár történe
téről, valamint Szondi György hőstettei ről. 
Ezt követően tüzet raktunk, nyársakat fa
ragtunk, és  szalonnát, hagymát, kolbászt 
sütöttünk a  havas hegytetőn. Hazatérve, 
kellemesen elfáradva a forró zuhany és egy 
finom vacsora után jöhetett a  hagyomá
nyos karaokeparti.”

Március elején Erdei Zsolt és az M4 Sport 
munkatársai jártak iskolánkban, ahol 
a harcművészet szakkörről készítettek egy 
remek összefoglalót, hogy minél többen 
megtudják: Gödön ezt is lehet tanulni. 
A  tornaszoba erre az  alkalomra a  Gödi 
Piarista Kft.nek köszönhetően megújult, 
és a diákok egy remek délelőttöt tölthettek 
együtt Madárral.

B. E.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Országos döntőben 
vagyunk!
A Bolyai Természettudományi Csapat
versenyt 2014 óta rendezik meg országos 
szinten, melyen iskolánk a kezdetektől 
fogva több csapattal vesz részt. A négy
fős csapatok az évfolyamonként aktuá
lis természetismeret, biológia, földrajz, 
fizika és  kémia tantárgyak anyagaiból 
mérettetik meg magukat a megye más 
iskoláival. Az idei tanévben iskolánk 23 
csapattal vett részt a  körzeti fordulón. 
A  legeredményesebb tanulóink és  fel
készítőik a Szent István Gimnáziumban 
vehették át díjaikat. A Kelet Pest megye 
43 csapata közül iskolánk 8.a osztályos 
lányai − Curtis Emilia, Csányi Emma, 
Holló Fruzsina és  Ilyés Borbála − ki
emelkedően magas pontszámmal jutot
tak az országos döntőbe.

A 8.d csapata − Olajos Anna, Laczik 
Dóra, Kis Márió – a 7. helyen végzett. 

A  hetedik évfolyamosok is szép ered
ménnyel büszkélkedhettek. A  megyei 
forduló 49 csapat közül 2. helyen vég
zett a 7.b osztály csapata: Horák Csaba, 

Farkas Péter, Madarász Máté és Varga 
Kornél.

Intézményünkből öt pedagógus 
lett díjazott: Bartus Klaudia, Mézes 

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Versenyek, téli túra és Madár a gödi Piarban

A piaros diákok egy csoportja Marcus Aurelius diósjenői emlékműve előtt

A Bólyai Természettudományi Csapatverseny győztesei és felkészítő tanáraik
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HUZELLA ISKOLA

Sporthírek
Diákjaink és  tanáraink is vallják, hogy ép testben ép lélek. 
Így nem csupán a  tanulásra, hanem a  sportra is nagy hang
súlyt fektetnek. A gyerekek a GSE szakosztályaiban is komoly 
eredményeket érnek el, és gyakran képviselik intézményünket 
a diákolimpia különböző szintű versenyein. Az elmúlt időszak 
nagyon sikeresnek bizonyult iskolánk sportéletében.

A III. korcsoportos Lepkó 
Dorottya Érden, a tollaslabda 
diákolimpia területi verse
nyén az  első helyen végzett, 
majd a  megyei döntőben 
harmadik lett, s  így tovább
jutott az országos döntőbe.

Gödön a  futsal diáko
limpia területi versenyén 
a Mudri Márk, Muka Patrik, 
Dobos Patrik, Galba Botond, 
Szilágyi Levente, Lóki Péter, 
Schmuk Ferenc, Henn Dávid, 
Brulich Botond és Árvai Ákos 
alkotta csapat az első helyen 
végzett, így továbbjutott 
a  megyei selejtezőbe. Ahol 

Madaras Ákos is csatlakozott a többiekhez, s végül a középme
zőnyben végeztek.

Kosárlabdacsapataink is sikeresen vették az  akadályokat. 
A  Veresegyházán rendezett kosárlabda diákolimpia területi 
versenyén a IV. korcsoportban első helyen végzett a csapatunk, 
melynek tagjai: Alaszkai András, Bérces Dániel, Csoknyai 
Vince, Dér-Szabó Dániel, Forró Gergely, Hártó Bálint, Kovács 
Ákos, Nemes Botond, Nemes Zsombor, Tárkányi András, Tóth 
Márton és Vass Márton.

A Huzella Sportcsarnok adott helyet a  kosárlabda diáko
limpia III. korcsoportos területi döntőjének. Iskolánk csapa
ta az első helyen végzett, s így továbbjutottak. A csapat tagjai: 
Bérces Dániel, Csoknyai Vince, DérSzabó Dániel, Eiles Ádám, 
Elek István, Forró Gergely, Horváth Barnabás, Margit Ádám, 
Nemes Botond, Tárkányi András, Wass Andor és Szabó Gergő.

Köszönjük a gyerekeknek a nagyszerű sportteljesítményeket, 
a felkészítő tanároknak és az edzőknek, valamint a szülőknek 
azt, hogy munkájukkal hozzájárultak a csapatok sikeréhez!

Farsang a Huzellában
A hagyományos farsangi 
események sorában feb
ruár 3án rendeztük meg 
a  felsősök farsangi bálját. 
A  nyolcadikosok kerin
gőjére sok szülő és  hoz
zátartozó volt kíváncsi: 
vastapssal köszönték meg 
a  gyerekek táncát. Ezt kö
vette a  várva várt jelmez
verseny, majd tánc, játék 
és a tombola. A finom fala
tokról a 6.b szülői közössé
ge gondoskodott, soksok 
csábító sütemény, szend
vics és  itóka várta a nebu
lókat.

Az alsó tagozatosok feb
ruár 10én osztályonként 
farsangoltak: királylá
nyok, bálkirálynők, Ludas 
Matyik és állatfigurák lep
ték el a folyosókat. Tánccal és játékkal telt a nap, a gyere
kek fáradtan, ám élményekkel telve indultak haza.

A FETA (felsős tanulmányi verseny) keretében busóá
larcok készítését kapták feladatul az  osztályok. Nagyon 
ötletes álarcok készültek, némelyek már a  modern kor 
szellemében. A legjobban sikerült álarcot, mely a hagyo
mányokat is tükrözte, Kayos Lili 8.a osztályos diákunk 
készítette. Alkotása megtekinthető iskolánk faliújságján.

Mónika, Sipos Ferencné, dr. Vastaghné Csabai Katalin 
és Bereginé Antal Csilla. Megérdemelten kapták az elisme
réseket tanulóik kiemelkedő felkészítésért!

Mindig fontosnak tartottuk a csapatban való gondolko
dást, a kooperatív technikák alkalmazását, az együttmű
ködési képességek fejlesztését. A csoporttagok érdekeltek 
egymás sikerében, a motiváció erős, és gyermekeink na
gyon lelkesek. Eddigi legjobb eredményünk az országos 8. 
hely volt.

Jelenleg lányaink a  szóbeli felvételik mellett teljes erő
bedobással készülnek az országos döntőre, amely március 
11én (lapzártánk után – a  szerk.) lesz a Sashegyi Arany 
János Általános Iskola és Gimnáziumban, Budapesten.

A. Cs.

Művészetis hírek
Február 7én került sor Az  immár hagyományos családi 
hangversenyre. Örömmel tapasztaltuk, hogy ezen az  es
tén a testvérpárok mellett igen sok szülő is megcsillogtat
ta hangszeres tudását. A koncert kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt maradandó élményt jelentett.

Március 24én, pénteken tartjuk a művészetoktatás „is
kolába hívogató” programját, 27én (hétfőn) 15 órakor pe
dig házi zongoraversenyt rendezünk.

Több művészeti verseny is lesz márciusban, amelyeken 
tanulóink részt vesznek. Az eredményeikről a Gödi Kör
kép áprilisi számában fogunk beszámolni.

Sz. A.

Lepkó Dorottya ütős sikereket 
ért az idei diákolimpián

Kayos Lili díjnyertes álarca 
ijesztően mulatságos

Várjuk az elsősöket!
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

a leendő elsős gyerekek szüleit március 21én kedden, 22
én szerdán és 23án csütörtökön nyílt napokra várja az is
kolába. Az óralátogatásokra előzetes jelentkezés szükséges 
március 6tól 14ig az iskola portáján.

Március 25én, szombaton 9től 11 óráig Iskolanyitoga
tóra várjuk a gyerekeket és szüleiket. Ezen a napon az egy
házak képviselői is bemutatkoznak.

K. A.
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Tanári koncert
A Búzaszem zenetanárai, mint min
den évben, idén február végén ked
veskedtek koncerttel a  gyerekek
nek és  a  szülőknek. Vivaldi gmoll 
concertójának két tétele, Bartók női 
karra írt művei, Schubertdarabok, 
gregorián énekek, bakonyi és somo
gyi népdalok, csallóközi dudanóták 
és  a  juhait kereső pásztor Nyárád 
menti, kalotaszegi és  gyimesi da
lai, valamint gitárral kísért nép
dalok szerepeltek a  tanári koncert 
műsorán. Gyarmati Ivett (zongo
ra), Hidas Gabriella (ének, cselló), 
Katona Fatime (fuvola), Mészáros 
Erzsébet (hegedű), Nemcsics Kinga 
(ének), Bese Botond (duda), Dóra 
Áron (furulya), Gável Gellért (gitár) 
és  Molnár Réka (vendégművész, 
ének), köszönjük!

Idén is közel kétszeres volt a  túljelent
kezés a Búzaszem Iskolába. A gyerekek 
és a szülők január végén, február elején 
hívogatókon ismerkedtek egymással, 
a  jövendő tanító nénivel és  az  iskolá
val. Míg a  gyerekek a  pedagógusokkal 
játszottak, mesét hallgattak, rajzoltak, 
tornásztak és  néptáncoltak, a  szülők 
előadásokat hallgattak a  Búzaszem ne
velési modelljéről: a keresztény magyar 
néphagyományra alapozott oktatásról, 
az  érzelmi intelligencia fejlesztéséről, 

s  egy külön alkalmon találkozhattak 
Csósza Zsuzsanna tanítóval is. A  két 
hívogatót családi beszélgetések követ
ték, amelyeken az iskola vezetői minden 
jelentkező családdal egyórás társalgás 
keretében alaposabban is megismerked
tek. A  döntés e  kölcsönös ismerkedés 
után születik meg, s március 16án már 
a jelenlegi búzaszemes elsősök egy régi, 
szép népszokással, a  Gergelyjárással 
hívogatják iskolába jövendő társaikat.

H. Sz.

Jótékonysági bál
Február 18án, szombaton a Huzel
la Sportcsarnokban rendeztük meg 
a  VII. Búzaszem Jótékonysági Bált. 
Az  estét dr. Tuzson Bence ország
gyűlési képviselő és  Markó József 
polgármester megnyitója után 
a röcögős táncosok kezdték Czinóber 
Klári és Karánsebessy Balázs vezeté
sével, majd a vacsora múltán idén is 
mintegy 200 vendég mulatott együtt 
a Partyssimo zenekarral. Valamikor 
tánc közben még egy hagyományos 
farsangi népi játék, a bolond temetés 
is belefért az éjszakába, amelynek fő 
célja a  Búzaszem továbbépítésének 
támogatása volt.

A farsang minálunk nem csupán gye
rekszórakozás, hanem az egész közös
ség mulatsága. A régi időkben farsang
kor az  egész évben szigorúan tartott 
erkölcsi rendet lehetett zárójelbe tenni, 
s  visszájáról nézni a  világot. A  Búza
szemben nemcsak a gyerekek öltöznek 
be és bolondoznak farsangkor, hanem 
a tanárok és a szülők is. Az idei farsan
gi forgatag az  osztályok jelmezbemu
tatójával kezdődött. A  téma a  „múlt 
és a jövő” volt, s erre találtak ki jobbnál 
jobb jelmezes történeteket, dramati

kus játékokat a  gyerekek, melyekbe 
természetesen a  szülők is bekapcso
lódhattak.

Ezek után Cibere vajda és Konc király 
küzdött az  elsőségért, s  átmenetileg 
– csupán hamvazószerdáig − a  böjtöt 
még távoltartó Konc király győzedel
meskedett. A  farsangi bál ezúttal is 
táncházzal zárult, amelyen a Mészáros 
Erzsike vezette Magyarhang zenekar, 
valamint a  Búzaszem népzenetanárai 
és tanítványaik muzsikáltak.

A Búzaszemben nemcsak a gyerekek bolondoznak farsangkor

BÚZASZEM ISKOLA

Farsangi bál

Hívogató
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Idén nyitja meg kapuit a gödi

Formabontó Iskola
Ahol a gyerek kérdez...
A Formabontó Iskola szülői kezdeményezésre alakult ma
gántanulói közösség, amelyből az  üzemeltető egyesület 
célkitűzései szerint néhány éven belül bejegyzett alterna
tív magániskola válhat.

Indulásunkkor a  2017 szeptemberében első osztályba 
készülő gyermekek és  családjaik csatlakozására számí
tunk. 

Szeretettel várjuk az iskolánk és az alternatív pedagógia 
iránt érdeklődő szülőket és gyerekeiket egy kötetlen be
szélgetésre és foglalkozásra:

2017. március 18-án, szombaton és 
2017. március 26-án, vasárnap délelőtt 10 és 11.30 óra 

között.
A részvétel regisztrációhoz kötött! A helyszín és további 

információ a honlapunkon található. Szerezzetek szemé
lyes benyomást közösségünkről, a  nagy szakmai tapasz
talattal rendelkező, fejlesztőpedagógusként is kiváló taní
tónkról, a szülőkről, a leendő diákokról!

Mitől formabontó ez az iskola?
Egy olyan közeg létrehozása a célunk, ahol a gyermekeink 
oktatása és  fejlesztése kisebb létszámban, stresszmentes, 
nyugodt, ugyanakkor vidám, motiváló környezetben, 
személyiségközpontú alternatív pedagógia mentén törté
nik.

Ezen belül is kiemelten fontosnak tartjuk a differenciált, 
a gyermekeink aktuális fejlődési szintjéhez igazodó okta-
tást, illetve a személyiségük kibontakoztatását támogató 
egyéni figyelmet.

Fontos célunk, hogy a  tanulás korszerű formában, él-
ményekre alapozva történjen, azaz a gyerekeink tapaszta
latszerzésen, kísérletezésen keresztül, a kooperatív tanu-
lási formák segítségével sajátítsák el a tananyagot.

Az alsó tagozat NAT által előírt tananyaga a 4. év végé
re mindenki által elsajátítható, stabilabb alapkészségeket 
és önbizalmat biztosítva a gyerekeink számára.

Programunkat a  nagy presztízsű, 25 éves Gyermekek 
Háza hitvallása alapján alakítottuk ki az Alternatív Köz
gazdasági Gimnázium szakmai segítségnyújtásával.

www.formabontoiskola.hu
formabontoiskola@gmail.com

Bűvösvölgy
A legtöbb szülőnek fogalma sincs arról, hogy csemetéi milyen 
életet élnek a virtuális világban, s annak veszélyeivel sincsenek 
kellően tisztában. Az elsődleges veszély a legkisebbeknél az, hogy 
a  „virtuális létezésben” nem fejlődik kellőképpen az  idegrend
szerük, mert ahhoz mozgásra, kúszásramászásra, természetes 
anyagok fogdosására, fogócskára, vizezésre, homokozásra van 
szükség. Ezért azok cselekednek jól, akik kisgyermekeiket távol 
tartják a televíziótól és a számítógéptől, s helyette a természetbe 
terelik, ahogyan ezt Gerald Hüthner gyermekneurológus javasol
ja tanulmányában (a cikk megtalálható a Búzaszem honlapján).

Ám később eljön az  ideje annak, amikor a gyerekeket lassan 
és  fokozatosan, a  veszélyeket szem előtt tartva be kell enged
nünk a  virtuális világba. Persze mindezt úgy, hogy személyes 
kapcsolataik ne sérüljenek, s ne zárkózzanak be ebbe a világba. 
Bár a  Búzaszem pedagógiája éppen a  személyes kapcsolatokra 
épül, fontosnak tartjuk, hogy 7. és  8. osztályosaink megismer
kedjenek a virtuális világgal, − és persze annak veszélyeivel is. 
A Bűvösvölgy médiaértési központban tett látogatás során a gye
rekek gyakorolták az újság, a rádiós és a televíziós szerkesztést, 
megismerték a közösségi oldalak működési elvét, a manipulációs 
lehetőségeket, megtekintették virtuális „lábnyomukat”, és meg
ismerkedtek a  rájuk leselkedő veszélyekkel is. A  szülők pedig 
az osztályközösségek vezetőitől megkapták a „Mit csinál a gye
rek a neten?” című kiadványt, amelyben tippek és tanácsok van
nak „felnőtteknek, akik tudatos médiahasználókat szeretnének 
nevelni”.

B. A.

Bűvösvölgy búzaszemes látogatói tudatos fogyasztói a médiakultúrának

Felnőtt néptánc szerda esténként
Iskolánkban minden gyermek elsős korától kezdve nép
táncot és  népzenét is tanul. A  gyerekek tanrendjének 
negyedeharmada művészeti óra. Így érjük el azt, hogy 
tanulóinknak nemcsak az érzelmi intelligenciája fejlődik 
megfelelően, hanem a kompetenciamérések tanúsága sze
rint az átlagnál jobb eredményt érnek el matematikában 
és a szövegértésben is.

Fontos az iskola számára, hogy valódi közösség alakul
jon ki a gyerekek, a szülők és a tanárok között. A közös
ségalakítás alapja a  Búzaszemben a  keresztény magyar 
néphagyomány. Azok a  szülők, akik szeretnének jobban 
megismerkedni például a  néptánccal, a  Búzaszemben 
megtehetik. A felnőtt néptáncot Babus Tamás tánctanár, 
a Honvéd és a Budapest táncegyüttesek egykori tagja tart
ja szerdánként 18 és 21 óra között a Búzaszem Iskolában 
(Vécsey Károly u. 1.).
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− Miért ezt a  várost választották lakóhe-
lyül?
− Korábban volt nekünk egy nyaralónk 
Dunakeszin, mindössze tizenöt percre 
a mostani otthonunktól. Nagyon szerettük 
valamennyien, elsősorban a Duna közelsé-
ge miatt. Egyszer aztán úgy döntött a csa-
lád, hogy végleg kiköltözünk ide, s  2002-
ben vettünk egy házat Alsógödön. Persze 
egy jó barátom is csábított a  gödi életre, 
Berkes János, a  kiváló tenorista. Ideköl-
töztünk tehát a  két gyermekünkkel, akik 
akkor már egyetemisták voltak. Azóta sem 
bántam meg ezt a lépésünket, nagyon meg-
szerettem a várost, és sok barátra leltem itt.

− Hogyan lett aktív tagja e valóban szeret-
nivaló kisváros kulturális közösségének?
− A  baráti társaságunk jóvoltából ismer-
kedtem meg Wagner Lászlóval, akinek 
kedvessége és a zene iránti lelkesedése ma-
gával ragadott.

− Bocsánat, de muszáj közbekotyognom. 
Laci önnel egy időben különdíjat vehetett 
át a  város vezetésétől a  kulturális, sport- 
és  közösségi élet területén végzett kiemel-
kedő munkájáért.
− Méltó kezekbe került a  díj. Kezdetben 
tematikus koncerteket adtunk az  Olajfa 
Művészházban, melyek időpontját egy-egy 
ottani képzőművészeti kiállítás megnyitó-
jához igazítottuk. Barátnőm, Mógor Anikó 
ikonfestő önzetlen szervezője volt ezeknek 

a rendezvényeknek. Később Laci, a Belépés 
Családostul Mozgalom ötletgazdája útjára 
indította a  Piarista Juniálist, majd a  Gödi 
Jazz Napokat, a Családi Koncerteket, egyre 
izgalmasabb és egyre nívósabb zenei prog-
ramokat, melyek közül nem egy immár jó 
hírünket öregbíti a hazai zenei közéletben.

− Hadd emeljek ki kettőt a  tavalyi prog-
ramok közül. Mégpedig a  novemberi két 
koncertestet, melyeknek a Búzaszem Isko-
la adott otthont.
− Wagner Rita, a Zeneakadémia kamaraze-
ne-tanára fantasztikus műsort hozott Göd-

re, másnap pedig az én növendékeim adtak 
koncertet. E két este, s kérem, ne vegye ezt 
szerénytelenségnek, a Müpában is megállta 
volna a helyét. Gondoljon csak Ránki Fülöp 
zongorajátékára, aki Liszt Ferenc Transz-
cendens etűdjeit adta elő, méghozzá olyan 
interpretációban, melyhez hasonlót a nagy 
koncerttermekben is ritkán hallani.

− Apropó, koncertterem! Hogyan állunk 
ezen a téren?
− Nem valami jól. Talán nem én vagyok 
az  egyetlen zenekedvelő gödi polgár, aki-
nek a  vágyai között ott szerepel egy jó 
akusztikájú, elegáns, ugyanakkor bensősé-
ges atmoszférájú koncertterem, jó parkolá-
si lehetőséggel. Reménykedek abban, hogy 
a  felújított Kincsem-istálló melletti épüle-
tegyüttesben tervezett többfunkciós terem 
megfelel majd erre a célra.

− Ön közel húsz éve tanít a  Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen…
− S nagyon büszke vagyok arra, hogy a Ze-
neakadémia tanára lehettem. Rendkívül 
magas szintű a  zeneoktatás Magyarorszá-
gon. Bálint fiam tíz éve él Amerikában, 
ahol a  legjobb zenei fakultásokra járt, 
a  Yale-en doktorált, ám gyakran mondja 
nekem, hogy a mai napig abból gazdálko-
dik, amit a Zeneakadémián tanult.

Rendkívül élvezem a tanítást, ami persze 
teljes embert kíván. Oda kell adni a szíve-
det, a  lelkedet, az üres óráidat a növendé-
keidnek. Nekem a  mostani az  utolsó tan-
évem. Nem volt könnyű meghoznom ezt 
a döntést, de talán az idősebb hölgyolvasók 
megértik: a nagymamaszerep is teljes em-
bert kíván.

− A kisunoka kacagása felér egy csengety-
tyűáriával, ez nem lehet vitás, s mi pedig 
annak örülhetünk, hogy a  művésznő töb-
bet lesz körünkben.
− Remélem, időnként meglátogatnak a ta-
nítványaim Gödön. Érdekességként meg-
említem, hogy Göd nagy vonzerő. Egyre 
több művész költözik a városunkba. Akik 
most hirtelen az eszembe jutnak: Horváth 
István, az Operaház fiatal és  igen tehetsé-
ges tenoristája, akiről még sokat fogunk 
hallani. S a felesége, Kriszta Kinga, a kitű-
nő szoprán. De rengeteg zenész is, például 
az  Amadinda ütőegyüttesből Holló Aurél, 
az  Állami Hangversenyzenekarból is töb-
ben. Göd kedves, befogadó kisváros. S per-
sze az idén is lesz, hallom Wagner Lacitól, 
Gödi Jazz Napok, Barokk Hétvége s  talán 
még egy-két meglepetés is.

Walter Béla

INTERJÚ

Göd jól muzsikál

Január derekán, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepsé-
gen a Göd Város Alkotó- és Előadóművésze Díjat Pászthy Júlia Liszt Ferenc-dí-
jas operaénekesnő, egyetemi tanár kapta a település zenei életében önzetlenül 
vállalt tevékenysége elismeréseként.

Pászthy Júlia nemegyszer ajándékozta meg 
a gödieket egy-egy színes zenei csokorral

Pászthy Júliával gyakran találkozhatunk a különböző gödi kulturális rendezvényeken. 
Képünkön épp a 2010-es piarista juniálison lép fel (balról a második)
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Meghívó
a GödArt Művészeti Műhely

kiállítása

a 200 éve született
Arany János emlékére

2017. március 24., péntek 18 óra

A kiállítást megnyitja:
Maczkay Zsaklin művészeti író

Kiállítók:
Bakos Miklós
Benkő Viktor

Borbély Gusztáv
Farkas Csaba

Gál Lehel
Török László

A tárlat megtekinthető április 12-ig,
a József Attila Művelődési Ház

programjaihoz igazodva

2131 Göd, Pesti út 72.
(06 20) 254-5124

www.godimuvhaz.hu

Belépés családostul − 2016
A tavalyi évben Gödi Becsalogató címen 17 rendezvényünkön próbál-
tuk megszólítani a gyerekeket, a felnőtteket és kiemelten a családokat, 
hogy érdemes kimozdulni otthonról egy sportos, zenei és egyéb kul-
turális program kedvéért. 15 éves hagyománya van már gyalog- és bi-
ciklitúráinknak, az ovisoknak és az általános iskolásoknak rendezett 
VUK-focinak, a családi focikupánknak, a sportmajálisunknak, a vízi 
napunknak és a Fétis Crossfutáson rendezett váltó- és ügyességi ver-
senyünknek, amelyeket 2016-ban is nagy érdeklődés kísért.

A Gödi Jazz Napok már országos hírnek örvendenek, a legismertebb 
zenekarok, zenészek, énekesek közül nagyon sokan érkeznek Göd-
re évről évre, hogy minél többen testközelből hallhassuk, láthassuk 
őket. 2016-ban nálunk járt Váczi Eszter, Karosi Júlia, Dresch Mihály, 
Lukács Miklós, a  Syrius Legacy, Török Ádám. 2014-től a  klasszikus 
zene kedvelőinek is részük lehet abban, hogy országos, sőt nemzetközi 
hírű művészeket hallgathatnak meg Gödön. Tavaly nagy sikere volt 
a Gödi Barokk Hétvégén Karosi Bálintnak, Oláh Kálmánnak, Klenyán 
Csabának, Lachegyi Imre Sebastian Consortjának, a Maszk Bábszín-
háznak. November elején két napon át 15 zeneakadémista örvendez-
tette meg a hallgatóságot magas szintű előadásával, a zene iránti elhi-
vatottságával.

Szeretném folytatni 2017-ben is a „becsal” programsorozat szerve-
zését, rendezését, amihez viszont nagyon fontos a segítők, a támoga-
tók és természetesen a résztvevők nélkülözhetetlen szerepe.

Kérem, mindenki kísérje figyelemmel rendezvényeink meghirdeté-
sét, és jöjjenek el ezekre! Érdemes!

Köszönetemet fejezem ki a  fővédnököknek, Beer Miklós püspök 
atyának, Markó József polgármesternek és a támogatóknak a 2016-os 
év eseményeinek támogatásáért.

Alapítónk: a Szent Jakab Zarándok Egyesület.
Kiemelt támogatók: Göd Város Önkormányzata, Váci Egyházmegye, 
NKA, NEA, EMET, Kalotherm, Fétis, Sauska.
Főtámogatók: Alsógödi Egyházközség, József Attila Művelődési Ház, 
MVM OVIT, Új Ház Centrum Piramis, GSE, Belga Sörház, Csikós 
család, Bártfai család.
Támogatók: Aphrodite Hotel, Don Papa Pizzeria, Felsőgödi Rétesház, 
Fétis Kft., Csepregi cukrászda, Kossuth utcai zöldségbolt, Sauska Bo-
rászat, Széchenyi csárda.

Wagner László
ötletgazda, főszervező

A Becsal minden korosztály tagjait szeretettel várja programjaira. (Képünkön 
a 2015 áprilisi galyatetői gyalogtúra résztvevői)

KULTÚRA
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A Göd Városi Könyvtár hírei

OLVASÓKÖR
KELEMEN ANDRÁSNÉVAL
Téma: Ingmar Bergman: A legjobb szándékok
Időpont: 2017. április 27. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

KÖNYVES ÖTÖS
márciusi könyvajánlatunk:
•  Popper Péter: Amor Fati
•  Michael Schulman: Meryl Streep − Az ezerarcú színésznő
•  Elena Ferrante: Briliáns barátnőm
•  C. S. Lewis: Az öröm vonzásában
•  Leonard Mlodinow: Részeg bolyongás. Hogyan irányítja 

a véletlen életünket?

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2017. március 31. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. április 7. (péntek) 13 órától 17 óráig

Költészetnapi koncert

A Göd Városi Könyvtár szeretettel várja az  érdeklődőket 
Huzella Péter koncertjére, aki megzenésített verseket ad elő.
Időpont: 2017. április 7. (péntek) 18 óra
Helyszín: Göd, Pesti út 72.
A rendezvény ingyenes!
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155, www.godikonyvtar.hu

A reformátusok Gödön
A Göd Városi Könyvtár helytörténeti rendezvénye 
könyvbemutatóval
Időpont: 2017. április 21. (péntek) 18 óra,
Helyszín: Göd, Pesti út 72. (emeleti kiállítóterem)
18 órakor Vizváry Vilmos tart előadást a gödi reformátusok 
történetéről, majd 18.40-kor dr. Örsi Julianna, a  túrkevei 
Finta Múzeum nyugalmazott igazgatója mutatja be a Palást-
ban című kötetet, amely a nagykunsági lelkészek bizonyság-
tételéről szól. A  könyvbemutató gödi aktualitását az  adja, 
hogy a mű Pap Béla lelkésznek is szentel egy fejezetet.

Meghívó

2017. március 24. 
(péntek) 18.30

„A HELY”
Göd, Pesti út 82/A
(A Fakusz barkácsbolt 
pincehelyisége)

Jack KerouacEGY AMERIKAI IKONZenés irodalmi est  a Göd Városi Könyvtár szervezésébenGier Gabriel bluesgitáros interaktív előadása, amely során a közönség bevonásával elemzi az amerikai életformát a XX. századi történelem tükrében.

Gödi Körkép | 2017. 3. szám KULTÚRA

25



RENDEZVÉNY

Esküvőkiállítás Gödön
Hagyományteremtő céllal szervezte meg Isik Zsuzsa (a „menny-
asszonyi börze” kitalálója) és Bea Orsolya (az „Utazz a nagyvilág-
ban!” megálmodója) az I. Gödi Esküvőkiállítás és Ruhabemuta-
tót február 19-én, a József Attila Művelődési Házban.

Bea Orsolya elmondta, hogy helyi, illetve környékbeli szol-
gáltatókkal akartak esküvői kiállítást rendezni a térségben lakó 
pároknak. Törekedtek a szolgáltatói kínálat sokszínűségére, így 
szinte minden szolgáltatói ág képviseltette magát. Napközben 
előadások hangzottak el az utazás (nászút), az önismereti-önbi-
zalom tréning, az esküvőszervezés és a dekorálás témákban, va-
lamint tánc- és ruhabemutatóval is készültek az érdeklődő párok 
számára.

A rendezvény fődíja egy 50 ezer forint értékű nászút-hozzájá-
rulás volt az „Utazz a nagyvilágban!” Facebook-oldal jóvoltából, 
de a szolgáltatók nagyrésze saját nyereményt is felajánlott.

A várakozásokat felülmúlta a látogatottság, közel kétszázötven 
érdeklődő volt kíváncsi a kiállításra, ahol több mint húsz szolgál-
tató képviseltette magát, személyesen és szórólappal. A visszajel-
zések alapján a kiállítók és a látogatók is színvonalasnak, sikeres-
nek és jó hangulatúnak ítélték meg az első Gödi Esküvőkiállítást.

V.-Sz. E.

PROGRAMAJÁNLÓ

XV. Váci Tavaszi Fesztivál
Immáron 15. alkalommal jelentkezik a Madách Imre Művelődési 
Központban a Váci Tavaszi Fesztivált, amely március 17-étől áp-
rilis 30-áig várja kulturális programjaival a közönséget. Minden 
korosztály megtalálhatja a neki leginkább tetsző műfajt, hiszen 
a  repertoárban dzsessz-, klasszikus komolyzenei és  népzenei 
koncertek ugyanúgy szerepelnek, mint sztárfellépőket felvonul-
tató musicalek, gyermekeknek szóló interaktív előadások, vala-
mint irodalmi estek.

Egy különleges tárlatról hadd szóljunk külön is: a  fesztivál 
teljes ideje alatt látható lesz a MAOE fotóművészeinek kiállítá-
sa, amelyen gróf Széchenyi István a magyar kultúrára máig ható 
szellemi örökségét mutatják be, Jobbító szándékkal címmel.

A Váci Tavaszi Fesztivál idén is tartalmas szórakozást, gazdag 
kulturális és közösségi élményt kínál valamennyi érdeklődő ven-
dége számára.

A részletes fesztiválprogram megtekinthető a www.mimk.vac.
hu honlapon.

2017. március 18., szombat 19 óra
A Víg Vác bérlet 3. előadása
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában
zenés vígjáték két felvonásban
Az előadás időtartama kb. 2 óra 30 
perc, egy szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

2017. március 23., csütörtök 19 óra
Eisemann Mihály − Szilágyi László: 
Én és a kisöcsém
zenés vígjáték két részben
Az előadás időtartama kb. 2 óra 30 
perc, egy szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

2017. március 24., péntek 19 óra
Nejem a neten
vígjáték két felvonásban
A Fregoli Színház előadása
Az előadás időtartama kb. kétszer 
50 perc.
Jegyár: 2900 Ft

2017. március 26., vasárnap 11 óra
Vuk – Fekete István regénye 
nyomán
mesemusical
Az előadás időtartama kb. 60 perc.
Jegyár: 1400 Ft

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
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Fiatalos, de minden korosztálynak élményt 
nyújtó pop-rock zene egy ifjú együttestől, 
amely várja a táncolni, mulatni vágyó 
közönséget!
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 500 Ft

Székely Gyöngyvér (Bio-Gazdabolt) interaktív előadása
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Az előadás ingyenes.
Témái:
•  védekezés a veteményesben és a gyümölcsösben, 
•  magasított ökológiai dombágyások
•  biopalánták

április

28
péntek

április

10
hétfő

19 órától
MindigMás-koncert

18 órától
Kiskerti biológiai 
növényvédelem

március

25
szombat

április

23
vasárnap

19 óra
Bettika Trió
dzsesszkoncert

10 óra
Fantáziamalom Családi Színház:

Magyar Népmesék

Világzenés, népzenés, popos, improvizatív, 
kreatív, szórakoztató zene.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 500 Ft

interaktív előadás gyerekeknek
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 800 Ft

A Duna-part Nyaralóházak programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 182-4927
Előzetes jegyvásárlás: munkanapokon 9 és 16 óra között
a Duna-part Nyaralóházak recepcióján.
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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

MÁRCIUS 11. SZOMBAT | 9.00−13.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

MÁRCIUS 13. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
összejövetele

MÁRCIUS 16. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub programja. Téma: 
Tapasztalatok a craniosacralis terápiával történő 
gyógyításról − Korcsogné dr. Kozma Teodóra 
előadása

MÁRCIUS 20. HÉTFŐ | 14.00
A Szeretet Klub összejövetele

MÁRCIUS 21. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

MÁRCIUS 24. PÉNTEK | 14.00−18.00
Véradás

18.00
A GödArt Művészeti Műhely kiállítása Arany János 
születésének 200. évfordulója alkalmából
A kiállítást megnyitja: Maczkay Zsaklin művészeti író

MÁRCIUS 25. SZOMBAT | 11.00
A Kertbarátok Klubjának rendezvénye.
Téma: Magaságyásépítés
Helyszín: 2131 Göd, Erdész u. 1. (Tanya)

11.00
Meditációs nap – Imre Hajni
(Lásd külön plakáton.)

MÁRCIUS 27. HÉTFŐ | 14.00
Gyerekszínházi bérlet kisiskolásoknak − I. előadás
Görbe Tükör Színi Társulat: Hányszor mondjam még?! 
(zenés játék)
A bérlet további előadásai
Április 24., hétfő 14.00: Magyar Népmese Színház – 
Kóró és a kismadár
Május 29., hétfő 14.00: Görbe Tükör Színi Társulat – 
Kisherceg
A bérlet ára 2000 Ft/fő, vagy előadásonként 800 Ft/fő

MÁRCIUS 29. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

ÁPRILIS 3. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

ÁPRILIS 4. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

ÁPRILIS 5. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub rendezvénye

ÁPRILIS 6. CSÜTÖRTÖK | 13.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub programja. 
Vendégelőadó: Mészáros Sándor természetgyógyász, 
terapeuta

17.00
„Mert adni jó” a Gézengúz Színtársulat jótékonysági 
előadása a művelődési házban.
A MIDAL égisze alatt szeretnénk a gödi idős 

embereket is eljuttatni az Operettszínházba.
Különböző programokat szervezünk/kínálunk, ahol 
a támogatójegyekből származó bevételt erre a célra 
fordítjuk.
Az alapítványt közvetlenül is lehet támogatni. 
(A megjegyzés rovatba: Gödiek)
Művészek az Idősekért Alapítvány (MIDAL)
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78021347

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

ÁPRILIS 8. SZOMBAT | 8.00−12.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

ÁPRILIS 10. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
programja

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

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

17.00
Retró Ady Klub
Út a jövőbe. Hogyan épül az autópálya? Kósa Zoltán 
mérnök vetített képes előadása.
Infó: (06 30) 370-2491

MÁRCIUS 28. KEDD | 13.00−17.00
Véradás

ÁPRILIS 1. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

ÁPRILIS 1. SZOMBAT | 16.00
ÖkoKör Kamra
A résztvevők másfél hónapon keresztül járnak össze, 
hogy egy csoportvezető, egy munkafüzet és egymás 
segítségével hétről hétre különböző környezet- 
és egészségtudatos fortélyokat próbáljanak ki 
és gyakoroljanak be. Időpontok: mindig pénteken, 
10:30 és 12:30 között.
Az önképzőkörön a részvétel ingyenes, de előzetes 
bejelentkezéshez kötött!
Jelentkezni lehet a godi.okokamra@gmail.com 
címen. Bővebb információ: www.nevelek.hu

ÁPRILIS 7. PÉNTEK | 10.30−12.30
ÖkoKör Kamra

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

Az Ady Klub
aktuális programjai

2017. MÁRCIUS 25. SZOMBAT 11:00 
József Attila Művelődési Ház

Göd, Pesti út 72.
Nézd meg Gunagriha legnézettebb előadásait: 

www.gunagriha.org/top-5-eloadas

ÚT A BOLDOGSÁGHOZ
Gunagriha, Sri Chinmoy 

tanítványának előadása
a valódi belső béke
és öröm eléréséről.

(A kép Sri Chinmoyt ábrázolja)

„Minden nap egyetlen
tanulnivalónk van

hogyan legyünk
őszintén boldogok.”

www.srichinmoy.hu

Belépés díjtalan!              www.gunagriha.hu

2017. április 6-án,
csütörtökön 17 órakor

a József Attila Művelődési Házban

„Mert adni jó”
a Gézengúz Színtársulat
jótékonysági előadása

A MIDAL égisze alatt szeretnénk a gödi idős 
embereket is eljuttatni az Operettszínházba.

Különböző programokat szervezünk/
kínálunk, ahol a támogatójegyekből 

származó bevételt erre a célra fordítjuk.

Az alapítványt közvetlenül is lehet 
támogatni. (A megjegyzés rovatba: Gödiek)
Művészek az Idősekért Alapítvány (MIDAL)

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-78021347

AJÁNLÓ
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Felnőttek
− Az  NBI/B keleti csoportjában játszó felnőtt gárdáról el-
mondhatjuk, hogy a  lányok várakozáson felül teljesítettek 
az őszi pontvadászaton. 13 mérkőzésből tízszer hagyhattuk el 
győztesen a pályát. A bajnokság félidejéhez érkezve az előkelő 
harmadik helyről várhattuk a  tavaszi folytatást, amelyre már 
január első hetében megkezdtük a  felkészülést. Csatlakozott 
hozzánk Horváth Luca, aki hosszú sérülésből tért vissza. Le-
hetőségünk nyílt több alkalommal is edzőmérkőzést játszani 
az Ipress Center Vác NKSE csapatával. A lányok egy jól sikerült 
téli felkészülés után, nagy önbizalommal vágtak neki a tavaszi 
találkozóknak. Február második hétvégéjén a bajnokesélyes PC 
TRADE Szeged KKSE csapatát fogadtuk. Fordulatos, izgalmas 
mérkőzésen kiemelkedő egyéni és csapatteljesítménnyel itthon 
tartottuk a két pontot. Ennél jobban nem is kezdhettük volna 
a bajnoki szezon második felvonását. Szomorú hír, hogy a bal 
átlövő Szenes Bettina, csapatunk gólkirálynője megsérült. Még 
pontosan nem tudjuk, hogy meddig tart a  kényszerpihenő. 
A hazai után két idegenbeli mérkőzésünk következett, melyek-
ből az egyiken sajnos nem tudtunk felülemelkedni az ellenfe-
lünkön. Harmadik meccsünkön a  Pilisvörösvári KSK csapata 
ellen léptünk pályára, és nehéz, küzdelmes csatában szereztük 
meg a két pontot. Jelenleg 24 ponttal, 3. helyünket megőrizve 
várjuk a folytatást – értékelt Tősér Tibor, a felnőttek edzője.

KÖVETKEZŐ HAZAI MÉRKŐZÉSEINK:
március 26., 17 óra, Gödi SE – Szent István SE;
április 9., 17 óra, Gödi SE – Pénzügyőr SE;
április 30., 17 óra, Gödi SE – Oxxo Energy Orosházi NKC.

U11
− Az új év első hetében hazai fordulót rendeztünk az U11-es baj-
nokság alapszakaszában. Két mérkőzés lejátszása után 4 ponttal 
a zsebünkben hagytuk el a pályát. Az első mérkőzésen 16-8-ra 
sikerült legyőznünk a  DKA I. csapatát. A  második mérkőzés 
kicsivel több izgalmat hozott. Az első félidőben még az ellenfél 
vezetett egy góllal. A második félidőben is végig egymás mel-
lett haladtak a csapatok. A mérkőzés utolsó pillanataiban hét-
métereshez jutott az ellenfél. Mészáros Kitti bravúros védésével 
sikerült megőriznünk az egygólos előnyünket, és ezzel meg is 
nyertük a  mérkőzést. Azonos pontszámmal végeztünk a  Vác 
és a KASE csapatával. Ezzel az eredménnyel azonban csak a 3. 
helyet sikerült megszereznünk, így a  Kovács László-régió kö-
zépházában folytatjuk a versenyzést. Sok időnk nem volt a pi-
henésre. Január végén máris pályára kellett lépnünk. A hétvége 
felemásra sikerült: két mérkőzésből csak egyet sikerült meg-
nyernünk. A következő fordulót Törökbálinton rendezték, ahol 
ismét két mérkőzés várt a  lányokra. Kicsit megfogyatkozva, 
de végül a szabályokat betartva 12 játékossal indultunk útnak. 
Az  első mérkőzésen nagyarányú vereséget szenvedtünk Bu-
dakalász csapatától. A  második mérkőzésen mindenki teljes 
erőbedobással küzdött a  sikerért. Baliga Boglárka sérülten is 
vállalta a játékot, és 12 gólt szerzett. Vele és Kovács Jázmin gól-
erős és  harcos játékával sikerült megszereznünk a  két pontot. 
Reményeim szerint a következő fordulóra már teljes csapattal 
utazunk, és egyre eredményesebbek leszünk a pontvadászatban 
– foglalta össze az eddigi eseményeket Román Erika edző.

EREDMÉNYEK
DKA I. – Göd 6-18;
KASE – Göd 18-19;
Göd – Dabas 16-14;

SZNKSE II. − Göd 20-15;
Göd − Budakalász 9-27;
Budai Farkasok − Göd 23-26.

U 13
− Decemberben a kéthetes leállást követően nagy erőbedobás-
sal kezdtünk neki az  évnek. Az  alapszakasz utolsó fordulója 
következett, ahol eldőlt, hogy a rájátszásban a felsőházban foly-
tathatjuk-e a bajnokságot. Két győzelmet arattunk, így a 3. he-
lyen végeztünk a csoportban, és a  jobbak között folytathatjuk 
a bajnokságot. Ezt az utánpótláscsapatot a Gödi Németh Lász-
ló Általános Iskola színeiben diákolimpián is versenyeztetjük. 
A körzeti döntőt Tura, Pécel és Gödöllő csapatainak legyőzésé-
vel megnyertük, és a hazai rendezésű megyei területi döntőben 
folytathatjuk a versenyzést. Otthonunkban felkészülési mérkő-
zést játszottunk a Váci KSE U12-es fiúk csapatával. A fiúcsapat 
erőléte, játékstílusa, helyzetkihasználása meglepő, kicsit idegen, 
de tanulságos volt a lányok számára. Remélem, az ebből tanul-
takat kihasználva sikeresek leszünk a komolyabb megmérette-
tések alkalmával is – mondta el Juhász Zsuzsanna edző.

A FEBRUÁR 26-AI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI:
Solymár − Göd 25-15;
Budaörs − Göd 20-12.

KÉZILABDA

A GSE csapatainak értékelései

LOVASSPORT

Dobogóközelben kezdte az évet 
a GSE díjugratója
Erdős Nikoletta, a Gödi SE lovas szakosztályának fiatal spor-
tolója sikeresen kezdte a  2017-es esztendőt. Februárban in-
dult számára az  idei menetelés, a  Hortobágyon közel volt 
a dobogó is…

− Február hatodikán indult Niki számára az  év. A  Hortobá-
gyon rendezett díjugrató-versenyen az  F115-ös kategóriában 
Jumpocello nevű lovával a negyedik, F120-ban pedig az ötödik 
helyen végzett. Egy héttel később országos minősítő versenyen 
állt rajthoz a Hortobágyon, akkor Belle-Vue-vel ötödik lett F110-
ben, másnap Jumpocellóval ötödik F115-ben – foglalta össze 
Niki eredményeit a GSE szakosztályvezetője, Lenkei György.

Vasvári Ferenc

Sikeres az évkezdés, a GSE lovasának lendülete idén is töretlen
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TEREMLABDARÚGÁS

„Szakkörös” győzelem az Arany Pertlin
Újabb Arany Pertli teremfocitornát rendezett a Gödi Sirály KE a Balá-
zsovits János Sportcsarnokban.

LABDARÚGÁS

FEBRUÁRI UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEK

U9
GMFS 2008 – Szent Pál Akadémia 2-1 (gólszerző: 
Sajgál Botond, Lukács Benjamin)
GMFS 2008 – Lábatlan 0-2
GMFS 2008 – MMFS 1-0 (Mikos Milán)
GMFS 2008 – CSMFS 5-2 (Sajgál Botond 2, Mikos 
Milán, Vékony Marcell, Geiger Ágoston)

U11
GMFS 2006 – Városi SE Dunakeszi 10-4 (Horváth 
Zsombor 3, Vida András 2, Dobos Patrik, Százados 
Gergő, Balogh Ákos, Madaras Ákos, Garaba Patrik)

Futsal teremtorna
GMFS 2006 – Mogyoród KSK 0-1
GMFS 2006 – Csömör 2-0 (Dobos Patrik, Schmuck 
Ferenc)
GMFS 2006 – Szefi 1-2 (Dobos Patrik)
GMFS 2006 – Dunakeszi 0-0

U13 futsal teremtorna
Gödi SE – Mogyoród FC 1-0 (Helmes Vilmos)
Gödi SE – Dunakeszi 0-0
Gödi SE – Fóti SE 0-0
Gödi SE – Csomád 3-1 (Ferenci Botond 2, Horváth 
Marcell)

Felkészülési villámtorna:
Gödi SE U14 – MFS 2003 1-2 (Pauler Ábel)
Gödi SE U13 – MFS 2003 1-3 (Dalanics Tamás)
Gödi SE U15 – MFS 2003 3-3 (Horváth Ábel, Vasvári 
Magor, Kolok Keve)
Gödi SE sárga – Gödi SE U15 0-2 (Vasvári Magor 2)
Gödi SE sárga – Gödi SE narancs 6-1 (Fellner Bálint 4, 
Pauler Ábel 2, illetve Hegedűs Brúnó)
Gödi SE U15 – Gödi SE U13 8-2 (Horváth Ábel 4, Végh 
Hunor 2, Kendi Dávid, Vasvári Magor, illetve Dalanics 
Tamás 2)

U19, Futsal 7vége negyeddöntő:
Gödi SE – Kistarcsai VSC 2-5 (Illési Krisztofer, Lugosi 
András)
Gödi SE – Hidegkút SC 3-6 (Cseri Olivér, Honti 
Barnabás, Lugosi András)
Gödi SE – Törökbálint LASE 6-0 (Lugosi András 3, 
Merka Máté, Pintér Huba, Sebő András)

Felkészülési mérkőzés:
Mogyoród FC – Gödi SE 4-1 (Frech Attila)

EREDMÉNYEK:
1. Sörszakkör (10 pont)
2. GSE Oldboys (9 pont)
3. Don Papa (5 pont)
4. Matyiboys (4 pont)
5. Vesta (0 pont)

Gólkirály: Nagy Kornél 4 góllal (Sörszakkör)
A legjobb kapus: Sas Sándor (Sörszakkör)
A legjobb játékos: Mórocz Vilmos (GSE Oldboys)
A legjobb szenior játékos: Karámos László (Don Papa)
A legsportszerűbb játékos: Szabó Richárd (Sörszakkör)
A legszimpatikusabb játékos: Nagy Péter (Matyiboys)
A legjobb női játékos: Somhai Ágnes (Vesta)

KAJAK-KENU

Éremgazdag kezdés a győri fizikai 
felmérőn
A győri Héraklész fizikai felmérő bajnoksággal megkezdték a gödi kajakosok 
az idei versenyszezont – igaz, még nem a vízen. A Rába-parti településen ren-
dezett februári eseményen a GSE kajakosai közül 43-an vettek részt, közülük 
öten tértek haza az 1-3. helyezés valamelyikével. Az országos felmérőt a ren-
geteg résztvevő miatt három helyszínen: Győrben, Pakson és Tiszaújvárosban 
rendezték meg.

− A  43 versenyző egyetlen szakosztályból nagyon szép létszámot jelent. 
A legifjabbaktól egészen az ifi korosztályig indult versenyzőnk. Sikerült meg-
védeni a tavalyi fiú kajakban elhódított bajnoki címünket, amely, azt gondo-
lom, mutatja, hogy az örömteli létszám mellett az eredményesség tekintetében 
is sikerült jól teljesíteni. Összességében 13 versenyzőnk végzett érmes helyen, 
ami az első hatot jelenti. Az egyesület bizakodva várhatja a közelgő verseny-
szezont, amikor már lapátot is foghatnak a gyerekek. Azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy ez egy felmérő volt, ami elsősorban a  további munkához 
szolgáltathatja a támpontokat – tájékoztatott bennünket Árkosi Gábor, a GSE 
edzője.

A Gödi SE érmesei (1-6. helyezés):
I. hely: Maszárovits László
II. hely: Seregi Balázs
III. hely: Zahorecz Dorottya, Lukács Katalin, Galba Botond
IV. hely: Polónyi Liliána, Báthory Máté
V. hely: Erdős István, Korompai László, Szabó Vilmos
VI. hely: Varró Csenge, Kodácsy Máté, Matyus János

Vasvári Ferenc

Az erőfelmérő a vízi szezon kezdete előtt a téli alapozás sikeréről ad képet

Ahogy jön a tavasz, remélhetőleg a lelátó is 
megtelik...

SPORT
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SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi sikerek a szarvasi medencés 
versenyen
A Körös Dragon Sárkányhajós Egyesület második al-
kalommal rendezett medencés sárkányhajó-versenyt. 
A szarvasi Szent Klára Gyógyfürdőben hatvan csapat mér-
te össze tudását, köztük egy gödiekkel felálló együttes is.

− Látványos viadalon vehettek részt mindazok, akik 
kedvelik a vízi sportokat, amelyekben télen nemigen lehet 
részük. Alakulatunk a tavalyi versenyen megszerzett profi 
mix kategória első helye mellé, új tagjaival, egy másik ka-
tegória aranyérmét szerette volna megszerezni. Nagyobb 
hangsúlyt fektettünk a  szabadidős kategóriára, mivel 
a tavalyi évben sok új taggal gyarapodtunk, s nekik is sze-
rettünk volna lehetőséget biztosítani. Négy kategóriában 
indultunk: szabadidős férfi és  mix, valamint profi férfi 
és  mix. A  szabadidős vegyes mezőnyben elsők lettünk, 
a  profi mixben negyedikek. A  szervezők ezúttal is kitet-
tek magukért, köszönetünket fejezzük ki Szarvas városá-
nak és a verseny szervezőinek – számolt be az eseményről 
Horváth László Norbert.

Az ASP csapatának gödi tagjai: Budaházi Melinda, 
Csurár Beáta, Szabó Katalin, Dillik József, Erődi Olivér, 
Farkas István, Horváth László Norbert, Makrai Ádám 
és Sógor Roland.

PROGRAMAJÁNLÓ

Tavaszi gyalogtúrára invitálnak 
a „becsalosok”
Zebegényből induló börzsönyi teljesítménytúrát hirdetnek már-
cius 25-re a Belépés Családostul programsorozat szervezői.

− Csatlakozunk a  zebegényi teljesítménytúra résztvevőihez, 
kitűnő rendezésben zajlik a  program. Kérem, aki jön, jelezze 
a becsal6@gmail.com címemen részvételi szándékát. Fölhívnám 
a figyelmét mindenkinek, hogy előnevezéssel, március 17-ig 900 
forint a  nevezési díj, ami a  helyszínen 1200 forint lesz fejen-
ként. A  kedvezményes előnevezési díj kizárólag előzetes utalás 
esetén vehető igénybe. A  nevezési díjat március 17-ig a  BTHE 
bankszámlájára kell befizetni (10102244-59708600-01000000). 
Az előreutalt nevezési díj utólagos visszatérítésére nincsen lehe-
tőségünk. Szeretettel várok minden felnőttet, gyereket, családot! 
– mondta Wagner László főszervező.

Időpont: 2017. március 25., szombat
Gyülekező, indulás: Alsógödről a 8.08-kor induló vonattal Ze-
begénybe.
Rajthely: zebegényi iskola (Petőfi tér 2/5.)
A rajt ideje: 9:00 – 11:00
Útvonal: Zebegény – Trianoni-emlékhely – Bodzás-pihenő – 
Ernő-forrás – Borostyánkői pihenő – Szent Mihály-hegy – He-
gyes-tető – Köves-mező – Zebegény
Táv/szint/szintidő: 13,6 km /790 m/5 óra
Ellátás: Színes igazolófüzet, névre szóló emléklap, kitűző, tea, 
innivaló, édesség.

VÍZILABDA

Dobogó a célja a Piranha VSE-nek

Arról korábbi számunkban már beszámoltunk, hogy 
a Piranha VSE már több mint öt esztendeje ad sportolá-
si lehetőséget a  gödi fiataloknak. A  klub utánpótláskorú 
vízilabdázói az  ország második legerősebb korosztályos 
bajnokságában, a Dunántúli Vízilabda Ligában játszanak.

− A második forduló után nagyon jó hírem van, felka-
paszkodtunk a dobogóra az alsóházban. Nagyon kemény 
tél után utaztunk el Szombathelyre, ahol a Kaposvár-Bala-
ton csapatát 13-10-re megvertük. Ezután elfáradt a csapat, 
így a Székesfehérvár VSE ellen 13-4-es vereséget szedtünk 
össze. A  2. fordulóban sajnos a  rutinos Dunaújvárossal 
szemben alulmaradtunk, nagyon nehéz ellenfelek, 17:1-es 
vereségbe szaladtunk bele. Viszont ezen a meccsen is min-
den játékosnak lehetőséget tudtam adni. A  Sopron ellen 
javítottunk, hiszen az első fordulóban elért döntetlen után 
végre tudtunk nyerni 9-7-re. Ezzel is bizonyította a  csa-
pat, hogy fordulóról fordulóra fejlődik, így már a dobogó 
a  miénk! A  hátralévő fordulókban az  a célunk, hogy ezt 
az  eredményt megtartsuk, és  megcsípjünk egy előttünk 
lévő csapatot, ami sikerülhet, ha még egy kis rutint szer-
zünk. Március 19-én a hazai mérkőzésünket Leányfalun 
rendezzük meg délelőtt tíztől. Az  előkészítő csoportba 
várjuk sok szeretettel a 6 és 11 év közötti lányokat és fiú-
kat, akik meg szeretnének ismerkedni a sportággal, és egy 
jó hangulatú csapathoz kívánnak tartozni; emellett a „pi-
ranhase” a  Facebookon is megtalálható! – nyilatkozta 
a Gödi Körképnek Horváth Renáta edző.

V. F.

KAJAK-KENU

Riói olimpikon, világbajnok 
látogatott a gödi kajakosokhoz
A gödi kajakosok figyelmet fordítanak arra, hogy példa-
képeket állítsanak a  fiatalok elé, akik saját tapasztalatai-
kat mesélik el a fiatal versenyzőknek. Molnár Péter világ- 
és Európa-bajnok, riói olimpiai negyedik helyezett, Európa 
Játékok bronzérmes kajakos Sinkó László csoportjának 
volt a vendége. A 31. születésnapját aznap, február 16-án 
ünneplő sportoló a szobi szakosztályban nevelkedett, ma 
is a Dunakanyar az otthona. A fiataloknak szívesen beszélt 
pályafutásáról.

− Megtisztelőnek érzem a  meghívást, hogy felnőtt él-
sportolóként ezeknek a fiataloknak bemutathattam a saját 
példámat. Érdeklődéssel figyelték, amit mondtam, ami 
akár segítség is lehet számukra. A  fiatalok jó kérdéseket 
tettek fel nekem, élveztem ezt a közel egyórás fórumot. At-
tól, hogy dunakanyari fiatalokkal beszélgettem, előjöttek 
a régi emlékeim, és az, honnan is indultam – nyilatkozta 
Molnár Péter.

− A  világbajnok őszintén beszélt pályafutása kezdeté-
ről, a sikereiről, az esetleges holtpontokról, és mesélt a riói 
olimpiáról is. Hiteles példa arra, hogy egy kicsi, lelkes kö-
zösségből szorgalommal, kitartással hogyan lehet a világ 
élvonalába eljutni – mondta Sinkó László.

V. F.
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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 Gödi Körkép 2017. februári számá-
ban közölt rejtvény megfejtése:

„Én mondom nektek, január, február, itt 
a nyár!”

A nyertes ezúttal Ferencz Gábor.
 
Szerencsés megfejtőnk négy jegyet 
nyert a Váci Dunakanyar Színház Ne-
jem a neten című előadására.

BOWLING PÁLYA 
 

HÉTFŐTŐL – CSÜTÖRTÖKIG 2000 FT/ÓRA 
PÉNTEKTŐL – VASÁRNAPIG 2800 FT/ ÓRA 

 

MENÜ 990 Ft/nap 
Hétvégén napi ajánlat 1190 Ft/nap 

 

ZABÁLÓ SZERDA  szuper akció éttermünkben! 
Minden szerdán este 18 és 21 óra között 

fix 1500 Ft/fő áron korlátlanul fogyaszthatnak 
svédasztalunkról. 

(A korlátlan fogyasztás másfél órás időtartamra vonatkozik!) 
 

PÁLYA ÉS ASZTALFOGLALÁS 
06 30 456 5445 
06 30 338 1206 

 
Elérhetőségünk: 

Tekergő Étterem Pizzéria és Bowling Club 
Telefon: +36 30 456 5445 

E-mail: tekergo.etterem.pizzeria@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/tekergo.etterem.pizzeria 

 

Cím: 2132 Göd, Pesti út 179. 

1612_upc_newbuild Godi korkep 84_5x124mm.indd   1 01/12/16   16:10

hétfő, szerda, csütörtök, péntek  10 - 18 óráighétfő, szerda, csütörtök, péntek 10 - 18 óra

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

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

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

 

TAVASZ 2017 
KIVIRÁGZIK A 

KERTED 
Vásárolj közvetlenül a növényházból ! 

Kertészetünkben tavasszal muskátlit , balkonnövényeket , egynyári 
virágokat , fűszernövényeket , zöldségpalántákat és évelő 
növényeket termesztünk . Gyere el ,  sétálj egyet új 600 m²-es 

növényházunkban és  szívd magadba több ezer 
petúnia illatát  . Ha kiválasztottad azokat a 
virágokat melyekben egész nyáron át szeretnél 
gyönyörködni a teraszodon , akkor akár 
azonnal el is ültetjük neked a balkonládáidba .  
Várunk szeretettel és sok szép virággal ! 

 

Muskátli 

 

Balkonnövények 

 

Egynyári virágok 

 

Fűszernövények 

 

Zöldségpalánták 

 

Virágföld 

 

Tápoldat 

 
 

Cserép 

 

  Balkonláda 

 

VIRÁGZÓ 
DUNAKANYAR 

KERTÉSZET 

2132 Göd , Révay utca 31 
 

06-20-343-2128 

viragzodunakanyar.hu 

facebook.com/kerteszet 

 

 

Ön dönt! 

-50%-50%
vagykeretre lencsére

akár

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az ajánlat 2017. március 1-jétől május 31-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. 

2600 Vác 
Széchenyi u. 4-6.
www.opticworld.hu
+36 30 983-8121
+36 27 311-210

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

Karaván Bt. 
Következő útjaink júniusban és júliusban: 

Krakkó 4 nap, Prága 3 nap.

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. 

Autóbuszbérlés 6 főtől 62 főig. 
Nyaralás Görögországban, Paralián 

2-3 fős apartmanokban.  Utazás autóbusszal.
Részvételi díj 64000 Forint.  

Időpont: 2017. augusztus 28-tól szeptember 6-ig 
(7 éjszaka). Érdeklődés a lenti telefonszámon.
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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
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Tavaszi kerti munkákat,
metszést, növényvédelmet, 

kertgondozást vállalunk.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

HORVÁTH RENÁTA
(06 20) 585-0929 – úszó- és vízilabdaedző
https://www.facebook.com/piranhase

Toborzó − Nálad a labda!
Csatlakozz a környék legsikeresebb 

vízilabdacsapatához!
Szeretettel várunk minden 6-11 év közötti úszni tudó 

lányt és fiút, aki szeretné kipróbálni magát 
Magyarország legsikeresebb csapatsportágában!

Ha nem tudsz úszni, akkor mi megtanítunk! 

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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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

Tavaszi 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

Márciusi tűzifa akció
Kalodás fa 37900 Ft/kaloda áron kapható

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 220 000 Ft-tól.

Kerítés fedlap 1400 Ft/db-tól
Ablakpárkányok szinte azonnal!
Gránit ablakpárkány 3700 Ft/fm-től

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302
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www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,
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

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.

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

Márkafüggetlen személyautó-szerviz 

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

+ olajszűrő + munkadíj)

A JÁNDÉK! 
35 pontos 

biztonsági átvizsgálás

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

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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

Diplomás tanár NÉMET tanítást vállal 
alapoktól felsőfokig. 
Tel: 06/20/330-6620.

Konyhabútorok, gardróbszekrények, 
beépített szekrények, előszobai, 
irodai és gyermekbútorok egyedi 
méretű gyártása, laminált parketta 
lerakása kedvező áron. 
Telefon: (06-20) 247-9559.

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

Márkafüggetlen személyautó-szerviz 
HIBAELHÁRÍTÁS AZONNALI KEZDÉSSEL

/gumicontrol www.gumicontrol.hu +36-27/315-050

      NYÁRI 
GUMIABRONCSOK
155 / 70  R13 -   8.500,- Ft /db
175 / 65  R14 -   9.900,- Ft /db
195 / 65  R15 - 12.650,- Ft /db
205 / 55  R16 - 14.900,- Ft /db
225 / 45  R17 - 21.500,- Ft /db

ENNÉL TÖBBET 
SENKI NEM AD!

24 hónapos 
„Kiterjesztett garanciával”, 
ingyenes futómű állítással,
térítésmentes 35 pontos 
biztonsági átvizsgálással.

2600 VÁC, 
Szent László út 7.
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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

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

Mifelénk bárkinek lehet 

saját sárkánya

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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már 13,9 M Ft-tól

ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN

MÁR45 LAKÁSELKELT!
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