
2017
Á P R I L I S

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 28. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU

Vízilabdavetélkedőt rendeztek 
a termálstrandon 

sport  33. oldal

Kóczán Mór-díjat kapott 
Vass Réka Virág és Lukács István 
sport  31. oldal

Lakossági fórumot tartottak 
az M2-es autóút bővítéséről 
közélet  6. oldal



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS



KÖZÉLET
4. Képviselő-testületi hírek

6. Lakossági fórumot tartottak 
az M2-es autóút bővítéséről

8. Konzultáció a nemzeti érdekek 
érvényesítéséért

10. Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

12. „Szelídséggel párosult 
határozottság”

32. Hastáncgála a JAMH-ban 
május 20-án

32. Kajak-kenu: Régiós fórumot 
rendeztek Gödön

33.
Úszóversenyt és vízilabda-
vetélkedőt rendeztek 
a termálstrandon

33. Asztalitenisz: Sikeres tavaszi rajtot 
vett a GSE

33. Dzsúdó: Rangos elismerést kapott 
Pongrácz Bence

19. 100 éve született Major József

21. Személyiségfejlesztő gyermekklub 
indult Gödön

21. „Óvodacsalogató” nap volt 
a Szivárvány Bölcsődében

22. Az iskolák hírei

KULTÚRA
26. Ég s föld határa közt

27. A Göd Városi Könyvtár hírei

Újabb est a gödi polgári klubban 13.
A TopHáz sok ember otthona 14.

Imre bácsi köszöntése 15.
Kilencven rózsaszál 15.

Megújulhat a Szakáts-kert melletti 
Duna-part 16.

Tavaszi nagytakarítás 
a közterületeken 17.

AJÁNLÓ
A Duna-part Nyaralóházak 

programjai 29.
A József Attila Művelődési Ház

aktuális programjai 30.
SPORT

Kóczán Mór-díjat kapott Vass 
Réka Virág és Lukács István 31.

Labdarúgás: Márciusi utánpótlás-
eredmények 32.

Gödi Sportmajális 32.

tartalom 2017. 4. számimpresszum

A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.

ISSN 0865-5820

2017/4. lapszám

Szerkesztőség:
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:
ET-art Stúdió Kft.

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

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

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

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

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

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

A címlapon:
Úszóverseny 
és vízilabda vetélkedő 
a termálstrandon

Fotó | Bea István

Gödi Körkép | 2017. 4. szám TARTALOM 

3



A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Az előterjesztő, Markó József polgármester elmondta, hogy az utó-
lagos módosítást azt tette szükségessé, hogy a vonatkozó jogsza-
bályok szerint az idei évre áthúzódó, a város költségvetését érintő 
feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat hozzá kell igazítani 
az előző évi költségvetéshez. A módosítás tehát technikai jellegű. 
Dr. Pintér György alpolgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy két úgynevezett átvezetés vált szükségessé, az egyik az idő-
közbeni állami forrásbővülés, a másikat pedig a testület döntései 
generálják, például ha egy beruházás megvalósítása időközben 
a tartalékalapból átkerül a beruházási rovatba. A 2016-os második 
félévben egyébként a költségvetés főösszege bő 100 millió forinttal 
nőtt. A módosítást a képviselő-testület tagjai elfogadták.

A Településellátó Szervezet műszaki tevékenységéről 
szóló beszámoló
Rataj András, a TESZ igazgatója jelezte, hogy írásbeli beszámolójá-
ban arra törekedett, hogy áttekinthető képet adjon elvégzett munká-
jukról, az eredményekről, de a nehézségekről is. Tételesen felsorolta 
a TESZ költségvetésébe betervezett munkákat, és szólt arról is, hogy 
ezek között nem egy végül pályázati forrásokból valósulhatott meg. 
A beszámolót a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi 
Rendelet előkészítése
Fontos változást jelent a hazai építésügyben a településképi arcu-
lati kézikönyvek elkészítése – kezdte előterjesztését Tarjányi Judit 
főépítész, ugyanis ezek nyilvánosak és  hozzáférhetőek lesznek, 
azaz belőlük az új építkezők megtudhatják, hogy az adott település 
mit vár el tőlük. A kézikönyv Gödön is erős társadalmasítással fog 
elkészülni, s a jogszabályi előírásnak megfelelően a felhívás meg-
jelent a város hivatalos honlapján és a Gödi Körképben is. A főépí-
tész felkérte a képviselőket arra, hogy aktívan segítsék a lakosság 
bevonását az előkészítési munkába, és emlékeztetett arra is, hogy 
ezt elősegítendő az önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága fotó-
pályázatot szándékozik kiírni Göd város szépségei és árnyoldalai 
címmel. (A felhívás lapunk 5. oldalán olvasható.) Magát a Telepü-
lésképi Rendeletet szeptember 30-áig kell megalkotni, amely már 
az arculati kézikönyvben meghatározott elvekre épülne. Tarjányi 
Judit részletesen beszámolt arról, hogy a  kézikönyvnek, illetve 
a rendeletnek milyen szabályozásokat kell tartalmaznia. A képvi-
selő-testület hozzájárult az előkészítő munkák elindításához.

Közterületek elnevezése
Kovacsik Tamás, a  Városfejlesztési Bizottság elnöke felvetette, 
hogy a Kincsem-istálló átépítése után az ingatlannak postacímet 
kell adni, ezért az épületegyüttest hivatalosan el kell nevezni. A ja-
vaslat: Kincsem-park. A neveleki településrészen egy eddig névte-
len utcára az ott élők javaslata: Ökörszem utca. A Samsung-gyár-
hoz vezető utolsó, eddig helyrajzi számos útszakasz, amely a Fóti 
út folytatása, a javaslat szerint szintén viselje a Fóti út nevet. A ja-
vaslatokat a képviselő-testület megszavazta.

Egyéb rendelkezések
A kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló 
rendelet megalkotásáról külön cikkben számolunk be lapunk 5. 
oldalán. 

A képviselő-testület a TESZ javaslata alapján meghatározta a Gödi 
Termálstrand nyitvatartási idejét, valamint döntött a Göd Város 
Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között megkötött és március 
31-én lejárt bankszámlaszerződés további egy évre szóló meg-
hosszabbításáról. Szabályozta a  Szent István utcai, a  Fácán 2. 
óvodaegység előtti parkolóhely használatának időkorlátos rendjét, 
továbbá elrendelte egy útelzáró oszlop felállítását a Széchenyi csár-
dához és a strandhoz vezető lejárat előtt. 
A képviselő-testület felhatalmazta Markó József polgármestert 
arra, hogy forduljon a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez 
azzal a kéréssel, hogy megtudjuk, a városban lévő lakóingatlanok 
közül mennyi van jelenleg a zrt. tulajdonában, s az önkormány-
zat tegyen kísérletet ezek tulajdon- vagy használatbavételi jogának 
megszerzésére. 
Végezetül a képviselők támogatási kérelmek elbírálásáról döntöt-
tek, valamint egy Jegenye utcai telekalakítás ügyében hoztak ha-
tározatot. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. március 22.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 811 128

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek 
+ pénztár): 8 607

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 33 999
Lekötött betétek összesen: 0
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 853 734

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 639 290
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek listája:
XV. Camion Kft. − Közterület-fenntartási munkák: 12 650
Göd 5624 hrsz. ingatlan vásárlása: 17 500
Everling Városépítő Kft. − Kincsem-istálló felújítása: 19 840
A lakossági adótartozások összege 2017. március 31-én: 155 015

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

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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2017. május 14.,
vasárnap 10 órától
Duna-part Nyaralóházak
(Göd, Jósika u. 14.)

10.00:  Bartha Tóni Bábszínháza: Paprikajancsi visszatér

11.00:  A „Találd ki újra” és a Göd Városi Könyvtár rajzpályázatának 
eredményhirdetése

12.00:  Body Art

12.30:  Meridián torna

13.00:  Gödi Kertbarátok Klubja – Kertbe kiültethető növények 
kisorsolása

13.30:  Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport

14.00:  Pusztai Péter: Körülöttünk élő rágcsálók (előadás)

14.30:  GrandUp

15.00:  Kutyaduma-bemutató

15.30:  Aikido – Seiwakan Dojo

16.00:  Solymászbemutató

16.30:  GDSE Táncszakosztály

17.00:  Az ökovetélkedő eredményhirdetése

19.00:  Göod Times Blues-koncert

Egyéb programok:
Bográcsebéd, fotókiállítás, kézműves foglalkozások, bütykölde, 
madárodú- és madáretető-készítés, madárbemutató, kézműves 
vásár, ásványmosás, arcfestés, henna, pónilovaglás, Pangea 
Kulturális Egyesület, Zöld Sarok, Boldogságcseppek, Süni Pótmama 
Szolgálat, Léleklánc Állat- és Környezetvédő Alapítvány, GÖCE 
Klub: ingyenes vércukormérés, sportolási lehetőségek (tollaslabda, 
pingpong, tenisz), simogatható óriáskígyó, sárkánygyík, 
afrikai törpesün, madárpók, kötetlen beszélgetés Both Zoltán 
vadállatbefogóval.
Dunakaland Kalandpark: a kötélpálya 14 és 18 óra között fél áron 
látogatható; a nagypálya egységes áron 1000 Ft, a kispálya 600 Ft.

További információ: (06 30) 182-4927

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Tájékoztatás az útépítési 
hozzájárulás megfizetéséről
A kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek egy kisebb részét 
Göd Város Önkormányzata hagyományosan az útépítéssel érintett 
utcák, illetve utcaszakaszok lakóira hárítja át. A fizetendő útépítési 
hozzájárulás mértékét az önkormányzat minden egyes beruházás 
esetében külön rendeletben állapítja meg. Az útépítési hozzájáru-
lás fizethető egy összegben, illetve kérelem alapján részletekben is. 

Az ingatlantulajdonos az útépítési hozzájárulás kivetéséről szó-
ló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kérelmet 
nyújthat be a  polgármesterhez, amely alapján 5 havi részletfize-
tésre jogosult. 

Szociális rászorultság alapján lehetőség van 20 havi részletfize-
tés kérelmezésére is. Ebben az esetben Göd Város Önkormányzata 
Szociális Bizottságához kell kérelemmel fordulni, szintén a határo-
zat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A kérelem azonban 
a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletben foglalt 
eljárási szabályok alapján nyújtható be, tehát az előírt csatolandó 
iratokkal szükséges igazolni a  szociális rászorultságot (pl. mun-
káltatói igazolás, jövedelem- és vagyonnyilatkozat stb.)

Az útépítési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége az  in-
gatlantulajdonosokat tulajdonosi hányaduk arányában terheli. 
A tulajdonostársak írásbeli megállapodása alapján a hozzájárulás 
megfizetését a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja.

Göd Város Önkormányzata

Telefonszám-változás
A Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának telefon-
száma megváltozott.
Az új telefonszám: 1818
Ezúton hívjuk fel a  figyelmüket, hogy Dunakeszi Járási Hivatal 
Okmányirodai Osztályán a  fenti új telefonszámon – bármilyen 
készülékről, előhívószám nélkül – lehet időpontot és információt 
kérni, ügyeik intézéséhez.
Emellett időpontfoglalás, tájékoztatás kérhető a  dunakeszi.
okmanyiroda@pest.gov.hu e-mail címen.

Pest Megyei Kormanyhivatal
Dunakeszi Járási Hivatal

Fotópályázat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága fotópá-
lyázatot hirdet a gödi lakosok számára „Göd Város szépségei és ár-
nyoldalai” címmel. Témakör: a város épített és természeti állapota. 
A fényképeket 2017. május 31-ig várjuk a főépítészi irodába (2131 
Göd Pesti út 81.). Egy pályázó maximum 5 db fotóval pályázhat.

A legjobb képek díjazása kategóriánként történik.  A pályamű-
veket papíralapon (maximum A4-es méretben) és  digitálisan is 
kérjük, minimum 10 megapixel felbontásban.

A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi 
terméke lehet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró a beadott 
fotót szabadon felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, megje-
lentetheti kiadványaiban, honlapján vagy a Településképi Arculati 
Kézikönyvben.

Kovacsik Tamás bizottsági elnök

Madarak
És fÁk napja



A bővítés műszaki tartalma
A gyorsforgalmi út Budapest – Vác közöt-
ti szakasza mintegy 20 kilométer hosszú. 
Ebből jelenleg 13,4 kilométeren kétszer egy 
sávon lehet közlekedni. A nyár elején indu-
ló munkálatok keretében kétszer kétsávos-
ra bővítik az autóutat, középen elválasztó-
sávot, mindkét oldalon burkolt leállósávot 
építenek ki, és  több ponton segélyhívókat 
helyeznek el. A meglévő pályaszakaszokat 
felújítják, új burkolattal látják el. A beruhá-
zás elkészülte után a teljes pályaszakaszon 
110 km/h sebességgel lehet majd közleked-
ni. A  bővítésnek köszönhetően várhatóan 
javul a  forgalombiztonság, csökken a  bal-
esetek száma és a menetidő, valamint a 2. 
számú főút mentén található települések 
átmenő forgalma is tovább mérséklődik. 

Az új útpályát a  meglévő útnak a  Bu-
dapestről Vác felé tartó irány szerinti bal 
oldalára építik ki. Két új csomópontot is 
kialakítanak: az  egyik a  Dunakeszi-észa-
ki csomópont lesz, amelyet a  meglévő 
Shell-kútnál lévő pihenő átalakításával 
hoznak létre, a  másikat pedig a  sződligeti 
bekötőúttól északra építik meg. 

A felsőgödi szakaszt 815 m hosszan 
zajvédő fallal látják el. A  kivitelezés idő-
tartama alatt és  azt követően is rendsze-
resen végeznek majd zajszintméréseket, 
és  amennyiben az  eredmények alapján 

szükség lenne rá, további intézkedéseket 
tesznek a zajvédelem növelésére. 

A projekt 90 százalékos európai uniós 
és 10 százalékos hazai támogatással valósul 
meg 2019 őszére.

Dunakeszi és  Alsógöd között összekö-
tőút épül a meglévő M2 Shell-kút és a 2-es 
főúti volt Shell-kút (jelenleg autókeres-
kedés) között egy 74,4 méteres új híddal, 
amely a vasút felett ível át. Az új összekötő 
útról a  vasút keleti oldalán is létesül egy 
mellék lehajtó, amely az Alsógöd keleti ol-
dalán lakók számára nyújt közvetlen ráhaj-
tási lehetőséget.

A várható forgalomkorlátozás
A M2 gyorsforgalmi út bővítésére kiírt 
közbeszerzés nyertese a Strabag Építő Kft. 
és  a Strabag AG alkotta konzorcium lett. 
A  vállalkozás képviseletében Tari Levente 
projektvezető ismertette a  tervezett forga-
lomkorlátozással kapcsolatos tudnivalókat. 

Várhatóan a  nyár elejétől a  jövő év nyár 
elejéig elzárják a  forgalom elől az  M0-tól 
Vác felé tartó irány szerinti teljes bal pályát, 
és a jobb pályán kétszer egy sávon haladhat 
majd a forgalom. Ezt követően a forgalmat 
átterelik a bal pályára, és a jobb pályát érinti 
majd az ideiglenes forgalomkorlátozás. Tel-
jes útlezárásra nem kell számítani. A forgal-
mi rend változásával az építkezés ideje alatt 

megnő a  menetidő, de kalkulálható lesz, 
mert váratlan, előre nem látható forgalom-
korlátozásokra nem kell számítani. 

Állapotfelmérés az érintett 
ingatlanokon
A bővítéssel érintett területen található 
utakról és  ingatlanokról a kivitelező a be-
ruházás megkezdése előtt állapotfelmé-
rést készít. Ez  a konzorcium, az  útkezelő 
és  az  ingatlantulajdonos szempontjából 
egyaránt fontos lépés, hiszen csak így kö-
vethető nyomon, hogy egy-egy útszakasz 
vagy ingatlan esetleg bekövetkező állapot-
romlása összefüggésbe hozható-e az  épít-
kezési munkálatokkal, vagy sem. Az ingat-
lantulajdonosokat a kivitelező keresi majd 
meg, nekik egyelőre semmi tennivalójuk 
nincs ezzel kapcsolatban.

A lakossági fórumon jelen volt Kovács 
Márton, a Roden–UVATERV tervező kon-
zorcium irodaigazgatója. Az  elhangzott 
előadásokat követően az  ingatlantulajdo-
nosok hozzá fordulhattak válaszért a saját 
ingatlanjukkal kapcsolatban felmerülő 
kérdéseikkel.

A beruházás előnyei
Az autóút bővítési munkálatai előrelátha-
tólag valamivel több mint két és fél éven át 
(31 hónapig) tartanak. Az építés ideje alatt 
a forgalomkorlátozás és a menetidő-növeke-
dés kellemetlenül érinti majd a  lakosságot, 
de a  városnak hosszabb távon sok előnye 
származik a  beruházásból. A  2019 őszére 
elkészülő kétszer kétsávos autóút előnye-
it minden gödi lakos élvezheti majd a napi 
közlekedés során. Az infrastruktúra fejlődé-
se emellett közvetett módon a városi bevéte-
lek növekedését is elősegíti majd. Az M2-es 
túloldalán ugyanis iparterület-fejlesztés va-
lósulhat meg, és az út négysávosra bővülé-
sével jelentősen javul majd ennek a jövőbeni 
ipartelepek a megközelíthetősége is. 

Koditek Bernadett

A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági 
észrevételeket az alábbi elérhetőségeken 
várják:
E-mail: M2-lakossag@strabag.com
Telefonszám: (06 1)358-5499
További információ: www.nif.hu;
www.facebook.com/nifzrt

A lakossági fórumon rögzített video-
anyag az alábbi YouTube-linken tekint-
hető meg:
www.youtube.com/watch?v=I28aFY5aU
wA&feature=youtu.be

BERUHÁZÁS

Lakossági fórumot tartottak az M2-es autóút 
bővítéséről
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.), valamint a kivitelezéssel 
megbízott konzorcium április 5-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében la-
kossági fórumot tartott az  M2-es gyorsforgalmi út hamarosan megkezdődő 
bővítésével kapcsolatban. Markó József polgármester rövid köszöntője után 
Kovács Zoltán, a NIF Zrt. projektvezetője ismertette a beruházás részleteit.

A projektet Tari Levente (balra), a Strabag projektvezetője és Kovács Zoltán, a NIF Zrt. 
projektvezetője ismertette a lakossággal

KÖZÉLET
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Tuzson Bence elmondta: öt 
olyan témakörben kéri ki 
a  magyarok véleményét a  kor-

mány, amelyekben hazánknak vitája 
van Brüsszellel. Ennek megfelelően 
a  bevándorláspolitikánkkal, az  ener-
giaárak szabályozásával, a  külföldről 
támogatott aktivistacsoportok átlátha-
tóvá tételével, továbbá az adó- és  fog-
lalkoztatáspolitikánkkal kapcsolatban 
oszthatják meg álláspontjukat az  em-
berek. A polgári kormány minden ere-
jével azon van, hogy a hamis brüsszeli 
törekvések hatására ne sérülhessenek 
a  magyar nemzeti érdekek – mondta 
a kommunikációs államtitkár.

Kérdésükre tájékoztatást adott a né-
hány hete érvénybe lépett megerő-
sített jogi határzárral kapcsolatban. 
Kiemelte: ezen intézkedés hatására 
mára elkerülik a magyar−szerb határt 
az illegális bevándorlók, ellenben nőtt 
a  nyomás a  román−szerb és  a  hor-
vát−szerb határon. Az  új szabályozás 
nemcsak Magyarországot védi, hanem 
az Európai Unió egészét, így a nyugati 
államok polgárait is.

Arra is kíváncsiak voltunk, milyen 
újabb veszélyeket tartogat Magyaror-
szág számára a migrációs krízis. Ezzel 
összefüggésben a  parlamenti képvise-
lő elmondta: bár az  utóbbi idők híra-

dásai arról számolnak be, hogy egyre 
kevesebb illegális bevándorló jut be 
az országba, a migráció – mint globális 
folyamat – továbbra is számos problé-
mát hoz magával, az Európai Unióban 
születő döntések pedig a  legtöbb eset-
ben ellentétesek Magyarország érdeke-
ivel. Jó példa erre a strasbourgi bíróság 
nemrégiben hozott abszurd ítélete két 
bangladesi bevándorló kártérítéséről. 
Hazánkat a Helsinki Bizottság perelte 
be a  két bevándorló képviseletében, 
a  bíróság pedig fejenként 3 millió fo-
rintos kártérítést ítélt meg a  migrán-
soknak, mindemellett állnunk kell 
a  2,7 millió forintos perköltséget is 
a  Helsinki Bizottságnak. Mérlegelve 
a  kockázatokat, a  Fidesz-KDNP most 
azt kéri a  kormánytól, ne fizesse ki 
a  strasbourgi bíróság által két bang-
ladesi migráns ügyében az  őket kép-
viselő Magyar Helsinki Bizottságnak 
megítélt pénzt. Mert ha most fizetünk, 
akkor előbb-utóbb megkezdődhet 
a  nagyüzemi migránsbiznisz, és  akár 
40-50 milliárd forintot is kiperelhetnek 
jogtalanul a magyar családok zsebéből 
– fejtette ki Tuzson Bence. Hozzátette: 
a  helyzet abszurditását tovább növeli 
az a tény, hogy a két illegális bevándor-
lónak nyoma veszett, senki sem tudja, 
vajon Európa melyik szegletében van-

nak, vagy hogy egyáltalán Európában 
vannak-e még, így a számukra megítélt 
kártérítést sem tudjuk kifizetni nekik.

A nemzeti konzultációnak ugyan-
csak hangsúlyos kérdése a  rezsicsök-
kentés eredményeinek megvédése 
– mondta az államtitkár. A kormány-
zatnak szilárd álláspontja van ebben 
a  kérdésben, mégpedig az, hogy a  re-
zsicsökkentést nemzeti kézben kell 
tartani. Brüsszel szeretné elvenni 
a tagállamoktól a szabad ármegállapí-
tás jogát, ezzel együtt veszélybe sodor-
nák a  magyar családok megélhetését. 
Ez ellen pedig fel kell lépnie a magyar 
kormányzatnak, hiszen a hatósági ár-
szabályozás kivezetésével csak a  mul-
tik járhatnának jól, a  rezsiköltségek 
pedig ugyanúgy az egekbe szökkenné-
nek, ahogyan 2010 előtt. Tuzson Bence 
emlékeztetett arra, hogy a  kormány 
az első perctől nemzeti ügyként tekin-
tett a rezsicsökkentésre, és ennek mára 
szemmel látható eredményei vannak: 
a  magyar családok évente átlagosan 
170 ezer, összesen pedig 821 milliárd 
forintot takaríthattak meg az  elmúlt 
időszakban.

Fontos az  is, hogy az adópolitikánk 
továbbra is nemzeti hatáskörben ma-
radhasson, hiszen a  kormány által 
szorgalmazott és  véghezvitt adócsök-
kentések segítik a legjobban a béreme-
léseket. A  polgári kormány elkötele-
zett az  adócsökkentésben, ellentétben 
a  korábbi, baloldali kormányokkal. 
Mindez az eddigi eredményeinkből is 
világosan kitetszik: az elmúlt években 
mérséklődhetett a személyi jövedelem-
adó, és számos családi adókedvezmény 
léphetett életbe – mutatott rá az állam-
titkár.

Kiemelte: minden visszaküldött 
konzultációs kérdőív nagyon fontos 
a  kormány számára, hiszen meggyő-
ződésünk, hogy nemzeti ügyeinkben 
a magyar emberek véleménye a mérv-
adó, csak a magyar állampolgárok tá-
mogatásával tudjuk hatékonyan véde-
ni a  határainkat, így leszünk képesek 
nemzeti kézben tartani az adók, a bé-
rek és a rezsi szabályozását.

A nemzeti konzultációs kérdőívek 
kipostázása folyamatban van, azok 
nagy része már megérkezhetett a pos-
taládákba. A  kérdőíveket 2017. május 
20-ig küldhetik vissza a magyar állam-
polgárok.

Gödi Körkép

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

Konzultáció a nemzeti érdekek érvényesítéséért
Állítsuk meg Brüsszelt! – ez a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemrégiben elin-
dított nemzeti konzultációjának szlogenje és vezérgondolata. Tuzson Bencét, 
a tárca kormányzati kommunikációért felelős államtitkárát, a Pest megyei ötös 
számú választókerület országgyűlési képviselőjét a konzultációs kérdőívek tar-
talmáról, a konzultáció céljáról, illetve a migrációval kapcsolatos aktualitások-
ról kérdeztük.

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője
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Szeretettel várunk mindenkit egy kedves, családias ren-
dezvényre, ahol jó programokkal, finom ételekkel készü-
lünk, és  játékosan mutatjuk meg, hogyan is lehetne töb-
bet tenni magunk és egymás biztonságáért!

•  A közlekedőknek több mint 90 százaléka nem menne át 
egy KRESZ-vizsgán! Vajon neked sikerülne? Gyere, és pró-
báld ki! KRESZ-kódfejtés kommandós módra!

•  Ha gyermekednek nem győzöd elégszer elmondani, 
hogy „menj az út szélén a biciklivel!”, „vedd fel a bukósi-
sakot!”, akkor gyertek el, hogy megmutathassuk neki, mi-
lyen veszélyei lehetnek, ha mindezt nem teszi.

•  Már megint kinőtték a gyerekek a biciklijüket, a bukósi-
sakjukat? Hozd el a kinőtt biciklit, bukót, megunt csen-
gőt, egyéb felszerelést, tartozékot. Itt csereberélhetsz, 
adhatsz-vehetsz kerékpáros dolgokat!

A neveleki közösségi kemencében pedig ínycsiklandó fa-
latok várják a KRESZ-kódfejtésben és az ügyességi játékok-
ban elfáradt kicsiket és nagyokat!

Részletes program és regisztráció itt: www. nevelek.hu

De mi is az a Neveleki KRESZ-kommandó 
Mozgalom?
Ehhez a  kezdeményezéshez bárkinek lehet csatlakoznia, 
akár gyalogosan, kerékpárral vagy autóval közlekedik. 
Megkereshet bennünket e-mailben (info@nevelek.hu) és
a Neveleki Szomszédok Egyesület közösségi oldalain.
A mozgalom célja egyszerűen az, hogy figyeljünk a másik-
ra, és óvjuk egymást, miközben közlekedünk. Aki csatlako-
zik ehhez a kezdeményezéshez, az példamutató magatar-
tásával másokat is erre ösztönözzön.
Részleges útlezárás lesz!

Kérjük az autóval közlekedőket, hogy május 6-án reggel 9 
és 13 óra között számítsanak mindkét irányban ötperces 
menetidő-hosszabbodással.
Mindenki szíves türelmét kérjük ezen a napon!

Keresd a neveleki
KRESZ-kommandós
logót:

A program a  Neveleki Szomszédok Egyesület kezdemé-
nyezésére és szervezésében a Generali a Biztonságért Ala-
pítvány támogatásával valósul meg.

Nyári nyitvatartás május 1-jétől:
naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Vár a Gödi Termálstrandfürdő!
Újra itt a strandszezon!

www.goditesz.hu/szolgaltatasok/termalfurdo-strand
facebook: Gödi Termálstranfürdő látogatói kör

NEVELEKI KRESZ-KOMMANDÓ
FIGYELEK ÉS ÓVLAK

Közlekedési és kemenceavató családi nap
2017. május 6., szombat, 9 és 13 óra között

Gödi Körkép | 2017. 4. szám KÖZÉLET
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A magyar nép identitásának ta-
lán egyik legfontosabb napja 
ez – mondta köszöntőjében 

Markó József polgármester. Emiatt is 
fektet nagy hangsúlyt a város minden 
esztendőben a méltó megemlékezésre, 
melyben nagy szerepet vállalnak az is-
kolák. A polgármester szerint a fellépő 
gyerekek nem csupán a  közönségnek, 
hanem maguknak is életre szóló emlé-
keket szereznek, melyeknek köszönhe-
tően felnőttként is fontosnak érezhetik 
majd a  nemzeti ünnepek üzenetét. 
Szólt arról is, hogy mivel a 48-as ese-
ményekhez kapcsolódó helyszínek Al-
sógödön találhatók, a  város vezetése 
gondolkodik azon, hogy a  felsőgödi 
településrészen is kialakítsanak olyan 
emlékhelyet, melyet ilyenkor szintén 
a városi megemlékezés helyszínei közé 
lehetne illeszteni.

Dr. Párdányi Miklós, Gödön élő tör-
ténész, a  Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium egykori igazgatója osz-

totta meg gondolatait az  egybegyűl-
tekkel. Rengeteg apró részlettel fűsze-
rezett rendhagyó történelemórának 
is beillő előadása sok összefüggésre 
világított rá. Azt mondta, a  48−49-es 
eseménysorozat önmagán túlmuta-
tó, nagyszerű történelmi tanúságtétel 
volt, amelynek ránk háruló hagyatéka 
olyan érték és  kincs, melyet tisztelni, 
védeni és ápolni kell. A meggyőződé-
sünk pedig erősödik általa: a hatalom 
felelősség, az uralom, vagyis a hatalom 
gyakorlása pedig szolgálat. Talán nem 
véletlen, hogy ide születtünk, és sorsz-
szerűen ide köt a megbízatásunk, hogy 
a világnak ezt a darabját védelmezzük, 
gyarapítsuk és  szüntelenül szépítsük. 
Ez a dolgunk, és ez nem is kevés − zár-
ta gondolatait a történész.

Ünnepi műsorral a  Huzella Tiva-
dar Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola 4.a osztályos tanulói készültek. 
Közreműködött Szilva Sára és  Aradi 
Attila, valamint több énekes. A zenés, 
táncos és  prózai elemekből álló mű-
sor forgatókönyvét írta és  az előadást 
rendezte: Arany-Tóth Ágnes, a  dalo-
kat Jánosháziné Kovácsházy Beáta, 
a  hangszeres játékot Gecséni Szita 
Márta és Nyikes Róbert tanította be.

A városi hagyományokhoz híven 
sor került a  Kóczán Mór-díjak átadá-
sára is, melynek egyik különlegessége, 
hogy azokat a  névadó leszármazot-
tai, unokái, déd- és  ükunokája adják 
át a  legjobb teljesítményt nyújtó gödi 
sportolóknak. Idén Wass Réka Virág 
karatéka és  Lukács István kajakozó 
kapták a vándordíjat. Róluk bővebben 
a sportrovatban olvashatnak.

Az ünneplők ezt követően átvo-
nultak a  Kossuth térre, ahol Kemény 
Gábor elszavalta a Nemzeti dalt, majd 
a  Vitézi Rend és  a Jeruzsálemei Szent 
Lázár Lovagrend díszőrsége mellett, 
valamint lovas huszárok sorfala kö-

zött megkezdődött a  koszorúzási ce-
remónia. Az önkormányzat, a pártok, 
az  intézmények és  a civil szervezetek 
képviselői egymás után helyezték el 
koszorúikat és  mécseseiket Kossuth 
Lajos mellszobránál.

A koszorúzás a Petőfi téren folytató-
dott, ahol a  Felsőgödi Munkásdalkör 
katonadalokból álló csokrot énekelt, 
majd az  ünneplők Nemeskéri Kiss 
Miklós nemzetőr parancsnok emlék-
táblája előtt tisztelegtek.

A Nemeskéri-kúria kertjében Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő arról 
beszélt, hogy a  magyar szabadságért 
nap mint nap meg kellett és  meg kell 
küzdeni. A 48-as fiatalok voltak az el-
sők, akik kivívták a  sajtószabadságot. 
Tevékenységük egyszerre volt tradi-
cionális és  modern: hiszen egy régi 

MEGEMLÉKEZÉS

Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
1848 hőseire Gödön idén is a hagyományokhoz híven, több helyszínen emlékez-
tek. Az  ünnep a  Huzella Tornacsarnokban kezdődött, majd koszorúzásokkal 
folytatódott a  Kossuth, illetve a  Petőfi téren, és  a Nemeskéri-kúriában fejező-
dött be. Számos közreműködő – mások mellett diákok, énekkarok, huszárok  –, 
és természetesen a közös ünneplésre érkezők tették emlékezetessé a napot.

A Kóczán Mór-díjakat idén is Markó József 
polgármester és az elismerés névadójának 
leszármazottai adták át a kitüntetetteknek

Huzellás diákok idézték meg a 48-as 
eseményeket

A díszes öltözetű huszárok elmaradhatatlan 
kísérői a 48-as megemlékezéseknek

KÖZÉLET
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magyar államért harcoltak, 
ugyanakkor letették a  mo-
dern magyar állam alapja-
it. A  feladat azonban nincs 
befejezve, és  1948 üzenete 
pont az, hogy a  szabadsá-
gért folyamatosan dolgozni 
kell. A  hősök emléke előtt 
fejet kell hajtanunk, hiszen 
szükségünk van rájuk, áll-
hatatosságukra, hűségükre, 
példamutatásukra – utalt 
a szónok mások mellett Ne-
meskéri Kiss Miklósra.

Az ünnepség a  nemzetőr 
parancsnok emléktáblájának megkoszorúzása után a részt-
vevők és a Gaude kórus közös éneklésével ért véget.

V. Pálfai Kinga

Álláshirdetések
A Gödi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőt keres
A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség, 

vagy középiskolai végzettség és  közszolgálati szakképesítés, 
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;

•  Közterület-felügyelői, rendvédelmi, honvédelmi munkakörben 
szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

•  B kategóriás jogosítvány;
•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
•  Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
•  Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgán meg-

felel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
További információ: (06 27) 530-045 (Dr. Nagy Atilla aljegyző)
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a városi hon-
lapon: www.god.hu.

A Településellátó Szervezet két takarítónőt keres
Takarítónő 1:
•  heti 40 órás munkakör
•  határozott időre: 2017. 05. 1-jétől 09. 30-ig
Takarítónő 2:
•  heti 20 órás munkakör
•  határozott időre: 2017. 06. 1-jétől 09. 30-ig
A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse Bóbisné 
Zsezserán Csillát a (06 27) 530-610-es telefonszámon.

A Településellátó Szervezet gépészt keres
•  heti 20 órás munkakör
•  azonnal betölthető pozíció
•  pályázati feltétel: középfokú képesítés, fürdőüzemi gépész/gép-

kezelő
•  a pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 19.
A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse Tősér 
Tibort a (06 20) 241-0065-ös telefonszámon.

A Településellátó Szervezet uszodamestert keres
•  heti 40 órás munkakör
•  azonnal betölthető pozíció
•  pályázati feltétel: középfokú képesítés, uszodamesteri vizsga
•  a pályázat beküldésének határideje: 2017. április 19.
A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse Tősér 
Tibort a (06 20) 241-0065-ös telefonszámon.

A Településellátó Szervezet felsőgödi védőnői szolgálata 
védőnőt keres
•  heti 40 órás munkakör
•  azonnal betölthető pozíció
•  pályázati feltétel: főiskolai, védőnői képesítés
A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse Bóbis-
né Zsezserán Csillát a (06 27) 530-610-es telefonszámon.

A Településellátó Szervezet aktuális álláshirdetéseit figyelemmel 
kísérhetik a www.goditesz.hu weboldalon.

Dr. Hermann Róbert előadása
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára ren-
dezett ünnepi események sorát dr. Hermann Róbert történész, 
publicista, író előadása nyitotta meg március 10-én. A József 
Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott vetített képes 
előadásában a történész a Gödön birtokot vásárolt nemeskéri 
Kiss Miklós nemzetőrparancsnok, alezredes életútját tekintette 
át. Bemutatta a forradalom és a szabadságharc idején megvaló-
sult szerepvállalását, a nemzetőrség kötelékében történt előme-
netelét, illetve az emigrációban kifejtett sikeres diplomáciai te-
vékenységét, s mindeközben igyekezett éles határvonalat húzni 
a hiteles dokumentumokkal alátámasztható történelmi tények 
és a nemzetőrparancsnok alakját máig övező legendák közé. 

Dr. Hermann Róbert a Nemeskéri család történetének ku-
tatásával foglalkozó Mühlbacher István kezdeményezésére és a 
művelődési ház meghívására látogatott el Gödre.

A nemeskéri Kiss Miklós életútjáról szóló előadása megte-
kinthető a www.goditemak.hu honlapon, illetve a YouTube-on, 
a következő linkre kattintva: www.youtube.com/watch?v=lkk3-
4NlXpY.

K. B.

Kossuth Lajos szobra idén is ünnepi díszbe öltözött

Gödi Körkép | 2017. 4. szám KÖZÉLET

11



Éppen tíz éve kapta meg a  „Gödért 
emlékérmet”, melyre a  címben sze-
replő idézetet vésték. Az erre az al-

kalomra írt önéletrajzából idézek.
„Gyermekkoromban, 1935-ben költöz-

tünk Alsógödre, édesapám halálát köve-
tően. Nagyon hamar megszerettem ezt 
a szép helyet, a Duna-partot, s azonnal ba-
rátokra is találtam. Itt Gödön is többször 
találkoztam nagybátyámmal, Meszlényi 
Zoltán püspökkel − akit 2009-ben boldog-
gá avattak Esztergomban vértanúságáért 
−, s  beszélgetéseink életre szólóak voltak 
számomra. Félárva gyermekként különö-
sen éreztem gondos szeretetét. Egyébként 

nagybátyám jó barátságban volt Huzella 
Tivadar orvosbiológus professzorral, több-
ször elkísértem őt a  Huzella-villába, ahol 
komoly eszmecseréket folytattak.

Budapesten szereztem építőmérnöki, 
majd gazdasági mérnöki diplomát.

Mint diák és  egyetemista Alsógödön 
részt vettem a  háború utáni újjáépítés-
ben és  fejlesztési munkákban, kőművesek 
és ácsok mellett segédmunkásként.

A Közlekedési Építő Vállalatnál az  or-
szág szinte minden megyéjében dolgoztam. 
1956-ban a  miskolci Munkástanács tagja 
voltam, ahol elsősorban szervezési felada-
tokat kaptam, majd a zűrzavarban védtem 
a  vállalat vagyonát, gépeit, s  ezért nem is 
értettem, miért büntettek a  forradalmat 
követően mellőzéssel több mint 10 évig. 
Gödi lakosként hiába kérvényeztem több-
ször is a KÉV, illetve más vállalatok fővá-
rosi munkalehetőségeit. Igen távol kaptam 
csak munkát (Szolnokon, Abádszalókon, 
a  román határnál stb., nagyon alacsony 
bérért), így folyamatosan ingáztam, mint 
a szabolcsiak, csak fordított irányban, pén-
teken este jöttem haza, hétfőn hajnalban 
vissza. Így büntettek 56-os tevékenysége-
mért. Viszont legalább a szakmámban dol-
gozhattam.

Később a KÉV METRÓ-nál főépítésve-
zető, majd nyugdíjazásomig a  Váci VÍZ-
MŰ-nél voltam építési üzemfőmérnök.”

Édesapám tevékenysége igen sokirá-
nyú volt: útépítések, támfalak (például 

a Bem-rakparti), repülőtér, uszodák, csar-
nokok, metró stb. kivitelezési munkálatait 
irányította, sokszoros újítóként hét alka-
lommal kapott kitüntetést. Családi háza-
kat is tervezett, statikai ellenőrzéseket vég-
zett, folyamatosan tanácsokat adott építési 
ügyekben szervezeteknek, magánszemé-
lyeknek.

Gödön már a 60-as évektől folyamatosan 
végzett társadalmi munkát hétvégenként. 
Emlékszem, kislányként segédkeztem (mé-
rőpózna-tartással) belvízvédelmi csator-
nák, vízelvezetés-kiépítési tervek készíté-
sénél. Az 1980-as évek elejétől a vízhálózat 
korszerűsítési, majd a  szennyvízcsatornák 
építési és  szervezési munkálatainál, kivi-
telezésénél, részben a tervezésében is részt 
vett. 1969-től 1972-ig építési előadó, 1968 
és 1992 között pedig társadalmi munkában 
Göd Településfejlesztési Bizottságának el-
nöke volt. 1967 és 1995 között, azaz 28 éven 
keresztül települési önkormányzati képvi-
selő. Társadalmi munkái során a  lakosság 
tájékoztatását és képviseletét politikamen-
tesen, a mindenkori állapotokról reális ké-
pet adva végezte.

Az egyházaknak is segített. Templomok, 
parókiák építésénél, bővítésénél, korszerű-
sítésénél tervező kivitelezőként. A Piarista 
Szakmunkásképző Iskola építésének meg-
valósulásában Faragó doktorral egyeztet-
ve közreműködött tanácsadóként, illetve 
résztervezőként.

Aki ismerte, becsülte, jó embernek tar-
totta.

Utolsó éveiben, visszavonulva a közélet-
től nagy örömmel konstatálta, hogy Göd 
fejlődik, szépül, s  jó kezekben van a város 
vezetése.

Dr. Kásáné Meszlényi Lívia

Gödön elhunytak
Barek Péter Gerzsonné (sz.: Tamás Erika 
Mária) 73 éves
Perdomo Ranaldó Virgilio 72 éves
Simon Dezső László 82 éves
Varga Imréné (sz.: Kozák Piroska) 87 éves
Lang József 84 éves
Samu Károlyné 79 éves

2017. március 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Kelle Péter és Czigány Judit
Anna István és Kucsa Éva

IN MEMORIAM

„Szelídséggel párosult határozottság”
Emlékezés az ősszel elhunyt Meszlényi Zoltán (1928−2016) mérnökre, 
önkormányzati képviselőre

Meszlényi Zoltán

Meszlényi Zoltán 2007-ben vette át a Gödért Emlékérmet

KÖZÉLET
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KÖZÖSSÉG

Újabb est a gödi polgári 
klubban
Első alkalommal januári lapszámunkban szá-
moltunk be dr. Lepp-Gazdag József és  felesége 
civil kezdeményezéséről, az  általuk létrehozott 
polgári klubról. Március közepén ismét sor ke-
rült egy minden tekintetben érdekes találkozóra.

Nagy örömmel látták vendégül dr. Gönczy 
Zoltánt, dr. Gönczy Gyula magyar királyi tábla-
bírónak, az Alsógödi Községfejlesztő és Szépítő 
Egyesület alapító elnökének és Feszty Margitnak, 
Feszty Árpád kuzinjának unokáját. Dr. Gönczy 
Zoltán nem kis meghatódottsággal, 65 év után 
először léphette át újra a nagyszülői és édesanyai 
ház küszöbét.

Szendefy Zsoltné kiválóan összeállított előadá-
sával és a társaság interaktív kiegészítéseivel fel-
idézték Arany János életpályáját, az Arany család 
alsógödi kötődését. (Talán kevesen tudják, hogy 
az  alsógödi Duna-part egy jelentős része 1875 
és 1892 között az Arany család tulajdona volt.)

A gödi helytörténet és  a  magyar irodalom-
történet összeérő szálait boncolgatva szinte 
„a bőrükön érezték” Arany János egyik üzene-
tét: „Szülőhelyem, Szalonta, / Nem szült engem 
szalonba; / Azért vágyom naponta, / Kunyhóba 
és  vadonba.” E  vers 1865 körül született, s  mi, 
gödiek gondoljunk bátran arra, hogy ez a vadon 
a  mi Duna menti ártéri erdőnk, pontosabban 
a mai Huzella-kert volt, vagy legalábbis lehetett 
volna… Ugyanis végül a költőóriás − megrom-
lott egészségi állapota okán − nem Alsógödöt, 
hanem a Margitszigetet választotta lakóhelyül.

A ház építtetőjének leszármazottja szólt 
a  Gönczy-villa történetéről, és  meghatottan 
konstatálta, hogy jelenlegi tulajdonosai milyen 
gondosan őrzik eredeti formájában, hangulatá-
ban.

Az est folyamán dr. Gönczy Zoltán mesélt 
a családjáról, saját életéről, és persze Arany János 
versei is sorra felidéződtek. A kötetlen beszélge-
téshez fejedelmi ellátás is dukált a  házigazdák 
jóvoltából.

(w)

A két asztalfőn Szendefy Zsoltné és dr. Gönczy Zoltán

EGÉSZSÉG

Kismama Klub indult Gödön!
Minden nő alapvető emberi joga, hogy szabadon rendelkezhessen szülése 
körülményeiről, és személyes döntésének megfelelően, méltósággal hozhassa 
világra gyermekét. 
A döntéshez azonban tájékozottság kell. Aki szeretne testileg, lelkileg felké-
szülni élete talán legcsodálatosabb élményére, a  kisbabája megszületésére, 
az most ehhez szakemberektől kaphat segítséget. 
Ha a gyermeket váró párok megfelelő mennyiségű és korrekt információ bir-
tokában, felkészülten érkeznek a szülésre, akkor az irányítás mindvégig a szü-
lő nő kezében marad, nincs félelem és  feszültség, és  a fájdalom mindvégig 
kontroll alatt tartható. 
Az áprilisban indult Kismama Klub az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretek megszerzésében szeretné segíteni a babát váró szülőket.

A fizikai felkészítés
A szülés során igénybevett izmok megerősítése, kondicionálása, az  ízületek 
lazítása, az  izom- és  a tudatos testkontroll kialakítása heti két alkalommal 
délutánonként tartott kismamatorna keretében történik. A  foglalkozásokon 
a  résztvevők begyakorolják a  szülés során alkalmazható légzéstípusokat is, 
és  minden torna relaxációval fejeződik be. A  gyakorlásnak köszönhetően 
a kismama a szülés idejére már készségszinten tudja alkalmazni a megszerzett 
ismerteteket, ami sokat segíthet a vajúdás nehéz óráiban.
 A tornához minden kismama csatlakozhat, a terhességi időtől és a fizikai ál-
lapottól függetlenül.

A torna helye és ideje: szerda és péntek délután 16 és 17 óra között az Ady 
Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13.).
Amit hozni kell: kényelmes, laza ruházat, tiszta sportcipő vagy vastag zokni, 
polifoam (ha van). A relaxációhoz kispárna és puha pléd.

Az elméleti felkészítés
A jelentkezők a  torna mellett minden harmadik szombat délután (összesen 
négy alkalommal) előadást hallgathatnak a várandósság élettani és lelki vál-
tozásairól, a szülésről, a szoptatásról, a férj szerepéről a várandósság és a szülés 
során. Az előadásokra párokat várnak. 
Az előadásokat minden alkalommal kötetlen beszélgetés követi. A cél, hogy 
minden kismama választ kapjon a kérdéseire, és bátran, felkészülten, maga-
biztosan lépjen a szülőszobába, a szülés során pedig az orvos és a szülésznő 
partnere legyen, ne alárendelt szereplője, puszta tárgya az eseményeknek.
A Kismama Klub jó lehetőséget kínál az  ismerkedésre is. Baráti közösségek 
jöhetnek létre, amelyek tagjai a baba születése után is segíthetik egymást, pél-
dául gyerekfelügyelet és tapasztalatcsere formájában.
A kismamatorna első időpontja 2017. április 5., az első előadás időpontja pedig 
április 15. volt, de a későbbi alkalmakra is szeretettel várják a gyermeket váró 
édesanyákat és párjukat.
A részvétel – a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt – előzetes telefo-
nos egyeztetéshez kötött.

Az előadások helye: a felsőgödi laboratórium helyisége (2132 Göd, Kisfaludy u. 7.)
A csoport kísérője: Zöldi Tóth Andrea szülésznő/MSc ápoló
Telefon: (06 20) 562-5066
E-mail: zoldi.t.andrea@gmail.com
A klub tagjai zárt Facebook-csoporthoz csatlakozhatnak a következő elérhe-
tőségen: Kismama Klub Göd.

A torna és az előadások díja alkalmanként egyaránt 1000 forint. 5000 forin-
tos áron havi bérlet is váltható. A  bérleteseknek és  párjuknak az  előadások 
ingyenesek. 
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Ön is ajánlhatja háziorvosát! 
2016 decemberében hetedszer hirdették 
meg az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
és az ÁNTSZ égisze alatt „Az év praxisa 
a  Kárpát-medencében” című pályáza-
tot, amelyben ezúttal is a tavalyi év leg-
jobb, a betegeivel legtöbbet törődő há-
ziorvosát, nővérét (egyszóval praxisát) 

keresik határon innen és  határon túl. 
A díjat idén is tíz háziorvos nyerheti el 
munkatársaival, a nővérekkel együtt. 
Elsősorban a  páciensek, de az  önkor-
mányzatok, a  tisztiorvosi szolgálatok, 
a civil szervezetek, a kórházi osztályok, 
a szakorvosok, a plébániák, az iskolák 
és az idősotthonok javaslatait is várjuk.

Jelöléseiket és  gyógyulásuk történetét 
2017. május 10-ig küldhetik be a  kö-
vetkező ajánlóoldalon keresztül: 
www.evpraxisa.hu/ajanl
A pályázat hivatalos weboldala: 
www.evpraxisa.hu 
További információ: www.god.hu 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Az intézmény március 18-án csapatépítő 
napot tartott a  munkatársainak, amelyre 
az  önkormányzat Szociális Bizottságának 
elnökét, Lenkei Györgyöt és  szerkesztősé-
günket is meghívták. A  bejáratnál Dávid 
Tamás, a ház új igazgatóhelyettese fogadott 
bennünket. Ő  kezdeményezte, hogy erre 
a  szombati napra szervezzenek közösségi 
programot, amelyre meghívják az otthon-
ban dolgozók családtagjait is, hogy együtt 
töltsék a  napot, beszélgessenek, barátkoz-
zanak, igazi közösséggé kovácsolódjanak. 
Közös tevékenységet is választottak ma-
guknak: rendbe tették a  kertet, virágokat 
ültettek, néhányan pedig ezalatt ebédet 
főztek a csapatnak.

Dávid Tamás február közepén érkezett 
az  intézménybe. Korábban több mint tíz 
éven át egészségügyi szakoktatóként dol-
gozott, és  15 évig a  váci mentőállomásnál 
volt mentőszakápoló. 2006-tól a  Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 
is munkatársa. Önkéntesként kezdte, ma 
pedig szakoktató és vizsgabiztos: közúti el-

sősegélynyújtást tanít a segélyszervezetnél. 
Emellett a  sződi önkormányzat Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságának elnökeként 
is tevékenykedik. Sokrétű tapasztalataira 
alapozva úgy véli, a  fejlődést leginkább 
segítő stratégia lényege a párbeszéd, a nyi-
tottság, a  kapcsolatépítés és  az együttmű-
ködés. 

− Sokan vannak, akik szívesen támo-
gatják a rászorulók ügyét, van együttérzés 
és segíteni akarás az emberekben, csak meg 
kell szólítani őket – mondja. – Én arra tö-
rekszem, hogy minél több intézménnyel, 
civil szervezettel, céggel ismertessem meg 
az  intézményünket, és ápoljam a meglévő 
kapcsolatainkat. Ez a legjobb erőforrás, ha 
jó ügyet akar szolgálni az  ember. A  meg-
kereséseimre az ittlétem néhány hete alatt 
is sokan válaszoltak már. Egy vállalkozás 
felajánlásából kaptunk egy konyhai mo-
sogatógépet, egy másik cég jóvoltából ha-
marosan új konyhabútorral szerelhetjük fel 
az  egyik lakóotthonunkat, egy harmadik 
cég pedig elvállalta, hogy felújítja és  né-

hány ellátottunk speciális szükségleteinek 
megfelelően átalakítja a  kerekesszékein-
ket. A  Zalakerámia azzal segített, hogy 
nagy kedvezménnyel vásárolhattunk járó-
lapokat, ezeknek a  lerakására készülünk 
éppen – mutatja Tamás a  tágas nappalit, 
amelyet hamarosan felújítanak. A  folyo-
sók falain pompázó színes képekre pedig 
igazán büszke. − Ezeket magunk festettük, 
hogy barátságosabbá tegyük a hangulatot. 
A TopHáz nem egy kórház, hanem szociá-
lis intézmény, sok ember otthona – szögezi 
le. Lenkei György pedig hozzáteszi: örül, 
ha látja, hogy az  intézmény lakói a várost 
is az  otthonuknak érzik, és  részt vesznek 
a  különböző eseményeken. – Legutóbb 
a  március 15-ei ünnepségen is ott vol-
tak a  TopHáz vezetői, és  a lakók közül is 
jó néhányan eljöttek – mondja. – Jó látni 
az utóbbi időszak változásait, az intézmény 
nyitását a  külvilág felé. Az  önkormányzat 
is mindent megtesz a jó együttműködés ér-
dekében, és  igyekszik segíteni a TopHázat 
– fogalmaz a bizottsági elnök. 

Amikor Tamást a  nehézségeikről kér-
dezem, mindenekelőtt a  betöltetlen állás-
helyeket, a  létszámhiányt említi, de azt is 
hozzáteszi: belső átszervezéssel, a feladatok 
újraelosztásával ez a  helyzet is megoldha-
tó átmenetileg. Hosszabb távon viszont 
nagyon szeretnék, ha lelkes és  elhivatott 
új munkatársak csatlakoznának hozzájuk, 
akik tovább erősítenék a  jó szellemiségű, 
összetartó csapatot. Most mindenekelőtt 
fejlesztőpedagógus, illetve ápoló-gondozó 
munkakörbe keresnek kollégákat. Érdek-
lődni a következő telefonszámon lehet: (06 
20) 299-8279 

***

A TopHáz kapuja tehát nyitva áll mindenki 
előtt: várják az álláshirdetéseikre jelentke-
zőket, és  mindazokat, akik felajánlásaik-
kal, adományaikkal segíteni tudnák az in-
tézményben lakók életét. 

Koditek Bernadett

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A TopHáz sok ember otthona
Budapestre utazva, vagy onnan hazafelé tartva a gödiek közül sokan naponta 
elhaladnak a TopHáz Speciális Otthon épülete mellett. Kétszázhúsz értelmi és/
vagy testi fogyatékkal élő gyermek és felnőtt tölti itt a mindennapjait, ez az ott-
honuk. Amely az utóbbi időben napról napra otthonosabb…

PÁLYÁZAT

Az év praxisa a Kárpát-medencében

Dávid Tamás intézményvezető-helyettes  (balra) és Lenkei György bizottsági elnök a TopHáz 
csapatépítő napján

KÖZÉLET
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SZÜLETÉSNAP

Imre bácsi köszöntése
Fenyőfalvi Imre 1927-ben született a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Biri községben, a  család sorban utolsó, 14. 
gyermekeként. Az édesanyja 55 éves volt, amikor világra 
hozta. A  család később átköltözött Nagykállóba. Felesé-
gével 1961 óta élnek Felsőgödön. 1950-ben, azaz 67 évvel 
ezelőtt házasodtak össze. Imre bácsi fűszerkereskedő volt, 
előbb Nagykállóban, majd Gödről a  fővárosba járt mun-
kába. Dolgozott a Váci úti öntődében mint formázó, majd 
ugyanebben a  munkakörben a  Landler Jenő Járműjaví-
tó Üzemben. 1985-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként 
előbb a  gödi OVIT-ban dolgozott, majd a  strandon volt 
ruhatáros. Egy gyermekük született, három unokájuk van.

A város nevében Imre bácsit 90. születésnapján családja 
körében dr. Pintér György alpolgármester és  Tóth Ildikó, 
az Alapellátási Központ vezetője köszöntötte.

(w)

ÜNNEP

Kilencven rózsaszál
Városunk nevében már-
cius közepén dr. Pintér 
György alpolgármester 
és Tóth Ildikó, az Alapszol-
gáltatási Központ vezetője 
köszöntötte 90. születés-
napján Pajkos Istvánnét, 
Ilonka nénit.

Aki a  Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Novaj-
idrányban született, máig 
élnek ott többen is a  ro-
konságából. Ilonka néni 
a  helyi termelőszövetke-
zetben dolgozott, s mellet-
te ellátta a ház körüli teendőket, nevelte a lányait, gondoz-
ta a kertet.

Férje Rudabányán, majd később a  vasútnál dolgozott. 
Amikor Ilonka néni 25 évvel ezelőtt megözvegyült, idő-
sebbik leánya mindenszentek környékén esztendőről esz-
tendőre elhozta Gödre, ám az  első márciusi napsugarak 
rendre visszacsalogatták Novajidrányba, kedves virágai 
közé. 2007-ben, amikor nagyobbik lánya nyugdíjas lett, 
Ilonka néni végleg Gödre költözött. Ma már csupán rövid 
sétákat tesz az itteni kertben. Három unokája és négy dé-
dunokája, amikor csak tehetik, meglátogatják őt.

(w)

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

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,

•  Tágas terek,

•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,  
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

Gödi Körkép | 2017. 4. szám KÖZÉLET
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A város levegőtisztaságának megőrzése érdekében az  ön-
kormányzat 2015. november 16-ai ülésén módosította 
Göd Város Önkormányzatának a  helyi környezetvédelmi 
szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendeletét.
Ennek értelmében május 1-jétől augusztus 31-ig és október 
15-től március 15-ig avar és kerti hulladék égetése tilos.

Március 16. és április 30., valamint szeptember 1. és ok-
tóber 14. között a kerti hulladék égetése megengedett, de 
csak a  rendeletben előírt korlátozások figyelembevételé-
vel:
• 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 szigorúan betar-

tandók.

Az önkormányzat a közösségi együttélés szabályairól szó-
ló 24/2015. (XI. 04.) sz. rendelete alapján eljár mindazok-
kal szemben, akik az égetésre vonatkozó szabályokat nem 
tartják be. A  közterület-felügyelet 50 ezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy közigazgatási eljárást 
kezdeményezhet, melynek keretében 150 ezer Ft-ig terjedő 
bírság kiszabására van lehetőség.

Az avar és  a  kerti hulladék megsemmisítésének 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!

TERMÉSZET

Megújulhat a Szakáts-kert melletti 
Duna-part
A Környezetvédelmi Bizottság márciusi ülésén arról tár-
gyalt, hogy kezdeményezi a  Szakáts-kert melletti dunai 
partszakasz rendezését és megújítását. 

A dunai gátak megépítése előtt ugyanis a Kossuth Lajos utca 
és a Szakáts-kert közötti szakaszon szabadon átjárható, ka-
vicsos volt a part, az emberek szívesen sétáltak, pihentek itt. 
Mára azonban a területre iszap rakódott le, amelyen meg-
jelentek és elszaporodtak a különböző invazív növényfajok, 
lehetetlenné téve a  partszakasz átjárását, hasznosítását. 
Az  önkormányzat célja, hogy − előzetes szakértői felmé-
rés alapján − megszabadítása a partszakaszt az  invazív fa-
fajoktól és a balesetveszélyes, beteg faegyedektől, valamint 
a hulladéktól. Szeretnék, ha ezt a korábban közkedvelt te-
rületet ismét birtokba vehetnék a lakosok és a kirándulók. 
A partszakasz megújítása nemcsak azért célszerű, mert így 
az ismét alkalmassá válhat a szabadidő kellemes eltöltésére, 

FELHÍVÁS

Ebzárlat április végéig!
A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása (a csalétek 
vakcina kiszórása) miatt Göd közigazgatási területére is ebzár-
latot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Váci Járási Hivatalának Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatala. Az ebzárlat április 24-ig tart. Az ebzárlat 
ideje alatt minden kutyát és macskát zárt helyen (a kutyákat zárt 
udvarban) kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel 
ne érintkezhessenek. A  település területéről kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy  macskát 
szabad kivinni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor kutyákat 
és  macskákat hatósági megfigyelés alá helyezik. További infor-
mációk: www.god.hu.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala)

ÉGETÉS

A kerti hulladék égetésének szabályairól

hanem azért is, mert a rendezés után az ártérnek ez a része 
is megfelelően biztosítja majd a nagy vizek lefolyását.

Az önkormányzat a  partszakasz megújításával kapcso-
latban felvette a kapcsolatot a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatósággal. A következő lépés a terület felmérése és az 
átalakítás szakmailag megalapozott, természetkímélő mód-
jának kidolgozása lesz. 

GK

TERMÉSZET

Felülvizsgálat az új telepítésű ártéri 
erdőben
Márciusban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KÖVI-
ZIG) szakemberei felülvizsgálták, hogyan halad a  facsemeték 
növekedése azon az  alsógödi dunai partszakaszon, ahol tavaly 
márciusban a hatóság tarra vágatta az elöregedettnek és  tájide-
gennek nyilvánított faállományt, és  új erdőt telepített, amely 
az ártereken őshonos vegyes fajokból áll. A KÖVIZIG öt éven át 
kíséri figyelemmel az új telepítésű erdő sorsát. Az utógondozás 
része, hogy az elhalt egyedeket pótolják, és így biztosítják az erdő 
megfelelő fejlődését. Az 1,7 hektárnyi területre tavaly 8000 facse-
metét ültettek ki. A felülvizsgálatot követően idén március végén 
600 csemetét pótoltak.

GK
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Tájékoztató 
az üdülőtulajdonosoknak
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a  2/2017. (1. 26.) ön-
kormányzati rendeletmódosítás értelmében 2017-től 
az üdülős címkével ellátott szemétgyűjtő tartályokat áp-
rilis 1. és szeptember 30. között ürítjük az adott körzetre 
érvényes hulladékbegyűjtési napon. A fenti hat hónapon 
kívül eső időszakban a két gödi gazdaboltban beszerez-
hető egyedi zsákban szállítjuk el az ingatlanok elé kihe-
lyezett hulladékot.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2017. április 29-től
újra várja vendégeit a gödi

Szakáts-kertben lévő horgásztó

Információk: www.godihorgasz.hu
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A tavaszi időszak hosszú évek óta elma-
radhatatlan városi eseménye az  önkéntes 
nagytakarítási akció. Az  önkormányzat 
idén április 1-jére hirdette meg a  közös 
hulladékgyűjtést. A  korábbi években Göd 
több alkalommal csatlakozott a Te Szedd! 
országos kampányhoz, amelynek időpont-
ja általában április végére, május elejére 
esett. Mivel a  talajt takaró növények erre 
az időre már általában magasra megnőnek, 
könnyen eltakarják a  közöttük megbújó 
szemetet, ezért – a jobb hatásfok reményé-
ben – idén egy korábbi időpontra került 
a városi nagytakarítás. 

A közterületek tavaszi rendbetételé-
ben 1600-an vettek részt, a  legkisebbektől 
a  nyugdíjas korosztályig. Az  oktatási in-
tézmények tanulói (az óvodások is!) már-
cius 31-én tisztították meg a  hulladéktól 
a környezetüket és a Duna-part egyes sza-
kaszait, másnap pedig a  város 13 találko-
zási pontján gyűltek össze az  önkéntesek, 
hogy rendet rakjanak a  legforgalmasabb 
közterületeken. A  kétnapos akció kereté-
ben az  önkormányzat 700 szemeteszsákot 
osztott ki a résztvevők között. A szombati 

munkában helytállókat finom ebéden látta 
vendégül az önkormányzat.

A tapasztalatok szerint a gyerekek – kü-
lönösen, ha jó az  idő – minden évben él-
vezik a  szabad levegőn végzett könnyű 
munkát, amely egyúttal vidám közösségi 
együttlét is számukra, és  ami sokak örö-
mére szolgál: „tanításmentes idő”. A  kör-
nyezettudatos szemlélet, a  rend szerete-
te és  megbecsülése – nem utolsósorban 
az óvodai, iskolai nevelésnek is köszönhe-
tően – számukra remélhetőleg olyan alap-
vető érték lesz majd, amelyhez felnőttként 
is ragaszkodni fognak. 

Jakab Júlia, az önkormányzat környezet-
védelmi előadója a hulladékgyűjtés eredmé-
nyeiről szólva elmondta: az  összegyűjtött 
szemét nagy része kommunális hulladék 
volt, főként PET-palackokból, röviditalos 
üvegekből, cigarettacsikkekből, illetve kü-
lönböző édességek csomagolóanyagaiból 
szedtek össze nagyobb mennyiséget az ön-
kéntesek, de a Duna-parton idén is sok volt 
a kavicsok között megbújó üvegszilánk. 

− A  városi akció hétvégéjét követő hét-
főn éppen arra sétáltam, amerre két nappal 

korábban a  szemetet szedtük. Szomorúan 
láttam, hogy a  szombaton szépen meg-
tisztított területen hétfőre már ismét volt 
eldobált hulladék. Az  évenkénti takarítás 
nagyon fontos, de csak a  mentalitásunk 
megváltozása jelenthet tartós eredményt, 
az, ha belátjuk, hogy a  saját környezetün-
ket csúfítjuk el és  szennyezzük, amikor 
eldobáljuk, aminek a  szemetesben lenne 
a helye − mondta Jakab Júlia. 

Szász Vadász Endre, az  önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke ez 
úton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik időt áldoztak a  város megtisztításá-
ra, és  közösségi munkájukkal másoknak 
is példát adtak arról, hogy városunk szép-
ségét, rendjét csak úgy őrizhetjük meg, ha 
magunk is teszünk érte.

A bizottsági elnök a tapasztalatok közül 
kiemelte, hogy a  félreeső helyeken, a  pe-
remterületeken sajnos többfelé találkozni 
nagyobb mennyiségben lerakott illegális 
hulladékkal is. Ezeknek a  szeméthalmok-
nak a  felszámolása évente jelentős pénzt 
emészt fel, ezért a további szemetelés visz-
szaszorítás érdekében az önkormányzat át-
fogó tervet készül kidolgozni. 

Szász-Vadász Endre úgy fogalmazott: − 
A külterületi szeméthalmok konténerbe ra-
kása és elszállítása természetesen nem tarto-
zik az önkéntes városi takarítási akció céljai 
közé. Amit ezen a hétvégén szerettünk vol-
na elérni, azt teljesítettük. Sikerült megsza-
badítanunk a várost a közterületeken eldo-
bált hulladék nagy részéről. Két rendkívül 
eredményes és jó hangulatú napon vagyunk 
túl – mondta az önkormányzati képviselő.

Szervezett önkéntes hulladékgyűjtési 
akcióhoz legközelebb ősszel, a  Te Szedd! 
országos kampány keretében lehet csatla-
kozni. Ennek időpontjáról is tájékoztatást 
adunk majd a Gödi Körképben. Ám addig 
is: vigyázzunk a  környezetünk tisztaságá-
ra, rendjére!

Koditek Bernadett

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Tavaszi nagytakarítás a közterületeken

A város megtisztításában kicsik és nagyok egyaránt részt vettek

Gödi Körkép | 2017. 4. szám
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Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány
Személyi jövedelemadónk 1%-áról mindannyian rendel-
kezhetünk. Ne hagyjuk elveszni! Amennyiben a Karácsony 
Sándor Waldorf Óvoda fenntartójának, a Gödi Napsugár 
Waldorf Alapítványnak adják, hálásan köszönjük!
Címünk: 2132 Göd, Tél u. 2. 
Adószám: 18686902-1-13

Tájékoztatás: A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlás kedvezményezettje csak az a belföldi székhelyű egyesület, alapítvány 
vagy közalapítvány lehet, amely nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, illetve a személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánló magánszemély rendelkező 
nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vette a bíróság. Kérjük, adójuk felajánlása előtt tájékozódjanak arról, hogy a választott társadalmi 
szervezet megfelel-e az előírásoknak!

A Gödi Körkép májusi lapszámában is ingyenesen biztosít lehetőséget a gödi civil szervezeteknek adószámuk közlésére. Május 3-ig 
további szervezetek jelentkezését is várjuk a korkep@god.hu e-mail címen.

FELHÍVÁS

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi szervezeteket adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civil szervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak hozzá Göd társadalmi, kulturális és sportéletének 
gazdagításához, a lakosság igényeinek kielégítéséhez. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák 
a helyi civil szervezetek működését!

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolában folyó munka támogatására létrejött ala-
pítvány célja az idegen nyelv oktatási feltételeinek 
fejlesztése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, ter-
mészet- és társadalomtudományi) támogatása, a szá-
mítástechnika-oktatás feltételeinek javítása, a sport 
támogatása, feltételeinek javítása, hagyományőrzés, 
egészséges életmódra nevelés, a diákok művészeti 
tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tehetségű 
tanulók támogatása és a könyvtár állományának 
gyarapítása. Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogas-
sák az intézmény diákjait és az iskolai programok 
megvalósítását.
Adószám: 19179849-1-13

Jövőformáló 
Alapítvány
A Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában 
folyó munka segíté-
sére létrejött alapít-
vány célja a tanul-
mányi kirándulások 
és az erdei iskolák 
megvalósulásának 
támogatása. 

Továbbá az esély-
egyenlőség biztosítá-
sa az intézmény diák-
jai számára, valamint 
a rászoruló gyerme-
kek és az eszközbe-
szerzés támogatása. 

Hozzájárulásukat 
a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 
nevében köszöni 
a tantestület.

Adószám: 
18724155-1-14

Gödi Sportegyesület
Adószám: 19836454-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Alapítványunk ez úton is köszöni a 2016-ban megka-
pott 315 000 Ft támogatásukat, melyet a templomkert 
és a Bozóky tér felújítása  fordítottunk!
Ebben az évben a terv: „A templom, a templomkert 
és a Bozóky tér további felújítása, karbantartása.” 
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalé-
kának felajánlásával támogassák céljainkat.
Adószám: 18710034-1-13

Napocska 
Alapítvány a Gödi 
Bölcsődésekért
Az alapítvány 2002. 
március 8-a óta műkö-
dik. Célja a bölcsődei 
ellátás színvonalának 
emelése, a bölcsőde 
felszereltségének 
bővítése, programok 
szervezése.
Bankszámlaszám: 
64700069-10016635
Az alapítvány részére 
történő befizetések-
ről igazolást állítunk 
ki, mely a vonatkozó 
törvényeknek megfele-
lően használható.
Köszönjük, ha felajánl-
ja számunkra személyi 
jövedelemadója 1%-át! 
Adószám: 
18695333-1-13

Magyar 
Mentőmotor 
Alapítvány
A mentőmotoron ér-
kezik a leggyorsabban 
a segítség a balese-
tek és a rosszullétek 
helyszínére. Kérjük, 
Ön is támogassa adója 
1%-ával a motoros 
mentést, a mentőmo-
torok és mentőrobo-
gók működését!
Adószám: 
18019807-1-13

A Dunakanyar 
Egészséges 
Gyermekeiért 
Alapítvány
Alapítványunk ez úton 
is köszöni az előző évi 
támogatásokat. Célunk 
a jövőben a gödi gyer-
mekek sportja mellett 
a kulturális progra-
mokon való részvétel 
támogatása is. 
Adószám: 
18710357-1-13
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A Major család a  trianoni tragédia 
után került a Heves megyei Adács-
ra, ahol a  kis Jóska már ötévesen 

az elemi iskola tanulója lett. A polgári isko-
la négy évét Gyöngyösön végezte. Minden-
áron tanító szeretett volna lenni, és  ezen 
még tanárai unszolására – akik a mérnöki 
pályát javasolták – sem volt hajlandó vál-
toztatni. Az  egri Érseki Római Katolikus 
Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói 
végzettséget1936-ban.

Ám nem sokáig örülhetett a nagy lelke-
sedéssel elkezdett tanítói pályának. Várat-
lanul meghalt az  édesapja, és  még abban 
az  évben, 1940-ben behívták katonának. 
Részt vett a II. világháború harctéri esemé-
nyeiben. A doni áttörést követő harcokban 
megsebesült a lába, és hadirokkantként ke-
rült haza.

A család 1943-ban már a  Pest megyei 
Göd községben lakott, így itt vállalt tanítói 
munkát. 1943 szeptemberétől előbb a mai 
Felsőgöd területén tanított, az Ilka-majori 
állami népiskolában, majd novembertől 
az  alsógödi állami népiskolában. A  hábo-
rú a  végéhez közeledett, és  minden hadra 
fogható embert mozgósítottak. Ezért ismét 
behívták katonai szolgálatra.

Előbb a kiegészítő parancsnokságon vég-
zett adminisztrációs munkát, majd a gödi 
leventékkel nyugatra, egy Rába menti falu-
ba vezényelték. Ezután a  rokkant magyar 
honvédek parancsnoka lett Győrben, majd 
az  ausztriai Freudenthalban végeztek kü-
lönféle terepmunkákat.

Ausztriában érte a  háború vége. Melk-
nél esett fogságba, 1945 májusában. Két év 
múlva, meggyötört fizikai és  lelkiállapot-
ban került haza. Jellemző, hogy édesanyja 
mintegy kétheti „hizlaló kúráját” követően 
is testsúlya mindössze 49 kg-ot nyomott! 
A  vidéken töltött évek puritánsága, ke-
ménysége, valamint vallásos neveltetése 
segítette az  örményországi borzalmak el-
viselésében. (A lágerélet részletei megis-
merhetők a  Csodák könyve című életrajzi 
regényéből.)

Hazatértét követően szinte azonnal je-
lentkezett az alsógödi általános iskolában, 
hogy tanítói hivatását folytathassa. Mivel 

véleményét sohasem rejtette véka alá, rö-
vid idő elteltével kivívta a párt nemtetszé-
sét. Az sem aratott egyértelmű elismerést, 
hogy az úttörő-foglalkozásokat közös imá-
val kezdték és  fejezték be. Az  1948-49-es 
tanévben új igazgató került az  iskolához, 
és megkezdődött a tantestület „átnevelése”. 
Elsőként megtiltotta a  tanítók templomba 
járását, és véget értek az „imádkozós úttö-
rő-foglalkozások” is. Konfliktusai az igaz-
gatóval odáig vezettek, hogy az  nyomozó 
hadnagyot hívott az  iskolába. Így próbált 
nyomást gyakorolni rá, hogy lépjen be 
a pártba. Mivel ezt az egyet még „megígér-
ni sem tudta”, érthető, hogy az első áthelye-
zés elsodorta a gödi iskolából. Albertirsára 
helyezték, ismét elszakítva a családjától.

Érthető volt az öröme, amikor 1951-ben 
sikerült visszahelyeztetnie magát, igaz, 
nem Gödre, hanem a szomszédos Dunake-
szire. Előbb a  III. számú általános iskolá-
ban, majd 1954-től az  iparitanuló iskolá-
ban, az MTH-ban kapott tanári megbízást.

Generációk nőttek fel a keze alatt. Az ok-
tatásban elért eredményeit tudatos és  kö-
vetkezetes nevelői módszereivel valósította 
meg. Minden idejét a tanításnak és a tanu-
lóinak szentelte. Reggelente fél hétre járt 
be az  iskolába, hogy korrepetálhassa a rá-
szorulókat. Munkáját a  lelkiismeretesség 
és a magas szakmai színvonal jellemezte.

Szakmai tudását folyamatosan fejlesztet-
te. Előbb általános iskolai tanári oklevelet 
szerzett, majd elvégezte az  ELTE TTK-n 
a  matematika−ábrázoló geometria szakot. 
Fölényes szakmai felkészültsége és az okta-
tásban elért eredményei irigységet szültek, 
egyenes, szókimondó természete mindig 
személyes konfliktusok forrásaivá vált. El-
hagyva az  „életét jelentő katedrát”, a  Me-
chanikai Laboratórium alkalmazott mate-
matikusaként ment nyugdíjba.

Hátralevő életét egyre fokozódó ma-
gányban töltötte. Idejét főként irodalmi te-
vékenységének szentelte. Rendezte korábbi 
műveit, és  folytatta a  versírást. Írásaiból 
nagy örömmel tartott felolvasásokat az  őt 
ritkán meglátogató ismerőseinek és  kol-
légáinak. Időközben egészsége erősen meg-
romlott. Türelemmel viselt szenvedéseit 
követően a váci kórházban adta vissza lel-
két a  teremtőjének 1988. november 11-én. 
A  gödi Nemeskéri-Kiss Miklós úti teme-
tőben alussza álmát szeretett édesanyjával 
és testvérével közös sírban.

Major József tanár úrra tisztelettel em-
lékeznek egykori tanítványai, kollégái 
és mindazok, akik ismerték és szerették őt.

Fenyvessy Tibor

VISSZAEMLÉKEZÉS

100 éve született Major József
Már lassan az utolsó tanári évében oktatott diákjai is nyugdíjba mennek. Az idő kereke 
kérlelhetetlenül forog. Az élők kötelessége az emlékezés. Emlékezés a családra, szerette-
inkre és mindazokra, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy emberségünk 
kiteljesedjen. Emlékezés jellemünk „szobrászaira”, tudásunk formálóira. Méltán illik 
e sorba az idén 100 éve, 1917. március 19-én Kassán született Major József tanár úr is, 
akire az alábbiakban emlékezünk.

A  tanár úr és egyik végzős osztálya a ballagáson

Major József (1917–1988)
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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.)
2017. április 24-én, hétfőn 9 és 17 óra között, valamint
25-én, 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.)
2017. április 19-én, szerdán 8 és 18 óra között, valamint
20-án, 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 Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bu-
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 31-e 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 tb-azonosító 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 Tagóvo-
da közössége 2017. április 22-én (szom-
baton) 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

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

Nyílt nap
a Szivárvány Bölcsődében

Bölcsődekóstolgató nyílt napot tartunk 
április 25-én és 27-én, kedden és csütörtökön 

délelőtt 10 órától 
mindkét épületünkben

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

Minden, bölcsőde iránt érdeklődő kisgyer-
mekes családot szeretettel várunk!

Ráczki Marianna
bölcsődevezető
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− Milyen programokkal várja a személyiségfejlesztő klub a piciket?
− A Cseperedők Klubja a 0-6 éves korú gyermekeknek és  szüle-
iknek a klubja, a felnövekvő nemzedéké. A programok között ze-
nebölcsi, játszóház, mese- és papírszínház szerepel, és szeretném 
meghonosítani a szülők iskoláját, illetve a rendszeres tanácsadást.

A zenebölcsiben mondókákat, ölbeli játékokat, lovagoltató-
kat, sütögetőket játszunk, népdalokat énekelünk a  kodályi elvek 
alapján, hangszeres kísérettel. Ezek által fejlődik a kisgyermekek 
ritmusérzéke, zenei hallása, éneklési készsége. A  szülővel együtt 
játszik a kisgyermek, és ebben a kétszemélyes játékban nagyon sok 
érzelem és öröm van, − így gazdagodik a lélek! A kisgyerekek sok-
kal fogékonyabbak lesznek a művészetekre. Kedvelik a bábokkal 
bemutatott mondókákat („Dirmeg, dörmög a medve”), s izgalmas, 
amikor a  tölcsérből előbújik a  maci. Egy-egy felelgetős ének so-
rán („Hol jártál, báránykám?”) hallják szüleik közös énekét, amely 
az érzelmi nevelést is szolgálja. Hallgatnak a kicsik népi hangsze-
reket, madárdúdolót.

− Mi történik a játszóházban?
− Itt a legkisebbek együtt játszhatnak a szüleikkel. Kedvelt játékuk 
például a szivárvány ejtőernyő, mikor is az elgurult labdákat kell 
összeszedni. Ilyenkor gyakran elhangzik, hogy „jaj, legyen még 
egyszer!”. És van minicsúszda, autógarázs, óriás lufi, készségfej-

lesztő játék, mesesarok és  így tovább. A  közösségi nevelés során 
megtanulják az  egymáshoz való alkalmazkodást. Például meg 
kell várniuk, míg a  társuk lecsúszik a  csúszdán, s  ezzel fejlődik 
az empátiakészségük. Így sokkal könnyebb lesz majd a bölcsődei 
és  az  óvodai közösségekbe való beilleszkedés. Fontosnak tarta-
nám, hogy a gyerekek folyamatosan vegyenek részt ezeken a fog-
lakozásokon, mert csak a sok-sok ismétlés során tudnak rögzülni 
a dalok, a mondókák és persze a betartandó szabályok is.

− Miről szól a mese- és papírszínház?
− Ez már inkább az óvodás és kisiskolás korosztályé, gyermeknapi 
zsúrokra, születésnapi partikra adok elő meséket színes képek be-
mutatásával, melyeket neves gyermekmese-illusztrátorok készítet-
tek, mások mellett a gödi Szalma Edit és Szegedi Katalin.

− Hol és hogyan lehet jelentkezni a Cseperedők Klubjába?
− A Cseperedők Klubjának létezik egy Facebook-oldala (facebook.
com/cseperedokklubja), ahol minden információt megtalálnak 
az érdeklődők, de jelentkezhetnek telefonon is, a (06 30) 754-5951-
es mobilszámon. Hadd köszönjek el az olvasóktól Endrődi Sándor 
A szeretetről című versének két sorával: „Valakit, valamit szeretni 
kell. / Hogy szívünk boldogabb legyen.”

(w)

„Óvodacsalogató” nap volt 
a Szivárvány Bölcsődében
Még az óvodai beiratkozások előtt, március 8-án csoportos beszélge-
tésre hívta a szülőket a Szivárvány Bölcsőde, lehetőséget kínálva a vá-
ros óvodáinak arra, hogy bemutathassák nevelői munkájukat és szol-
gáltatásaikat. E hasznos találkozón idén a Kincsem Óvoda, a Kastély 
Óvoda, az Ugri-Bugri Óvoda és a Csiga-Biga Óvoda vett részt.

A bölcsiseknél a legfontosabb tevékenység a játék: ők ezen keresz-
tül ismerik meg a körülöttük lévő világot. E tapasztalatszerzés aztán 
az óvodában folytatódik.

A bölcsődei nevelés-gondozás kiemelt feladata az  egészségvé-
delem, az  egészséges életmód megalapozása, az  érzelmi fejlődés 
és a szocializáció segítése, valamint a megismerési folyamatok fej-
lődésének segítése. Az önállóság támogatása, az éneklés, a mondó-
kázás, a kézügyességet és a kreativitást segítő tevékenységek, a kü-
lönböző mozgásformák megismertetése hozzájárul a  kisgyermek 
harmonikus fejlődéséhez, a későbbi életét meghatározó kompeten-
ciák kialakulásához.

Mint azt Ráczki Mariannától, a házigazda Szivárvány Bölcsőde 
vezetőjétől megtudtuk, a szülők igen sok, számukra fontos kérdésre 
vártak választ. Szóba került a mozgás fontossága, a megfelelő étrend 
megválasztása, a szobatisztaság, a nyelvtanulás és a művészeti ne-
velés.

A nyílt napon részt vevő szülők egyetértettek abban, hogy hasz-
nos információkkal, jó tanácsokkal és  ötletekkel gazdagodtak, 
s mindezek megkönnyítik számukra az óvodaválasztást.

(w)

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. április 24., 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!

NEVELÉS

Személyiségfejlesztő gyermekklub indult Gödön
Deli Éva fejlesztőpedagógus évek óta vezeti a zenebölcsit, és a zenés baba-mama játszóházban énekes-mondókás foglalkozásokat tart 
a Szivárvány Bölcsődében. Szülői kezdeményezésre most létrehozta a Cseperedők Klubját, amely céljai szerint a legkisebbek szemé-
lyiségfejlesztését, illetve a közösségépítést szolgálja. Deli Évával beszélgettünk.
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Az iskolák hírei

Iskolánkban komoly hagyományai vannak 
a különféle versenyeknek, amelyek megszí-
nesítik a hétköznapokat, és jóleső izgalma-
kat jelentenek a diákok és tanáraik számá-
ra egyaránt. Hosszú évek tapasztalata az, 
hogy ezek a  megmérettetések motiválják, 
lelkesítik a gyerekeket, valamint jobb telje-
sítményre serkentik őket. 

Idén is lázas szervezés és  készülődés 
előzte meg a  Huzella-hetet. Az  egyes ver-
senykategóriákat már jóval korábban meg-
hirdettük a  gyerekek körében, akik nagy 
lelkesedéssel vetették bele magukat a felké-
szülésbe. Több osztályban is „elődöntőkön” 
mérték össze tudásukat a diákok.

Igyekeztünk figyelmet fordítani arra is, 
hogy ne csupán a jó magyarosok és mate-
kosok bizonyíthassák tantárgyi tudásukat, 
hanem versmondóink és  mesemondóink, 
valamint énekesek és  rajzosok is megmu-
tathassák, mit tudnak. Minden gyermek 
megtalálta a  hozzá legközelebb álló ver-
senytípust, és kedve szerint nevezett. (Per-
sze volt, aki három-négy kategóriában is 
indult!) 

A felkészülésben a tanítók mellett a szü-
lők is a  gyerekek segítségére siettek, így 
aztán fergeteges produkcióknak és teljesít-
ményeknek örülhettek a zsűri tagjai. A ver-
senysorozatban közel 400 gyerek vett részt.

 A rajzpályázat ítészei maguk a gyerekek 
voltak. A Huzella-héten ellepték az iskolát 
a  szebbnél szebb rajzok, s  gondosan meg-
szervezett szavazási procedúrán voksol-
hatott mindenki a  számára legkedvesebb 
remekműre.

Összesen 26 kategóriában született ered-
mény a  Huzella-héten, és  megszámolni 
sem tudtuk, hány szempár csillogott a díj-
kiosztó napján. 

Öröm volt számunkra, hogy az  iskola 
egy héten át zsibongó méhkassá változott. 
Külön köszönet illeti az  alsó tagozat pe-
dagógusait, akik rengeteg energiát és  időt 
fordítottak arra, hogy a verseny mindenki 
számára igazi élmény legyen.

Végezetül a  versenykategóriák arany-
érmeseinek nevét szeretnénk közzétenni. 
Minden bizonnyal nem utoljára a hallunk 
rólunk!

• A komplex magyar verseny győztesei:
2. évf.: 2.c osztály csapata (Karádi Gábor, 
Robotka Réka, Robotka Míra, Szilágyi 
Zsombor), 3. évf.: 3.d osztály (Bogdányi 
Mária, Bús Huba, Kónya Péter, Kovács 
Luca), 4. évf.: 4.a osztály csapata (Pölczman 
Dorka, Vatai-Frey Rebeka, Nagy Balázs, 
Koczka Bocsárd)

• A legjobb matematikusok:
2. évf.: Robotka Míra (2.c), 3. évf.: Kovács 
Luca (3.d), 4. évf.: Márkus Péter (4.d) 
és Fekete Kinga (4.c)

• A vers- és prózamondó verseny első he-
lyezettjei:
1. évf.: Magyarósi Léna (1.d) , 2. évf.: Heim 
Virág és Borsányi Maja (2. c), 3. évf.: Török 
Richárd és  Mácsai Rebeka (3.c), 4. évf.: 
Dömösi Lili (4.d), Lendvai Sára, Dömös 
Vivien és Vatai-Frey Rebeka (4.a)

• A rajzverseny legjobbjai: 
1. évf.: Bíró-Trencsényi Réka (1.d), 2. évf.: 
Diósfalvi Dia Napsugár (2.d) és  Borsányi 
Léna (2.c), 3. évf.: Szöllősi Nóra Natasa 
(3.d), 4. évf.: Terjék Levente (4.c)

Az általános iskolai beiratkozás rendjét 
a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §(7) 
bekezdése, valamint a  nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1}-(4) be-
kezdései alapján a Dunakeszi Járási Hivatal 
az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános 
iskolai beiratkozásra az  alábbi idő-
pontokban kerüI sor:
•  2017. április 20. (csütörtök) 

8.00 – 19.00 óra között
•  2017. április 21. (péntek) 

8.00 – 18.00 között

A gyermek abban az  évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a  hatodik életévét 
betölti, tegkésőbb az  azt követő tanévben 
tankötelessé válik.

A szülő köteles a  tanköteles korba lépő 
(2011. augusztus 31-éig született) gyerme-
két a  lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes, kötelező fel-
vételt biztositó vagy a választott iskola első 
évfolyamára beíratni.

A szülő az  első évfolyamra történő be-
iratkozáskor köteles bemutatni:
•  a  gyermek személyazonosításra alkal-

mas, a  gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és  lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (a gyermek lak-
címkártyáját), valamint

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a  választott iskola a  gyer-
mek felvételével kapcsolatban elutasító 
döntést hoz, a  szülő a  döntés ellen jogor-
voslattal élhet.

A szülő az  Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései 
alapján jogszabálysértésre vagy érdeksére-

lemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati 
kérelmet a döntés kézhezvételétől számltott 
15 napon belül. Az eljárást megindító kérel-
met a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a  szülő a  választott iskola 
elutasított döntése ellen nem kíván jogor-
voslattal élni, a döntés jogerőre emelkedé-
sét követő 5 napon belül köteles gyermekét 
beiratni a kötelező felvételt biztosltó iskola 
első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító állalános is-
kola köteles felvenni, átvenni azt a tanköte-
les tanulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a  szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az  iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 
biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fo-
gyatékos gyermeke a  fejlődését biztosító 
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen 
részt, szabálysértést követ el.

Pest Megyei Kormányhivatal
Dunakeszi Járási Hivatal

dr. Bíró Attila
járási hivatalvezető

HIRDETMÉNY
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Mindannyian tapasztaljuk, hogy az  isko-
lák tárgyi feltételeinek fejlesztésére sokkal 
kevesebb a fedezet, mint amennyire szük-
ség lenne. Örömmel tapasztaljuk azon-
ban, hogy a szülők segítő kezüket nyújtják 
iskolánknak.

Ebben a  tanévben eddig két projek-
torral gazdagodtunk, s  ugyancsak szülői 
felajánlás révén tudtunk könyveket vásá-
rolni a gyerekeknek, és ajándék DVD-kkel 
jutalmazni a tanulmányi versenyek győz-
teseit. 

Mohácsi Zoltán az  iskola alapítványá-
nak annyi pénzt adományozott, hogy 
− alapítványi kiegészítéssel − két udvari 
játékot vásárolhattunk: egy homokozót 
és  egy csúszdás faházat. A  beépítésben 
szülők és diákok is részt vettek: Mihancsa 
Viktória Mária, Barna Attila, Lucza 
Ákos, Makrai Krisztián, Mohácsi Zoltán 
és  Szathmári Attila szülei, a  nyolcadi-
kos tanulók közül pedig Barcs Benedek, 
Járossy András és  Mokos Bendegúz. 
Az  Ámbitus Kft. a  betonozáshoz ingyen 
adott alapanyagokat, a  Piramis Építőház 
pedig az új homokozóba küldött ajándék-
homokot. A  2.d osztály szülői közössége 
a  tönkrement régi homokozót felújításá-
hoz biztosított faanyagot.

Megkezdődött a  hagyományos „Egy 
osztály − tíz palánta” akció is. A  gyere-
kek hozta virágok iskolánk környezetét 
igazán széppé varázsolták az első tavaszi 
napokon. 

Ny. J.

Papírgyűjtés lesz a Huzella Tivadar Általános 
Iskolában
Május 8-ától 12-éig, hétfőtől péntekig, mindennap 7.30 és 8.30, valamint 14 és 18 óra 
között várjuk az  összegyűjtött papírokat a  Walch-épület udvarán (2131 Göd, Petőfi 
Sándor u. 48.). 
A gyermekek és az osztályok között versenyt hirdetünk, a legeredményesebb diákokat 
és közösségeket díjazzuk. A város lakosságára is számítunk! 
Várjuk az összekötözött vagy bedobozolt újságokat, összenyomott kartondobozokat, 
bárminemű papírárut. A fehér és színes lapokat nem szükséges szétválogatni.
A papírgyűjtés megszervezésével az  iskolai közösség környezettudatos életmódra 
szoktatását erősítjük, és az újrahasznosítás fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet.

• A legkiválóbb szólóénekesek:
1. évf.: Ferenczi Mihály (1.a), 2. évf.: Vatay-
Frey Tamara (2.a) és Kuthy Dániel (2.c), 3. 
évf.: Bogyó Anna (3.c) osztályos, 4. évf.: Va-
tay-Frey Rebeka (4.a)

• A legszebben csengő kórusok:
1. évf.: 1.d osztály, 2. évf.: 2.c osztály, 3. évf.: 
3.c osztály, 4. évf.: 4.c osztály leánykara

Gratulálunk minden versenyzőnek, 
és külön köszönet illeti meg a két főszerve-
zőt, Marjai Évát és Arany-Tóth Ágnest!

H. A. 

A régi homokozó a szülők segítségével szépült meg

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Köszönet az iskolánk fejlesztéséért

Versenyeredmények és programok 
Az idei Diákolimpián iskolánk csapatai si-
keresen szerepeltek: a  teremfoci II. és  III. 
korcsoportjának körzeti döntőjében 5. he-
lyezést értek el. III. korcsoportos kézilab-
dásaink megnyerték a körzeti döntőt, majd 
a  megyei területi döntőt is. Ezzel iskolánk 
kapta meg a megyei kézilabda Diákolimpia 
szervezésének jogát. A  IV. korcsoportban 
induló kéziseink harmadikok lettek a  kör-
zeti döntőben.

 A TITOK − Arany János Anyanyelvi Ver-
senyen az országos döntőben 4. évfolyamon 
6. helyezett lett Rendeki Zita, 5. évfolyamon 
7. Szíjj Dávid, 7. évfolyamon 9. Madarász 

Máté, a  8. évfolyamon 12. pedig Takács 
Botond. Felkészítő tanáraik: Hodován 
Józsefné, Niedermüller Julianna és  Bőléné 
Tóth Ágnes.

A Zrinyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóján is szép eredményeket értek 
el tanulóink: a  12. helyen végzett Kovács 
Benedek 2. osztályos tanuló. A megyei csa-
patversenyen 3. helyezést ért el Szmejkál 
Boróka, Nagy Botond és  Sebestyén Andrea. 
Felkészítőik: Gyányi Ibolya, Vojtkó Katalin, 
Klimász Jánosné és Dávid Katalin.

Nem csalódtunk a Bolyai Természettudo-
mányi Csapatversenyen indult 8.a osztályos 

tanulóinkban, országos 7. helyen végzett 
a  „Bohóchalak” csapata: Curtis Emília, 
Holló Fruzsina, Ilyés Borbála és  Csányi 
Emma. A  Dr. Gánti Tibor Komplex Ter-
mészettudományi Csapatversenyen a  2. 
helyen végzett: Curtis Emília, Holló Fru-
zsina és  Ilyés Borbála. Felkészítő tanárok: 
Bereginé Antal Csilla, Sipos Ferencné, Bartus 
Klaudia és dr. Vastaghné Csabai Katalin.

A TITOK London Bridge angol levelező-
verseny országos döntőjébe három tanulónk 
jutott be: Sipos-Vizaknai Márton, Magyarósi 
Máté és Ragályi Máté. Felkészítőik: Galgóczi 
Gyöngyvér, Lőrincz Anna, Magyarósi Emese 
és Némethné Máté Gabriella.

B. I.
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Március 26-án rendezték meg a  Magyar 
Látványtánc Sportszövetség területi kva-
lifikációs versenyét a Pestszentimrei Sport-
kastélyban. Iskolánk két formációval is 
kvalifikálta magát: a  Mini galócák ezüst 
minősítést kaptak, míg a Red and Black ko-
reográfia harmadik helyezést ért el. A  fel-
készítő tanár Boldog Mónika volt.

Három növendékünk vett részt a  IV. 
Kodály Zoltán Regionális Zongoraverse-
nyen, március elején. Közülük Garamszegi 
András Márk dicséretben részesült. Fel-
készítő tanárok: Papp Zsófia és  Szavári 
Orsolya. 

A XV. Országos Ütőhangszeres Kamara-
versenyre a  váci zeneiskolában került sor, 
amelyen a  Drums együttes első helyezést 
ért el a  III. korcsoportban, és  ugyancsak 
első lett az  ütőegyüttes kategóriában. To-
vábbá a legkisebbek, valamint a zenei veze-
tő, Stefán Tivadar különdíjban részesültek.

Március 16-án „Szolfézsdélutánt” tartot-
tunk iskolánkban. Zeneiskolás növendéke-
ink játékos feladatokban mérték össze tu-
dásukat három korcsoportban. Felkészítő 
tanárok: Bérdi Ágnes és Kovács Gabriella.

Március 24-én intézményünkben négy 
helyszínen zajlott „Iskolába hívogató” fog-

lalkozás a  művészetoktatásban résztvevő 
kollégák segítségével. A  leendő elsősök 
megismerkedhettek a  nálunk tanulható 
tanszakokkal és tanárainkkal.

Április 10-én, hétfőn 17 órától Tanári 
Kiállítást és  Hangversenyt tartunk isko-
lánk dísztermében a Németh László-napok 
alkalmából. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk! És ugyancsak várjuk 
a zenekedvelő érdeklődőket

Szeretettel várunk minden zenekedvelőt 
és  érdeklődőt április 28-án, pénteken az  V. 
Pest Megyei Rézfúvós Versenyre, amelyre 
26 településről érkeznek rézfúvós hangszere-
ken tanuló gyermekek és felkészítő tanáraik. 
A  versenyt két helyszínen rendezzük meg, 
neves szakmai zsűri közreműködésével. 

Sz. A.

Évről évre részt veszünk, és  komoly 
eredményeket érünk el azokon a  ver-
senyeken, amelyeken a szakma legjobb 
tanulói mérik össze tudásukat. A  25. 
− jubileumi − tanévben mi adtunk 
otthont négy építőipari szakmában is 
a  középdöntőnek, miközben már van 
egy győztesünk a fémesek között.

Jakus Péter a  legjobb karosszéria-
lakatos és  éppen gödi – egy kicsit. 
Hiszen hozzánk jár iskolába, a  csa-
ládi vállalkozásban pedig a  szakmai 
gyakorlatát végzi. És nem is akárho-
gyan! Idén Magyarországon nincs 
nála jobb karosszérialakatos tanuló, 
és már március végén büszke tulajdo-
nosa a  szakmai vizsgának is. Simon-
Csernyik Szilvia tanítványa többek 
között a  győri Audi és  a  kecskeméti 
Mercedes által támogatott diákokat 
utasított maga mögé a versenyen. Már 
a  középdöntőn kitűnt tudásával, s  a 
legjobb eredménnyel jutott be a dön-
tőbe. S  ha már ott járt, megnyerte. 
Büszkék vagyunk rá!

Az építőipari szakmák közül ácsok, 
kőművesek, szárazépítők és  szobafes-
tő, mázoló, tapétázó diákok is tudják 
már, hol van Göd… Mindannyian 
a mi iskolánkban vettek részt a közép-
döntőn. A  háromnapos rendezvényen 
– melyet az  iskola és  a  Gödi Piarista 
Oktató és Szolgáltató Kft. közösen ren-
dezett – pluszként az ebédlő is megú-
jult. Pelyhes Gábor szakmai oktatásért 
felelős és  Nagy László kőműves szak-
oktatók vezetésével országos szinten 
is kiemelkedő versenyhelyszínt biz-
tosítottunk – ahogyan a  résztvevők 
fogalmaztak. Kollégáink szakértőként 
az országos döntőn is ott lesznek majd. 
Rajtuk kívül a szervezésben nagy sze-
repe volt még Forró Máténak és Rottek 
Gábornak is. Külön öröm, hogy hazai 
pályán versenyezhetett Borbás Roland 
és Tuboly János az ácsok között, utób-
bi döntős is lett. A fémesek között pe-
dig Sóti Bendegúz készülhet a  legjobb 
nyolc utolsó megmérettetésére. 

B. E.
Jakus Péter a legjobbnak járó díjjal 
a kezében

PIARISTA SZAKISKOLA

A „Szakma Kiváló Tanulói” − Gödön

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészetoktatás sikerei

Szakma Sztár 
Fesztivál – 2017
A Magyar Kereskedelmi és  Ipar-
kamara 2017. április 24. és 26. kö-
zött rendezi meg a 10. Szakma Sztár 
Fesztivált Budapesten, a Hungexpo 
Vásárközpont G és F pavilonjában.

A rendezvényt ajánljuk a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalok figyelmébe.

A Drums az idei országos versenyen is a legütősebbnek bizonyult

KÖZÉLET
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Ránki Dezső
1973-ban szerzett diplomát a  Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskolán, Kadosa 
Pál és  Rados Ferenc növendékeként. 18 
évesen megnyerte a zwickaui nemzetkö-
zi Schumann-versenyt. Fellépett Európa 
legtöbb országában, több ízben Észak- 
és Dél-Amerikában, valamint rendszeres 
vendégművész Japánban.

Játszott többek között a  Berli-
ni és  a  Londoni Filharmonikusokkal, 
az  amszterdami Concertgebouw zene-
karával, a  párizsi Orchestre Nationallal 
és  a  tokiói NHK zenekarral. De számos 
neves karmesterrel is, többek között Solti 
Györggyel, Végh Sándorral, Lorin Maazellel 
és Zubin Mehtával.

1990-ben kiváló művész, 2005-ben 
Prima Primissima-díjat kapott. 2006-ban 
a Köztársasági Érdemrend középkereszt-
je a  csillaggal kitüntetésben részesült, 
2008-ban pedig másodszor is megkapta 
a Kossuth-díjat.

Klukon Edit
Zongoratanulmányait Teöke Mariann 
és  Hambalkó Edit, majd Kadosa Pál, 
Jandó Jenő és  Kurtág György irányításá-
val végezte. Zongoraművészi diplomáját 
1982-ben szerezte meg a  Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. Évtizedek óta 
koncertezik Ránki Dezső kamarapart-
nereként is. A  magyarországi hangver-
senyek mellett felléptek többek között 
Párizsban, Münchenben, Londonban, 
Tokióban, Washingtonban, Sao Pauló-
ban, a  luzerni, a  La Roque d’Anthéron-i 
és a lockenhausi fesztiválon is. 2016-ban 
Liszt Ferenc-díjat kapott.

Ránki Fülöp
1995 márciusában született Budapes-
ten. Már három-négy évesen nagy ér-
deklődést mutatott a  zongorázás iránt, 
és  magától kezdett el hallás után ját-
szani. Számos növendékhangversenyen 
lépett fel, és  2005-ben, valamint 2007-

ben egy-egy országos zeneiskolai zon-
goraversenyen korcsoportjában a  leg-
magasabb pontszámmal kapott kiemelt 
nívó-, illetve első díjat. Énekelt a  Rádió 
Gyermekkórusában, 2008-ban pedig 
az  országos zeneiskolai szolfézsverse-
nyen korcsoportjának győztese lett, sőt 
a verseny nagydíját is elnyerte. Évek óta 
tanul Dukay Barnabásnál, akivel többek 
között Bach-fúgákat elemeznek. 2013-
ban kitűnő eredménnyel érettségizett 
az Eötvös József Gimnáziumban. Jelen-
leg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem hallgatója, zongoratanárai Jandó 
Jenő és Lantos István, kamarazene-taná-
ra Wagner Rita. 2016-ban Junior Príma 
Díjban, 2017 februárjában pedig a Cziff-
ra György Fesztivál Tehetség-díjában 
részesült.

Fülöp tavaly novemberben már föllé-
pett Gödön, fantasztikus zongorajáték-
kal kápráztatta el hallgatóságát a  Búza-
szem Iskolában.

Az április 23-ai gödi koncerten kétzongorás, négykezes műveket adnak elő a Ránki család tagjai.
Kiemelt támogatók: Váci Egyházmegye, Göd Város Önkormányzata, NEA

OPERABARÁTOK ÓRÁJA
MÁJUS 13. SZOMBAT | 18.00

Operakettősök – I. rész
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka,
Viszló István, Lukács István operaénekesek.

Zongorán kísér:
Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya

Műsorvezető: Apagyi Melinda
Belépődíj: 500 Ft/fő

A  R Á N K I  C S A L Á D  A L S Ó G Ö D Ö N
ÁPRILIS 23.
17.00 ÓRAKOR

SZENT ISTVÁN-
TEMPLOM

A BELÉPÉS DÍJTALAN

T E M P L O M I  C S A L Á D I  K O N C E R T E K  |  2 0 1 7
A  B E L É P É S  C S A L Á D O S T U L  S Z E R V E Z É S É B E N

Orkhesztika Hastáncklub
10 éves jubileumi gálaműsor

2017. május 20. 16 óra

Meghívott vendégek:
Ostara Tribal táncegyüttes,

Miklós Marika
Sztárvendég: Mahasti és tanítványai

A belépés díjtalan!

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72. www.godimuvhaz.hu

Támogató: Árpád ABC – Újpest
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KÉPZŐMŰVÉSZET

Ég s föld határa közt
A fenti címmel április 14-ig volt látható a József Attila Művelődési 
Ház emeleti kiállítótermében a GödArt Művészeti Műhely tárlata. 
Az Arany János-emlékév jegyében megrendezett kiállításon a mű-
vészek – Szente Mónika, Bakos Miklós, Borbély Ferenc Gusztáv, 
Farkas Csaba, Gál Lehel és Török László – munkáit mindenekelőtt 
nagy költőnk balladái ihlették.

A vernisszázson Maczkay Zsaklin művészeti író szólt Arany Já-
nos szellemiségéről, arról, hogy vajon mit mond, mit üzen nekünk 
évszázados távlatból a költő. Talán a saját korát megelőző „moderni-
tás” az, ami miatt Arany János napjainkban is a legolvasottabb köl-
tőink közé tartozik, s akinek egy-egy sorában, gondolatában ma is 
felfedezhetjük önmagunkat, és érvényes útmutatásokra lelhetünk.

A tárlat alkotásainak jelentős része szabad asszociáció, s a mű-
vek inkább lazábban, hangulatukban, egy-egy finom áthalláson 
keresztül, áttételesen idézték meg Arany János világát.

Izgalmas kérdés, hogy egy adott kor, történetesen a mi jelenünk, 
ennek a  hatalmas, szerteágazó életműnek melyik szakaszát érzi 
leginkább a magáénak. Vagyis melyikben hallja meg a neki szóló 
üzeneteket.

A most felidézett kiállítás anyagát – legalábbis a tudósító szerint 
− mindenekelőtt a kései balladák és a Toldi-trilógia lassan, méltó-
sággal hömpölygő verssorai ihlették.

(w)

V. Gödi Kézimunka-Kiállítás 
és Verseny

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a gödi József 
Attila Művelődési Ház 2017. szeptember 5-től 

szeptember 11-ig a Kulturális Örökség Napokon 
megrendezi a V. Gödi Kézimunka-kiállítást és 

Versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, 

hogy kézimunkáikat kiállíthassák.
 

A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi 
kézimunkaüzlet alapanyagaiból készült, legfeljebb 

5 db kézimunkával lehet nevezni több kategóriában.
A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.

A részletekről tájékozódni az alábbi 
elérhetőségeken lehet:
• Telefon: (06 27) 334-729

• E-mail: evelin.heni@hotmail.com
• Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

A tárlatot megnyitó Maczkay Zsaklin művészeti író és Farkas Csaba, 
a kiállító alkotók egyike 

A kiállítás-megnyitón Kolláth András klarinétművész 
közreműködött
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A Göd Városi Könyvtár hírei

OLVASÓKÖR
BODNÁR ZSUZSÁVAL
Téma: Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz
Időpont: 2017. május 25. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

KÖNYVES ÖTÖS
áprilisi könyvajánlatunk:
•  Jodi Picoult: Magányos farkas
•  Robert B. Cialdini: Hatás − A befolyásolás pszichológiája
•  Marie Kondo: Tiszta öröm − A rendteremtés művészete
•  Bill Price: A sakk története ötven lépésben
•  Rick Riordan: Hádész Háza

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2017. április 28. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. május 5. (péntek) 13 órától 17 óráig

„Piroska nem tér le az útról”
Somogyi Réka selyemfestő albumának 
bemutatója vetítéssel egybekötve
Somogyi Réka selyemfestő albuma az  Ursus Libris kiadó 
gondozásában jelent meg 2016 novemberében. A kötet 53 
festményt tartalmaz, a  képeket illusztráló rövid írásokkal 
angol és  magyar nyelven. „A festmények körbetáncolják 
azt, amiről szólni nem lehet, mert egyetlen szóban, gondo-
latban, tettben nem fér el, pedig mindet áthatja. Az erőfe-
szítéseim is gátolnak felé, mégis minden festménnyel meg-
feszítem magam, csak megteszem azt, amit megtehetek, 
és aztán felemelem a kezem.” (Somogyi Réka)
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.) Időpont: 2017. áp-
rilis 28. (péntek) 18 óra

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  „Pa-
lástban” című kötetet, amely a  nagykunsági lelkészek bi-
zonyságtételéről szól. A  könyvbemutató gödi aktualitását 
az adja, hogy Pap Béla lelkésznek is szentel egy fejezetet.

Gödi Körkép | 2017. 4. szám KULTÚRA
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2017. április 21. péntek 19 óra
Olt Tamás: Megadom magam
zenés „láss ezer csodát!”
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 90 perc, egy 
szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

2017. április 22., szombat 19 óra
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül
vígjáték
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház produkciója
Az előadás időtartama kb. 120 perc.
Jegyár: 2200 Ft

2017. április 30., vasárnap 11 óra
Harisnyás Pippi
zenés mesejáték
A Holle Anyó Gyermekszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 60 perc.
Jegyár: 1400 Ft

2017. április 30., vasárnap 19 óra
S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve
interaktív játék
A Manna Produkció előadása
Az előadás időtartama kb. 1 óra 55 perc, 
szünet nélkül.
Jegyár: 2900 Ft

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

KULTÚRA
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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

11.00 Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport
11.30 Grund Up
12.00 Aikido - Seiwakan Dojo
12.30 Afteer School
13.00 GDSE Táncszakosztály
14.00 Portéka Színpad: Vásári komédia - Bábelőadás
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Egyéb programok: ugrálóvár, arcfestés, henna, kézműves 
kirakodó vásár.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 414-5099 • A program ingyenes!

vásári bábjáték gyerekeknek
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 414-5099 • A program ingyenes!

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 414-5099 • Az előadás ingyenes.

április

28
péntek

május

28
vasárnap

május

14
vasárnap

május

1
hétfő

19 órától
MindigMás-koncert

10 órától
Gyereknap

10 órától
Bartha Tóni Bábszínháza:

Paprikajancsi 
visszatér

18 órától
Gödi Super Group-
koncert

április

29
szombat

április

23
vasárnap

május

14
vasárnap

május

14
vasárnap

19.30 óra
A Csillagászat 
Napja

10 óra
Fantáziamalom Családi Színház:

Magyar Népmesék

19 óra
Göod Times Blues-
koncert

10 órától
Madarak és Fák 
Napja

A nagyjából éjfélig tartó rendezvényen – derült idő esetén 
– az érdeklődők különféle távcsövekkel figyelhetik meg 
az éjszakai égbolt égitestjei közül a Holdat, a Jupitert, 
a Fiastyúkot és sok más csillaghalmazt, kettős csillagokat, 
galaxisokat, üstökösöket. Borult vagy esős időben vetített 
képes előadásra kerül sor a csillagos égbolt legérdekesebb 
égitestjeiről és távcsöves látványukról. 
Várjuk az érdeklődőket!
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • A program ingyenes!

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

A Gödön már népszerű, minden korosztálynak élvezhető 
zenét játszó bluesegyüttes most egy vendégfellépővel, 
Gyöngyösi Gáborral (Hooligans) fog játszani a Madarak 
és fák napján. Az együttes tagjai: Gier Gabriel (ének, gitár), 
Horváth István (basszusgitár, ének), Csikós László (dob).
Mindenkit szeretettel várunk!
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 414-5099 • Ingyenes szabadtéri koncert!

A részletes program az 5. oldalon olvasható.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927

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

ÁPRILIS 18. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja

ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK | 17.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub „Jártamban, 
keltemben” című fotókiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Szabó Ferenc, az Egészségmegőrző 
Klub alapító tagja. A kiállítás május 3-ig tekinthető meg, 
a művelődési ház programjaihoz igazodva.

ÁPRILIS 21. PÉNTEK | 18.00
Szunyoghy András grafikusművész kiállításának 
megnyitója

ÁPRILIS 22-23. ÉS 29-30. 
SZOMBAT-VASÁRNAP | 10.00−16.30

Jobb agyféltekés rajztanfolyam Farkasvölgyi (Farkas) Éva 
iparművész vezetésével.
A kétszer kétnapos kurzus ára, mely magában foglalja 
az anyagköltséget is, 28 000 Ft.
Jelentkezés és bővebb információ: (06 30) 700-4443
e-mail: farkaseva.gobelin@gmail.com

ÁPRILIS 22-23. ÉS 29-30. SZOMBAT-VASÁRNAP
200 órás házibeteg- és idősgondozói képzés
A tanfolyam négy intenzív napból és 45 nap 
otthontanulási (távoktatási) részből áll.
Sikeres vizsga esetén szakorvos által auditált tanúsítvány 
jár, mellyel az Európai Unióban családoknál lehet 
dolgozni házi betegápoló, idősgondozó vagy akár 
házvezetői munkakörben.
Díja 75 000 Ft, amely tartalmazza a képzést, 
a jegyzeteket és a vizsgadíjat is. Igény esetén két 
részletben is kiegyenlíthető.
Bővebb információ és előzetes regisztráció: Bolyós Tamás 
(06-20) 569-0562

ÁPRILIS 24. HÉTFŐ | 14.00
A Szeretet Klub délutánja. Várják gödi versírók 
jelentkezését a klubba. Szeretnének szereplési 
lehetőséget adni, illetve a klub keretében megismerni 
a gödi poéták verseit.

ÁPRILIS 25-26. KEDD-SZERDA | 10.00−15.00
Alapszintű újraélesztési és elsősegélynyújtási tanfolyam
Ára: 15 000 Ft/fő
A képzést elvégzők felnőttképzési tanúsítványt kapnak. 
Információ: Bolyós Tamás. Tel.: (06 20) 569-0562

ÁPRILIS 26. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

ÁPRILIS 28. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

MÁJUS 2. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

MÁJUS 3. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

MÁJUS 4. CSÜTÖRTÖK | 10.00−16.00
Nyílt nap a tűzoltószertárban

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

MÁJUS 5. PÉNTEK | 18.00
Józsa János kiállításának megnyitója

MÁJUS 6. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében.
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és vérnyomásmérés, 
véranalízis, test-szellem gyógyító, energetizálás, 
szellemsebész, látnok, sorselemzés, jósnő, spiritiszta, 
ásványékszerész, rezgésterápia, számmisztika, 
nyirokmasszázs, Prána gyógyító
Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400,
Urbán Istvánné (06 20) 397-9724

MÁJUS 8. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele
Helyszín: Tanya (2131 Göd, Erdész u. 1.)

MÁJUS 12. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

MÁJUS 13. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája: Operakettősök – I. rész
Belépődíj: 500 Ft/fő

MÁJUS 15. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának programja 
a Tanyán (2131 Göd, Erdész u. 1.)

14.00
A Szeretet Klub összejövetele

MÁJUS 16. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

MÁJUS 17. SZERDA | 19.00−21.00
Noida Group-koncert és meditáció
Várunk minden kedves érdeklődőt zenés, meditációs 
rendezvényünkön. A rendezvény szervezője a Magyarországi 
Sahaja Jóga Egyesület. A részvétel ingyenes. 

MÁJUS 19. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

MÁJUS 20. SZOMBAT | 16.00
Az Orkhesztika Hastáncklub jubileumi gálaműsora

ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

ÁPRILIS 22. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Üveg: a csodálatos anyag. Lipták György szakmérnök vetített 
képes előadása.
Utána: Róth Miksa császári és királyi üvegfestő képei
Infó: (06 30) 370-2491

MÁJUS 6. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

MÁJUS 18. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

MÁJUS 20. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady Klub
Infó: (06 30) 370-2491

Az Ady Klub
aktuális programjai

Meghívó
2017. május 5., péntek 18 óra

Józsa János (1936−2016)
Szeretettel meghívjuk

JÓZSA JÁNOS festő- és grafikusművész
grafikai retrospektív kiállításának megnyitójára

a gödi József Attila Művelődési Házba.

A kiállításon közreműködik:
Józsáné Bíró Mária fagottművész

A tárlatot Vasné dr. Tóth Kornélia,
az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa
és a Kisgrafika Barátok Köre elnökségi tagja nyitja meg.

A kiállítás anyagát a Gödi Műgyűjtők Köre állította össze.

A Magyar Tűzoltók Napja
alkalmából ünnepi nyitvatartás 

a gödi tűzoltószertárban 
Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének napján,

azaz 2017. május 4-én, csütörtökön 9-től 15 óráig

Programok: a kiállítás látogatása, 
kézműves foglalkozások, ugrálóvár

Várjuk csoportok bejelentkezését időpont-egyeztetés 
céljából a (06 20) 254-5124-es telefonszámon.

Helyszín: 2132 Göd, Bozóky tér 9.

A belépés díjtalan!

A Retró Ady Klub
programja 2017. április 22-én, szombaton

17 órakor:
Üveg: a csodálatos anyag

Lipták György szakmérnök
vetített képes előadása

Utána:
Róth Miksa csász. és kir. üvegfestő képei

Infó: (06 30) 370-2491
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Becsal tavaszi kerékpártúra
Időpont: 2017. április 22., szombat
Gyülekező: 9.30-kor a felsőgödi Duna csárda előtt
Útvonal: Göd – Vác – Verőce – Magyarkút − Verőce – Vác 
− Göd
Újdonság: a csapat a visszaérkezés után csatlakozik a Ka-
kaós Csiga Fesztivál programjaihoz.
A szervezők szeretettel várják a sportos gyerekeket, felnőt-
teket, családokat!
Bővebb információk: https://www.facebook.com/groups/
becsal

PROGRAMAJÁNLÓ

Június 10-én Fétis Cross 
és Hagyományőrző Délután
Gödön június 10-én, szombaton rendezik meg a  XVII. 
Gödi Fétis Crossfutást és  Hagyományőrző Délutánt 
a Gödi Családi Fesztivál keretein belül. A Fétis Kft. idén 
17. alkalommal nyújt lehetőséget fiatalok és családok szá-
mára a hétvégi aktív, sportos kikapcsolódásra.

Helyszín: délelőtt az alsógödi kiserdő és labdarúgópálya 
(Alsógöd, Alagút u.), délután a Búzaszem Általános Iskola 
(2131 Göd, Vécsei u. 1.).

A hagyományokat követve idén is a  nem-
zeti ünnepen, március 15-én adták át a vá-
rosi sportelismerést, a  Kóczán Mór-díjat. 
Tavalyi eredményei alapján Göd önkor-
mányzatának képviselő-testülete a  dí-
jat egyéni női kategóriában Vass Réka 
Virágnak, a  férfiaknál Lukács Istvánnak   
adományozta. Az  elismerést Markó József 
polgármester mellett az  olimpiai bron-
zérmes gerelyhajító Kóczán Mór leszár-
mazottai, Jeszenszky István és  Pál uno-
kák, valamint Jeszenszky  Attila dédunoka 
és  Jeszenszky Zsolt ükunoka adták át. Kó-
czán Mór a  II. világháború után települt 
Gödre, református lelkész volt, és  aktívan 
részt vett a sportéletben. 1972. július 3-án 
bekövetkezett haláláig Gödön élt.

Görögországban rendezték a  karatésok 
kontinensviadalát 2016 novemberében, 
melyen Vass Réka Virág a juniorok között 
egyéniben bronz-, csapatban ezüstérmet 
nyert. Az  Életforrás-Do karatékája az  Eu-
rópa-bajnokság küzdelmei során nem ka-
pott ki, s ez azért is jelentős, mert korosz-
tályában negyven fő feletti volt a  létszám. 

Réka magyar bajnok lett, a felnőttek között 
pedig bronzérmet nyert. Edzője Karakó 
Sándor. Réka 18 éves,  családja  Gödön  él, 
négy testvére van. Tíz éve karatézik, ma 
válogatott versenyző, Eb 2. és  3. helyezett 
kumitében, és  gyakorlatilag nincs olyan 
verseny, ahonnan ne éremmel térne haza. 
Nehéz eldönteni, hogy a tehetsége, a szor-
galma vagy a  kitartása segítette-e legin-
kább abban, hogy erre a  szintre kerüljön, 
de egy biztos: megtalálta a spotban a mo-
tivációt, mely alapvető feltétele a sikernek. 
Helyén az  esze és  a szíve, a  karatét mint 
tradicionális sportot a mai modern kor fel-
fogásának megfelelően űzi, ahol időnként 
helye van a játéknak, a pajkosságnak is. Jel-
leme példát mutat a fiataloknak, s talán ez 
is az oka annak, hogy egyre jobb eredmé-
nyeket érnek el a klub versenyzői. 

− Nem számítottam erre a kitüntetésre. 
Meglepődtem, és  nagyon örültem, mert 
a város elismerte az edzőmet és a klubomat 
is. Kellemes érzés volt átvenni ezt a díjat és 
kezet fogni a polgármester úrral. Idén lesz 
egy Európa-bajnokság, amin szeretnék jól 

szerepelni, és  egy világbajnokság is, amit 
izgatottan várok, hiszen nem voltam még 
ilyen rangos versenyen. Erre szeretnénk 
megfelelően  felkészülni a  csapattársaim-
mal, akik közül többen is esélyesek va-
gyunk a  részvételre – mondta Vass Réka 
Virág.

Lukács István, a  Gödi SE Kajak-Kenu 
Szakosztályának versenyzője a győri Obert 
Ákossal a spanyolországi kajak-kenu mara-
ton kontinensviadalon, az ifjúságiak K2-es 
mezőnyében nyert Európa-bajnoki címet 
2016 nyarán. A  páros 2016 szeptemberé-
ben aranyérmet szerzett a szegedi Olimpiai 
Reménységek Versenyén, a  párosok 1000 
méteres versenyében. Lukács István Sinkó 
László tanítványa, háromszor  nyert kor-
osztályos maraton magyar bajnoki címet. 
Középiskolája a váci Boronkay György Mű-
szaki Középiskola, Gimnázium és Kollégi-
um jelentősen támogatta a  fiatal kajakos 
év közbeni felkészülését. István korábban 
a Gödi Németh László Általános Iskola di-
ákjaként   „Jó tanuló, jó sportoló” kitünte-
tést kapott. Teljesítményét 2014 tavaszán is 
Kóczán Mór-díjjal ismerték el. Esztendők 
óta a  korosztályos Héraklész-válogatott 
tagja. 

− Hatalmas megtiszteltetés számom-
ra, hogy idén is megkaphattam a  Kóczán 
Mór-vándordíjat. Sokat jelent számomra 
ez az elismerés, azonban ennél „nagyobb” 
versenyen, az  ifjúsági világbajnokságon is 
szeretnék bizonyítani. Oda azonban ke-
mény út vezet. Ez  az egyesületi táborral 
kezdődött Opuzenben. Eddig jól halad 
a  felkészülésem, a  téli időszak is remekül 
sikerült. Csak ráadás, hogy új felszerelésre 
is szert tehettem, amiért külön köszönet 
a  támogatóimnak. Mindent összevetve te-
hát nagy reményekkel és megfelelő háttér-
rel állhatok neki az idei szezonnak – nyilat-
kozta Lukács István.

Vasvári Ferenc

ELISMERÉS

Kóczán Mór-díjat kapott Vass Réka Virág 
és Lukács István

A két gödi sportolónak Markó József polgármester és Kóczán Mór leszármazottjai adták át 
a díjat

Gödi Körkép | 2017. 4. szám SPORT
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LABDARÚGÁS

MÁRCIUSI UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEK

U9
Harmadik helyen végzett csapatunk a hazai 
rendezésű tornán.
GMFS 2008 – Mogyoród 2-0 (góllövők: Mikos Milán, 
Schmuk Tamás)
GMFS 2008 – Dunakanyar 0-2
GMFS 2008 – MFS 0-8
GMFS 2008 – Mogyoród 1-0 (Mikos Milán)
GMFS 2008 – MFS 0-7
GMFS 2008 – Dunakanyar 0-3
GMFS 2008 – Szent Pál Akadémia 2-1 (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 2007 – Fót 2-4 (Őri Tamás, Lipusz Viktor)
GMFS 2007 – Dunakeszi Vasutas 0-1
GMFS 2007 – Csomád 2-2 (Őri Tamás, Járay Domán)
GMFS 2007 – Dunakeszi III. 6-0 (Őri Tamás 2, 
Győrvári Ábel, Török Zalán, Ferencz József, Járay 
Domán)
VSD Dunakeszi I –GMFS 2006 1-0
GMFS 2006 – Sze-fi 2-2 (Dobos Patrik 2)
VSD Dunakeszi II – GMFS 2006 1-2 (Dobos Patrik 2)
GMFS 2006 – VSD Dunakeszi IV. 2-1 (Muka Patrik 2)

Negyedik helyen végzett csapatunk a nívós 
törökbálinti tornán.
Gödi MFS 2006 – Ferencváros női U13 3-6 (Balogh 
Ákos 2, Vida András)
Gödi MFS 2006 – Törökbálint 2-0 (Kovács Zsombor, 
Madaras Ákos)
Gödi MFS 2006 – Civis UPSE 1-1 (Madaras Ákos)
Gödi MFS 2006 – Dalnoki Akadémia 3-2 (Kovács 
Zsombor, Madaras Ákos 2)
Elődöntő: Gödi MFS 2006 – Főnix Gold 0-7
Mérkőzés a 3. helyért: Gödi MFS 2006 – Veresegyház 
2-9 (Madaras Ákos, Vida András)

U13
Gödi SE – Szefi 0-2
Gödi SE – Dunakeszi II. 0-0
Gödi SE – Dunakeszi I. 0-1
Gödi SE – Fóti SE 1-0 (HelmesVilmos)
Gödi SE – Csomád 0-2

U16
Gödi SE – Visegrád 0-2
Nagymaros – Gödi SE 11-1 (Urbán Bulcsú)
Városi SE Dunakeszi – Gödi SE 8-0
Gödi SE – Focisuli Alapítvány - Vác 0-7

U19
Gödi SE – Budakalász MSE 1-2 (Frech Attila)
Leányfalu SE – Gödi SE 4-7 (Frech Attila 2, Kassai 
Sándor, Cseri Olivér, Honti Barnabás, Libényi 
Bertalan, Junghaus Olivér)
Gödi SE – Szigetgyöngye SE 7-0 (Frech Attila 2, 
Honti Barnabás 2, Urbán Bulcsú 2, Lugosi András)
ASR Gázgyár-PILE-Szántó – Gödi SE 1-7 (Máté Balázs, 
Sebő András, Cseri Olivér, Pintér Huba, Sándor 
István, Gergely Marcell, Frech Attila)

PROGRAMAJÁNLÓ

Hastáncgála a JAMH-ban május 20-án
Tízesztendős a gödi Orkhesztika Hastáncklub. A kerek évforduló al-
kalomából május 20-án, szombaton 16 órától gálaműsort rendeznek 
a  József Attila Művelődési Házban. A  közel kétórás program során 
a klub táncosai mellett fellépnek az Ostara Tribal táncegyüttes tagjai, 
Miklós Marika, valamint Mahasti és tanítványai. A belépés díjtalan.

KAJAK-KENU

Régiós fórumot rendeztek Gödön
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kezdeményezésére szakmai konferen-
ciát rendeztek a dunakanyari régió klubjainak – a GSE részvételével – 
Gödön, az alsógödi Búzaszem Általános Iskolában. A 20 dunakanyari 
műhelyből közel százan vettek részt; a Duna-parti településre az edzők, 
sportszakemberek mellett versenyzők és szülők is ellátogattak.

A szövetség képviseletében Dónusz Éva utánpótlás-kapitány el-
mondta, az MKKSZ számára kiemelten fontos a dopping elleni küz-
delem, ezért preventív jelleggel adnak lehetőséget a régióknak az ilyen 
témájú fórumok megszervezésére.

Kammerer Zoltán hívta meg a  klubokat, hiszen ő  képviseli a  du-
nakanyari régiót a szövetség elnökségében. Azt mondta, összefogást, 
együttműködést szorgalmaz a  tagegyesületek, a  régió szakosztályai 
között, és a jövőben több közös eseményt, programot is tervez.

Kalló Barbara doppingellenőr gyakorlatias előadás keretében mutat-
ta be a dopping történetét, a Magyar Antidopping Csoport feladatait, 
a doppingellenőrzés menetét. Répási Eszter dietetikus, táplálkozástu-
dományi szakember a sportolók helyes étkezéséhez adott tanácsokat.

V. F.

PROGRAMAJÁNLÓ

Gödi Sportmajális

Időpont: 2017. május 1., hétfő
Helyszín: a Gödi SE alsógödi spottelepe, Kiserdő

Program:
8.00: gyülekező, bemelegítés, sorsolás
8.25: megnyitó
8.30: VUK (Városi Utánpótlás Kupa) labdarúgótornák gyermekeknek
11.00: női labdarúgótorna
13.00: Bednárik László Kispályás Futball Emléktorna

Nevezés: a női labdarúgótornára az ifjúsági és a felnőtt csapatoknak 
a dedandi@gmail.com e-mail címen,
az emléktornára pedig a becsal6@gmail.com címre az  ifjúsági és  fel-
nőtt férficsapatok jelentkezését várják április 28-ig.
A tornák után eredményhirdetés: a győztesek serleget, az 1-3. helyezett 
csapatok érmet kapnak.
A büfében étel, ital egész nap kapható.
A szervezők szeretettel várják a gyermekeket, felnőtteket, családokat, 
baráti társaságokat!

Fő támogatók: Göd Város Önkormányzata, Fétis Kft., Felsőgödi Ka-
ritász Csoport.
Bővebb információk: https://www.facebook.com/groups/becsal

KARATE

Vass Réka ismét Eb-érmes
Megállíthatatlan a gödi Kóczán Mór-díjas Vass 
Réka Virág! Az Életforrás-Do karatékája a hol-
landiai JKA Európa-bajnokságon – az  egyik 
legrangosabb szervezet versenyén – a  junior 
nők között kumitében ezüstérmet nyert.

SPORT
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ASZTALITENISZ

Sikeres tavaszi rajtot vett a GSE
A csapatbajnokság tavaszi idényében 3-4 fordulón vannak túl 
a Gödi SE asztaliteniszezői. − Csapataink továbbra is jól szere-
pelnek, s úgy tűnik, hogy a kitűzött céljainkat teljesíteni tudjuk 
– summázta Gulyás Miklós edző.

EREDMÉNYEK:
NB II.: 2 győzelem, 1 vereség az első helyezettől, a tabella 4. helyét 
foglalják el.
Tata – Gödi SE I. 11:7; Gödi SE – Budaörs 11:7; Vonyarcvashegy – Gödi 
SE 7:11. Játékosok: Oroszki Viktor, Buzás Zoltán, Lovas Dániel, Nagy 
Bence, Iványi Gergő; a megyei csapatból kisegített Felker Zoltán.
Megye I/A.: 3 győzelem, 1 vereség, a tabella 4. helyén állnak.
Göd II. – Zsámbék 15:3; Göd II. – Szentendre 4:14; Újhartyán – Göd II. 
1:17; Göd II. – Vác II. 15:3. Játékosok: Felker Zoltán, Ujvári Tibor, Rovó 
Péter, dr. Várnagy Ákos.
Megye I/B.: 3 győzelem, 1 vereség, a tabella 2. helyén foglalnak 
helyet.
Göd III. – Vác III. 18:0; Gyál – Göd III. 7:11; Göd III. – Gödöllő 8:10; Göd 
III. – Telki 14:4. Játékosok: ifj. Gulyás Miklós, Szigeti Béla, Járdi Tibor, Bea 
Csaba, Nagy László és Fojt Attila szakosztályvezető.

Gulyás Miklós az utánpótlással kapcsolatban arról tájékozta-
tott, hogy a létszámot egy év alatt a duplájára növelték, jelenleg 
18 gyermek jár rendszeresen az  edzésekre. − Közülük a  legte-
hetségesebbek részére külön foglalkozást tartunk, felkészítjük 
őket a versenyeztetésre. Az alsós gyerekek közül Mészáros Máté 
és Vincze Dániel a legügyesebb. Munkámat Hajdu Zoltán segíti 
– mondta a szakember.

DZSÚDÓ

Rangos elismerést kapott Pongrácz 
Bence

Tavalyi eredményei alapján a gödi, korábban Huzella isko-
lás Pongrácz Bence, az Újpesti Torna Egylet dzsúdósa nyer-
te el az  Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) által 
kiírt „2016. évi Magyarország legjobb sportági sportisko-
lása” címet. A díjat márciusban, egy fővárosi ünnepségen 
vehette át. Horváth László tanítványa ma az Újpesti Bródy 
Imre Gimnázium 11. osztályos tanulója. Bence 2016-ban 
az  ifjúsági Európa-bajnokságon, Finnországban 5. lett, 
vezette a korosztályos világranglistát. Utolsó éves ifiként 
felnőtt, junior és ifjúsági magyar bajnoki címet nyert.

A héraklészes válogatott judoka egy korosztállyal feljebb 
lépve jó úton halad 2017-ben is: a junior bajnokságon idén 
sem talált legyőzőre. A  nemzetközi viadalok majd most 
kezdődnek számára.

V. F.

Az úszás és a vízilabdázás népszerűsítése volt a célja a rendhagyó 
sportnapnak, mellyel a szervezők hagyományt szeretnének 
teremtetni...

Úszóversenyt és vízilabda-
vetélkedőt rendeztek 
a termálstrandon
Az Aquaworm Waterpolo Göd programot szervezett 
a gödi termálstrandon, melynek keretében első alkalom-
mal rendeztek egy időben úszóversenyt és vízilabda-vetél-
kedőt. Az eseményről részletesebb beszámolót a következő 
lapszámban közlünk.

Nem csak Bence, hanem iskolája is elismerést kapott a SIOSZ-tól
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

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

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

A Gödi Körkép 2017. márciusi számá-
ban közölt rejtvény megfejtése:

„Apu szerint én is a kéményen keresztül 
érkeztem.”

A nyertes ezúttal: Mészáros Katalin

Szerencsés megfejtőnk és kísérője 
egy alkalommal a MITOSZ VENDÉGLŐ 
(2131 Göd, Pesti út 77.) meghívását ve-
heti igénybe. 
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– Széles termék- és szolgáltatás palettával 
rendelkező vezető bankként mi az, ami 
megkülönbözteti Önöket a  versenytár-
saktól?
– Bankunk célja, hogy mind lakossági, mind 
vállalkozói pénzügyekkel kapcsolatban hoz-
zánk forduljanak elsőként tanácsért szemé-
lyesen, telefonon vagy akár e-mailben is. Fo-
lyamatos az  inspirációnk a  fejlődésre, hogy 
mindig többet, jobbat tudjunk adni ügyfe-
leinknek, hogy a  bizalmukkal továbbra is 
minket tiszteljenek meg. Lakossági oldalról 
büszkék vagyunk arra, hogy minden generá-
ció igényeit teljes körűen ki tudjuk szolgálni 
banki és biztosítási területen egyaránt. A hi-
telek mellett jelentős megtakarítási állomány-
nyal is rendelkezünk, melyek biztonságát 
az  OBA, illetve a  BEVA is garantálja. Azon 
ügyfeleink számára pedig, akik pénzügyei-
ket legszívesebben elektronikusan intézik, 
tavaly tavasszal megújult K&H e-bankunk-

kal és  K&H mobilbank alkalmazásunkkal 
állunk rendelkezésükre. Kiemelten fontos-
nak tartjuk, hogy ügyfeleink felelős pénzügyi 
döntéseket hozzanak tanácsadóink szakmai 
segítségével.

– Hogyan látják a  jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között az  ingatlanpiac változá-
sait, annak finanszírozását?
– Elmondható, hogy az ingatlanforgalom fel-
erősödött, melynek finanszírozásában ban-
kunk ebben az elmúlt időszakban is jelentős 
részt vállalt. Lakásvásárláshoz versenyképes 
kondíciókkal és gyors átfutási idővel tudunk 
hitelt és  támogatást folyósítani. Kampá-
nyunk keretében most induló díjak és  költ-
ségek nélkül várjuk az ügyfeleket, akár más 
pénzintézetnél lévő lakáscélú hitelek kiváltá-
sával kapcsolatban is.
Fontos, hogy a  hozzánk fordulók bizalmát 
megnyerjük és  meg is tudjuk tartani, ezért 

kollégáimmal arra törekszünk, hogy minden 
területen naprakész információval szolgál-
junk, és ügyfeleink elégedettek legyenek. 

– Mi a helyzet a vállalkozásokkal?
– A K&H a vállalkozások megbízható partne-
reként folyamatosan fejleszti szolgáltatásait 
és termékeit. Azt látjuk, hogy a vállalkozások 
egyre tudatosabban választanak számlave-
zetési szolgáltatásokat, mi pedig segítünk 
partnereiknek igényeik alapján a választható 
kínálatból a  legoptimálisabb számlacsoma-
got kiválasztani. 
A költséghatékonyság mellett a  szolgáltatás 
tartalma is fontos ezen a  területen is, ezért 
kínáljuk kedvező vállalkozói számlacsomag-
jainkat, melyekben a banki költségek alacso-
nyak és  előre tervezhetőek, így ügyfeleink 
időt és  pénzt takaríthatnak meg. Szükség 
esetén hiteltanácsadással is tudjuk segíteni 
régi és új ügyfeleinket. 

– Milyen visszajelzéseket kapnak ügyfe-
leiktől?
– Büszke vagyok kollégáimra, hiszen nap 
mint nap kapok megerősítést ügyfeleinktől, 
hogy okos döntés volt a K&H Bank választása. 
Kiemelik a gyorsaságunkat, a színvonalas ki-
szolgálást és a barátságos, családias légkört is. 

Közel lenni az ügyfelekhez
A K&H Bank, mint az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, már 2009 óta fontos szere-
pet tölt be az egyre dinamikusabban fejlődő Göd város és vonzáskörzetének életében. 
Stratégiájuk egyik kiemelt eleme, hogy közel legyenek az  ügyfelekhez, akik bármikor 
bizalommal fordulhatnak hozzájuk. Hanák Mariannal, a K&H Bank gödi fiókjának ve-
zetőjével beszélgettünk ügyfelekről, szolgáltatásnyújtásról, újdonságokról. 
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Csoportos gerinctorna-foglalkozások 
indulnak keddenként, 
gyógytornász vezetésével.
Nőknek: délután 6-tól 7-ig
Férfiaknak: 19.30-tól 20.30-ig
Helyszín: „A HELY” (Göd, Pesti út 82/A, 
a Fakusz barkácsbolt alatti pincehelység)

Érdeklődni lehet Borbély Zsófia 
gyógytornásznál (06 30) 663-2650

Gyógytorna Gödön

w w w. m o z g a s b a n a fe j l o d e s . p e . h u

Göd, Margit utca 10.
www.dunakanyarkerekpar.hu 
facebook.com/dunakanyarkerekpar
06 20 489 3989

Dunakanyar
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ

Anyák napi virágvásár
a Virágzó Dunakanyar 

Kertészetben

Vásárolj közvetlenül a növényházból!
2132 Göd, Révay u. 31. • www.viragzodunakanyar.hu
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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: 

NYÁRI NAPKÖZIS LOVASTÁBOR 
A GÖDI LOVASTANYÁN
Programok:

• napi kétszeri lovaglás kis és nagy  
lovakon, a tudásszintnek megfelelően

• játékos lovas programok
• kreatív programok
• tereplovaglás
• strandolás

Jelentkezés Pintér Ágnesnél:

(06 30) 335-5845
Facebook-oldal: Gödi Lovastanya

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

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

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

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

Gödön
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Áldott, békés
húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Dália Coffee
Kávégép szerviz

Szerviz: Gödön, Dunakeszin és Vácott ingyenes kiszállítással is vállaljuk a javítást!

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

Értékesítés: használt és felújított gépeink közül már bruttó 35 000 Ft-tól válogathat!

Keressen minket új üzletünkben a Pesti út 26-ban. (Volt Gólya falatozó.)
E-mail: daliakavegepszerviz@gmail.com 

Telefon: (06 70) 279-2281 és (06 70) 664-9372

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

Tavaszi kerti munkákat,
metszést, növényvédelmet, 

kertgondozást vállalunk.
Információs előadássorozat, ahol választ kaphat és 
ki is próbálhatja, hogyan működik a legújabb fizikai 
hatóanyagterápia.
Várjuk Önt és kedves családját ingyenes programunkra!
Időpontok: 2017. április 26., szerda 10 óra
 május 9., kedd 16.30 óra
Helyszín: „A HELY” (Göd, Pesti út 82/A, 
a Fakusz barkácsbolt alatti pincehelység)

Érdeklődni lehet Borbély Zsófia 
gyógytornásznál (06 30) 663-2650

BEMER nyílt nap

w w w. m o z g a s b a n a fe j l o d e s . p e . h u
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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

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.

Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett munka
• Alapbér + műszakpótlékok + bónuszok
• Választható cafetéria
• Világszínvonalú munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjáratok

Jelentkezés és bővebb információ:
jelentkezes.m@humancentrum.hu

vagy 06-70-452-9055

Hegesztő, lakatos, CNC-s,
raktáros, összeszerelő
munkatársakat keresünk veresegyházi munkahelyre.

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
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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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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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

                  Szezonnyitó akció!
                              Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
                          mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 37 900 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

Óriási német brikett akció!
6500 Ft/q ömlesztve a hagyományos 

pogácsabrikett
Zsákos szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

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

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR
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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.

Gödön a Füzike utcában eladó egy 
bekerített, déli fekvésű belterületi, 
1008 négyzetméteres építési telek. 
Ikerház építésére is alkalmas. 
Közművek – csatorna kivételével 
– az utcában. CSOK felvehető. 
Irányár: 14 900 000 Ft. Érdeklődni 
lehet: (06 70) 417-6077.

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. 

Sződligeten birkák, bárányok eladók, 
akár vágva is.
Telefon: (06 30) 951-3193

Gödön, Sződön vagy Sződligeten 
szántóföldet vennék.
Telefon: (06 30) 951-3193

Tojótyúk eladó: 400 Ft/db, április 
12-től. Göd, Újtelep – Fóti utca 6.
Telefon: (06 30) 442-1323.

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

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

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

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

HIRDETÉS

42



Mifelénk a cégek biztos 

kezekben vannak

Válasszon extra támogatást cége Profi  internetcsomagjához,
magasabb rendelkezésre állással,
külön megvásárolható gyorsított hibaelhárítási és
Profi  informatikai támogatás kiegészítő szolgáltatásokkal! 
Invitel Pont: Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áruház) 
Tel.: (06 27) 303 344

MEGBÍZHATÓ INTERNET CÉGE STABIL MINDENNAPJAIHOZ

KISVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK
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ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
LAKÁSOK
GÖDÖN

  MÁR 85%ELKELT!
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