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10 alkalmas úszótanfolyamok indulnak naponta 2 időpontban!
Ára: 13 500 Ft (oktatás+belépő)

“Tisztelt Szülok, kedves Gyerekek!
Nyári táboraink immár 5 éve várják azokat az 5-10 év közötti gyerekeket,
akik el szeretnének tölteni egy vidám, kalandokkal teli hetet. Az úszástudás nem feltétel!

I.    június 19 - 30.
II.   július 3 - 14.
III.  július 17 - 28.
IV.  július 31 - Augusztus 11.

nyári ÚSZÓTANFOLYAM

ÚSZÓ-LOVAS tábor ÚSZÓ tábor

Turnusok:
I.   június 19-23.
II.  június 26-30.
III. július 3-7.
IV. július 17-21.
V.  júli. 31-aug. 4.

Turnusok:
I.  aug. 7-11.
II. aug. 14-18.

tenisz, vízilabda, kézműves foglalkozás

10 alkalmas úszótanfolyamok indulnak naponta 2 időpontban!
Ára: 13 500 Ft (oktatás+belépő)

“Tisztelt Szülok, kedves Gyerekek!
Nyári táboraink immáron 5 éve várja azokat az 5-10 év közötti gyerekeket,
akik el szeretnének tölteni egy vidám, kalandokkal teli hetet. Az úszástudás nem feltétel!

I.    június 19 - 30.
II.   július 3 - 14.
III.  július 17 - 28.
IV.  július 31 - Augusztus 11.

nyári ÚSZÓTANFOLYAM

TÁB  Rnyári

ÚSZÓ-LOVAS tábor ÚSZÓ tábor

Turnusok:
I.   június 19-23.
II.  június 26-30.
III. július 3-7.
IV. július 17-21.
V.  júli. 31-aug. 4.

Turnusok:
I.  aug. 7-11.
II. aug. 14-18.
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fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
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vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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A címlapon:
Szabó Zsuzsa, a műve-
lődési ház igazgatója, 
Markó József polgár-
mester és Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő 
a Kincsem-udvarház 
projekt záróján

Fotó | Bea István
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A Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
beszámolója
Juhász Károly megbízott tűzoltóparancsnok az előzőleg írás-
ban benyújtott, a  váci parancsnokság tavalyi tűzvédelmi te-
vékenységéről szóló beszámolóhoz a következőket fűzte hoz-
zá Göd város vonatkozásában. 2016-ban hozzávetőlegesen 
ötven káreset érintette településünket. A  százados, miután 
szólt a vezetése alatt álló parancsnokág műszaki felszereltsé-
géről és  a  személyi állomány felkészültségéről, arról biztosí-
totta a városvezetést, hogy a 2-es út átépítésének idején nem 
fog megnövekedni a tűzesetekhez való kiérkezési idő. Meskó 
László tűzoltó ezredes, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség megbízott vezetője elmondta, hogy négy járásban össze-
sen 52 település tartozik hozzájuk, melyek területén ők látják 
el a  mentő tűzvédelmet, a  polgári védelmet, illetve elvégzik 
az iparbiztonsági feladatokat is. A beszámolót a képviselő-tes-
tület egyhangúan elfogadta.

Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának folyamatáról
Miután Tarjányi Judit főépítész beszámolt a jelenlegi helyzet-
ről, határozati javaslatként előterjesztette, hogy Göd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete rendelje el a  Helyi 
Építési Szabályzat módosítását, s hatalmazza fel Markó József 
polgármestert a  tervezői szerződés aláírására, illetve tegye 
meg a vonatkozó kormányhatározat végrehajtásához szüksé-
ges intézkedéseket. A határozati javaslatot a testület megsza-
vazta.

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló korábbi Ök. rendelet módosítása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a  Tele-
pülés ellátó Szervezet azzal a javaslattal élt, hogy a 2000 és 2011 
között történt koporsós temetéseknél az akkor érvényes díjjal 
számolják el a sírhelymegváltás időarányos részét, és csupán 
a fennmaradó részre alkalmazzák a 30/2011. sz. Ök. rendelet-
ben meghatározott díjtételt. A  rendeletmódosítási javaslatot 
a jelenlévő képviselők elfogadták.

A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megbízása
Markó József polgármester jelezte, hogy a korábbi felügyelő-
bizottsági tagok mandátuma lejárt, s  javasolta mindhármuk 
újabb két évre történő megbízását, mivel munkájukat rendben 
ellátták. A testület további két évre megbízta Lenkei Györgyöt 
a  felügyelőbizottság vezetésével, Sipos Richárdot és  Horváth 
Szilárdot pedig felügyelőbizottsági tagnak delegálta.

A Gödi Németh László Általános Iskola és AMI 
igazgatói pályázatának véleményezése
Sipos Richárd beszámolt arról, hogy a Közművelődési, Okta-
tási és Sport Bizottság véleményezte az eddigi igazgató, Bajkó 
Ildikó pályázatát, s  a pályázó személyét minden tekintetben 
támogatja. A képviselő-testület ellenszavazat nélkül támogat-
ta azt az  álláspontot, hogy az  önkormányzat az  iskola fenn-
tartójának, a KLIK-nek javasolja Bajkó Ildikó további öt évre 

szóló kinevezését az iskolaigazgató posztra. A javaslatot a tes-
tület ellenszavazat nélkül támogatta.

Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi 
és gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
Dr. Szinay Józseftől megtudtuk, hogy tavaly a képviselő-tes-
tület nyolc vizsgálatot írt elő a belső ellenőrzés számára. Ezek 
mindegyike rendben megtörtént. E  vizsgálatok megnyugta-
tó eredménnyel zárultak, illetve az azok során megállapított 
kisebb hiányosságokat az  érintett intézmények megszüntet-
ték, s  az esetleges javaslatokat folyamatosan megvalósítják. 
Lászlóné Papp Katalin, az  önkormányzattal szerződésben 
álló Danubius Expert könyvvizsgáló cég munkatársa jelezte, 
hogy a belső ellenőrzés minden esetben tanácsadással is segíti 
az adott szervezeti egységet. A tájékozatót a testület elfogadta.

Egyéb rendelkezések
Az Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciójának elkészí-
tésére vonatkozó megbízás kapcsán Popele Julianna beruhá-
zási és városüzemeltetési osztályvezető elmondta, hogy annak 
elkészítésére árajánlatokat kértek be, s egyúttal javasolta a leg-
kedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel a szerződés megkötését.

Lakossági kérésre a képviselők döntöttek egy forgalomlas-
sító küszöb elhelyezéséről a  Balassa utcában. Markó József 
polgármester két napirend közötti felszólalásában említést 
tett arról is, hogy mivel a Samsung beruházásával együtt járó 
átmeneti kellemetlenségek most leginkább a Bócsán (Göd-Új-
telepen) élőket érintik, az önkormányzatnak gondoskodnia 
kell majd arról, hogy a gyár Gödre településével összefüggő 
bevételekből a településrész fejlesztésére is  jusson. Az útépíté-
seknél a városnak erre a részére is gondolni kell majd. 

A testület határozott a  Kinizsi utca felújítására vonatkozó 
pályázat benyújtásáról is.

Végezetül zárt ülésen tárgyaltak a Héra Alapítvány támo-
gatásáról, a Gödi Polgárok Egészségéért Díj odaítéléséről, va-
lamint egy, a NAK állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbí-
rálásáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. április 26.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 886 640

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek 
+ pénztár): 9 686

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 28 004

Lekötött betétek összesen: 0

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 924 330

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 677 827
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek listája:
Everling Városépítő Kft. − Kincsem-istálló felújítása: 31 940
A lakossági adótartozások összege 2017. április 30-án: 155 523

A fenti táblázat a 2017. április 30-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

KÖZÉLET
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Polgármesteri fogadóórák

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom, hogy Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 24. napján (szerdán)

18 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Gödi Polgármesteri Hivatal 

Tanácstermében
(cím: 2131 Göd, Pesti út 81.),

melyre ezúton
tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pont:
A helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselőinek a helyi 
közügyeket érintő kérdései és javaslatai.

Markó József
polgármester

KÖZLEMÉNY

A gépkocsibehajtás 
korlátozása az alsógödi 
strandnál
A Városfejlesztési Bizottság 22/2017. (IV. 18.) 
határozatában elrendelte, hogy Gödön a Béke 
utca végén a Széchenyi Strandhoz való közúti 
lejáráshoz korábban kiadott engedélyeket visz-
szavonják. Egyúttal a volt sorompó helyére egy 
lakattal zárható és nyitható behajtást gátló esz-
közt helyeznek ki május 15-étől.

Kulcsot a  behajtáshoz a  Városfejlesztési Bi-
zottság által meghatározott szervezetek, cégek 
kapnak.

Az eszköz csak a gépkocsik behajtását akadá-
lyozza, biciklivel, babakocsival, kishajó-szállí-
tóval továbbra is le lehet menni a Duna-partra.

Kérjük a fokozott figyelmet a gépjárműveze-
tőktől és a kerékpárosoktól!

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Fotópályázat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága fotópályá-
zatot hirdet a gödi lakosok számára „Göd Város szépségei és árnyol-
dalai” címmel. Témakör: a város épített és természeti állapota. A fény-
képeket 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 pályaműveket 
papíralapon (maximum A4-es méretben) és digitálisan is kérjük, mi-
nimum 10 megapixel felbontásban.

A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi termé-
ke lehet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró a beadott fotót szaba-
don felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, megjelentetheti kiadvá-
nyaiban, honlapján vagy a Településképi Arculati Kézikönyvben.

Kovacsik Tamás bizottsági elnök

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata

és a gödi Piarista Szakközépiskola,
Szakgimnázium és Kollégium

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezett ünnepségre

Időpont:
2017. június 1. (csütörtök) 14.30

Helyszín:
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium

(2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18.)

Köszöntőt mond:
Markó József polgármester

és Dekiszkyné Fejér Rita igazgató

Piarista diákok műsora, felkészítő tanár:
Kemény Gábor

A megemlékezés programjához tartozik
a Szent István-plébániatemplomban

7.30-kor kezdődő szentmise is.

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Markó József polgármester minden hónap
negyedik hétfőjén tart fogadóórát,
13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Gödi Körkép | 2017. 5. szám KÖZÉLET
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Tüdőgyógyintézet Törökbálint 
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Göd településen
2017. június 13. napjától
2017. június 23. napjáig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12-től 18 óráig
Kedden: 8-tól 14 óráig
Szerdán: 12-től 18 óráig
Csütörtökön: 8-tól 14 óráig
Pénteken: 8-tól 14 óráig.

A tüdőszűrés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
(Göd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének épülete)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat 
díja 1700 Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által országo-
san elrendelt ősszeg. A befizetés a szűrőállomáson átvehető készpénzátuta-
lási megbízással történik a postán. A 14-18 év közötti személyek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény 
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a  tbc, illetve sok más tüdőbetegség időben történő 
felismerésére!

Kérjük, a  vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, lakcím- 
és tajkártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Véradás Gödön
Ismét véradás lesz a Vöröskeresztesek Klubja gödi 
csoportjának szervezésében.

Helyszín és időpont:

József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
2017. június 9. (péntek), 14-től 18 óráig

Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
2017. július 7. (péntek), 13-tól 17 óráig

(A felsőgödi időpont szervezési okok miatt csúszik át júliusra.)

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Gödi Rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 345-115

Gödi rendőrjárőr
Telefon: (06 20) 943-7676
E-mail: rendorseg@god.hu

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 (csak munkaidőben)
Fax: (06 27) 345-279
Honlap: www.god.hu
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890-089 (csak munkaidőben)

Okmányiroda
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332-177 (csak munkaidőben)
E-mail: okmanyiroda@dunakeszi.pmkh.gov.hu

Közterület-felügyelet
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064 / 121-es mellék
Mobil: (06 20) 476-1138
E-mail: kozteruletf@god.hu

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: (06 27) 530-601
Fax: (06 27) 345-228
E-mail: info@telepulesellato.hu
Honlap: www.telepulesellato.hu

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
(Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06 27) 530-611
Fax: (06 27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu
Honlap: www.godihulladek.hu

Göd Városi Polgárőrség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 70) 337-1069, (06 20) 229-5573
Honlap: http://godipolgarorseg.hu
E-mail: godipolgarorseg@godipolgarorseg.hu

Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166
Fax: (06 27) 532-165
E-mail: godigyermekjoleti@gmail.com

KÖZÉLET
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Áprilisban Göd város nevében dr. 
Pintér György alpolgármester és  Tóth 
Ildikó, az  Alapszolgáltatási Központ 
vezetője köszöntötte 95. születésnapja 
alkalmából Somodi Károlynét.

Etel nénitől megtudtuk, hogy aktív 
éveiben portásként, anyagbeszerző-
ként és raktárosként is dolgozott, aho-
gyan ő fogalmazott, mikor mi adódott. 
1958 óta lakik Gödön, a környék lakói-
nak szeretetteljes figyelmében. Ugyan-
is Etel néni egyedül él, férje és három 
gyermeke sajnos már nem lehetnek 
közöttünk. E  sorscsapásra parányi 

gyógyír, hogy hat unokája és  négy 
dédunokája rendszeresen látogatják. 
A  jó egészségnek örvendő, teljes szel-
lemi frissességben lévő Etel néni nap-
jai a  ház körüli teendők ellátása mel-
lett főként olvasással telnek, s  amint 
azt bájos összekacsintással elmondta, 
lassan bizony már szemüveget kellene 
csináltatnia, mert egyre nehezebben 
tudja elolvasni a betűket. Mi, szemüve-
ges fiatalabbak további jó egészséget, 
és  még sok-sok kiegyensúlyozott, de-
rűs esztendőt kívánunk Etel néninek!

(w)

KÖSZÖNTÉS

Etel néni 95 éves!

A HAZÁÉRT HARCOLTAK
H Ő S Ö K  N A P I  M E G E M L É K E Z É S

2017. május 28-án, vasárnap 15.30 órakor
a felsőgödi Jácint utcai temetőben

Közreműködik:
Gál József versmondó

Sipos-Vizaknai Gergely református lelkész
Bese Botond népzenész

Farkas Éva, a rendezvény szervezője

Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

A köztéri játszóterek fejlesztésére 
az  önkormányzat a  közelmúltban új 
játszóeszközöket vásárolt, tudtuk meg 

Szász-Vadász Endre és  Simon Tamás 
városi képviselőktől. „Az Oázis lakó-
parkban és  a Petőfi téren lévő játszó-

terekre kihelyezett új piramis játék-
szerek, amelyek a fizikai és a mentális 
képességeket is fejlesztik, gyorsan nép-
szerűvé váltak a  gyerekek körében – 
nyilatkozták a képviselők. 

GK

FEJLESZTÉS

Ismét új játszóeszközöknek örülhetnek a gyerekek

Az Oázis lakóparkbeli játszótér... És a Petőfi téri

KÖZÉLET
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Száztízmillió forintos pályázati támo-
gatással és mintegy 214 millió forin-
tos beruházási összköltséggel meg-

valósult a  Kincsem Óvoda 50 férőhelyes 
bővítése. Szeptembertől két óvodai csoport 
kaphat helyet az Ady Endre útról nyíló, igé-
nyes kialakítású, modern épületben, ame-
lyet április 19-én adtak át.

A Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegy-
sége egy, a Lenkey utcai óvodával szomszé-
dos telken álló kertes családi ház átalakítá-
sával és teljes körű felújításával valósult meg, 
igen szép kivitelben – mondta el az átadáson 
Markó József polgármester. A  városvezető 
arról is beszélt, hogy Göd fejlődő város, la-
kosságszáma már meghaladja a  húszezret, 
és  – noha az  önkormányzat nem szorgal-
mazza a  további növekedést – a  következő 
néhány évben akár 3-4000 újabb betele-
pülőre is számítani lehet. „Jelenleg 700 
óvodáskorú gyermek él Gödön, ma még 
mindegyiküknek tudunk óvodai férőhelyet 
biztosítani, de ahhoz, hogy ez így is marad-
jon, elengedhetetlen lesz a meglévő óvodák 
kapacitásbővítése, valamint a  Lenkey ut-
cai óvoda teljes felújítása. Hosszabb távon 
új óvoda és  iskola építésére is szükség lesz, 
mindenekelőtt az  Oázis lakópark környé-
kén, hiszen könnyen lehet, hogy hamarosan 
akár 1000 óvodás gyermek ellátásáról kell 
gondoskodnunk.” A fejlesztések kérdésében 
a város nagyon számít a magyar állam segít-
ségére – tette hozzá a polgármester. 

Az ünnepélyes átadáson részt vett 
Tuzson Bence kormányzati kommunikáci-

óért felelős államtitkár, a Pest megyei ötös 
számú választókerület országgyűlési kép-
viselője is. Beszédében úgy fogalmazott: 
A  kormány politikájának középpontjában 
foglal helyet az  a törekvés, hogy minél 
több gyermek szülessen Magyarországon, 
s  ezért a  családpolitikáról és  a  gazdaság-
politikáról mindig együtt beszél. A családi 
adókedvezmények, a  családi otthonterem-
tési kedvezmény bevezetése, az új lakások 
építéshez kapcsolódó áfa-visszaigénylési 
program mind ezt a  célt szolgálják. Göd 
és a dunakeszi tankerület kitüntetett helyet 
foglal el az országban, mert területarányo-
san itt él a legtöbb gyerek. A város követés-
re méltó, jó példát mutat az  egész ország-
nak. Göd egy olyan hely, ahol otthonra, 
kulturális élményekre, fejlődő és  színvo-

nalas oktatási intézményekre találhatnak 
a  családok. Reméljük, hogy hamarosan új 
iskola is épülhet majd a városban, és a töb-
bi óvoda is megújulhat, bővülhet.

A Csalogány Óvodában két csoport- 
és egy tornaszobát alakítottak ki, emellett 
nevelői szoba, iroda, játéktároló és más ki-
szolgálóhelyiségek is helyet kaptak az épü-
letben, amelyhez kinti játékra alkalmas 
szép udvar is tartozik. Az új óvoda terveit 
a  REProjekt Építésziroda Kft. készítet-
te, a  kivitelezési munkálatokat a  Szemper 
Plusz Építőipari Kft. végezte, szép ered-
ménnyel. 

Koditek Bernadett

BERUHÁZÁS

Átadták a Csalogány Óvodaegységet
az Ady Endre úton

Markó József polgármester (balról), Szőke Zsófia 
óvodavezető, Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő és az intézmény kulcsát őrző gyerekek 
az ünnepélyes átadáson

A tágas, világos, szépen berendezett csoportszoba valóban a gyerekek második otthona lehet

A Kincsem Óvoda ötven férőhelyes új intézményegységében két csoport elhelyezésére van lehetőség 
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Az épület rekonstrukció-
ja az  „EGT Finanszírozási 
Mecha nizmus 2009–2014 Kul-

turális és természeti örökség megőrzé-
se, megújítása” program támogatásával 
valósulhatott meg. Az  önkormányzat 
141  700  000  Ft értékben nyert visz-
sza nem térítendő pályázati támoga-
tást, amelyhez saját forrásból mintegy 
43 millió forintnyi összeget tett hozzá.

A beruházásnak köszönhetően ere-
deti jellegét megőrizve, méltó módon 
újult meg az  épület, amely már egy 
1783-ból származó térképen is szere-
pel, így vélhetően a  város legrégibb 
ma is álló épülete. A  Pest–Vác posta-
útvonal mentén elhelyezkedő ház so-
káig lóváltó állomásként, fogadóként 
és csárdaként szolgált, majd a 19. szá-
zad második felétől versenyistálló mű-
ködött benne. Itt trenírozták, és innen 
indult versenyeire a világszerte ismert 
verhetetlen csodakanca, Kincsem.

Az utóbbi évtizedekben az  épület 
kihasználatlanul állt, állapota egyre 
romlott, és mind égetőbb feladattá vált 
a  megmentése. A  pályázati forrásnak 
köszönhetően az  épület megmene-
kült a pusztulástól, és most közösségi 
és  kulturális funkciókat nyújtó, a  vá-
ros turisztikai vonzerejét is megalapo-
zó komplexumként éledhet újjá.

Az április végi projektzáró rendez-
vényt Markó József polgármester nyi-
totta meg, aki így fogalmazott: „Kin-
csem szobra, Tóth Béla és Tóth Dávid 
szobrászművészek alkotása már tavaly 
a  helyére került, s  most, a  felújított 
épülettel kiegészülve méltó színterévé 
válhat a  magyarországi Kincsem-kul-
tusznak. Az  épületben helyet kaphat 
a  régóta tervezett helytörténeti mú-
zeum, és  otthonra találhat számos 
közösségi esemény. A  Kincsem-ud-
varház emellett kedvelt célpontjává 
válhat a  bel- és  külföldi turizmusnak 
is. A  Duna, a  Budapest–Szob kerék-
párút és  a 2-es főút szomszédságá-
ban található létesítményt a vendégek 
megközelíthetik gyalog, kerékpárral, 
autóval vagy akár vízi turistaként is. 
Az  épületben kávézó és  úgynevezett 
bringapont is működik majd, amely 
a  helyiek mellett az  ide látogató tu-
ristákat is kiszolgálja.” Beszéde végén 
a  polgármester köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vettek a pro-
jekt megvalósításában, és  munkájuk 
révén hozzájárultak ahhoz, hogy elké-
szülhessen ez a nagy jelentőségű beru-

házás, amelyre mindannyian büszkék 
lehetünk.

Tuzson Bence, a  Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkára, a  Pest 
megyei 5. számú választókerület or-
szággyűlési képviselője hangsúlyozta: 
Gödöt lényegében Kincsem helyezte 
el a  világ térképén, neki köszönhető, 
hogy a  település neve külföldön is is-
mertté vált. „Kincsem 1875-ben került 
Gödre. Kivételes képességű versenyló 
volt. A galoppvilágban eltöltött néhány 
éve alatt 54 versenyen indult, és  ezek 
mindegyikét megnyerte, mindvégig 
veretlen maradt, s  ezzel a  magyar lo-
vassport nemzetközi nagykövetévé, 
valóságos ikonjává vált” – foglalta 
össze a  ló pályafutását az  államtitkár. 
„Kincsem alakjával szorosan egybe-
forrt a  lovas hagyomány. Amikor 
a  város vállalkozott ennek az  épület-
nek a felújítására, akkor ezzel egyfelől 
tisztelettel kívánt adózni a  múltnak, 
másfelől pedig egy olyan modern, 21. 
századi teret hozott létre, amely al-
kalmas a  közösség és  különböző kul-
turális események befogadására. Göd 
városvezetését és kulturális szakembe-

reit ismerve biztos vagyok abban, hogy 
a ma még üresen álló épület hamaro-
san megtelik majd élettel, színvonalas 

A korhű módon felújított, impozáns épület híven tükrözi azt a képet, amelyet Kincsem 
idejében mutatott a település lakóinak Fotó | Kurdi Imre

Szabó Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója, 
Markó József polgármester és dr. Tuzson 
Bence államtitkár, országgyűlési képviselő 
a projektzárón

BERUHÁZÁS

Befejeződött a Kincsem-
udvarház felújítása
Április 27-én projektzáró rendezvényt tartottak, mellyel hivatalosan is lezárult 
Kincsem, a legendás versenyló egykori istállójának felújítása. 

KÖZÉLET
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2017. május 27. (szombat)

10.30 órától

Göd, a Feneketlen-tó 
melletti sportpálya

10.30:  A rendezvényt megnyitja Markó József 
polgármester

11.30:  Dunazug együttes

13.30:  A Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia műsora

15.30:  A Kereplő Gyerekszínház 
Lúdas Matyi című előadása

A nap folyamán:
néptánccsoportok bemutatkozásai, ládavasút, 

kisállat-simogató, kézműves kirakodóvásár, népi 
játszótér, kézműves foglalkozások

Fesztiválzenekar:
Borbély Zsuzsi és zenekara

Minden program ingyenes!
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Esőhelyszín:
Huzella Tornacsarnok

IX. Gödi Regionális

Néptánctalálkozó
Népzenei Fesztivál és Gyereknap

A rendezvényt szervezi:
József Attila Művelődési Ház

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

A rendezvényt támogatja:
Göd Város Önkormányzata

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

kulturális és  közösségi progra-
mokkal. Emellett legyen ez a hely 
a  magyar lovas kultúra egyik 
fellegvára, jöjjenek el ide sokan 
azok közül, akik szeretik a  lovas 
sportot, és  kíváncsiak arra, hol 
és  milyen körülmények között 
élt Kincsem a pályafutása során. 
E projekt megvalósításával sokat 
nyert tehát Göd városa. Élvezzék 
mindannyian azt a  kulturális 
többletet, amelyet ez az  épület 
és a falai közt megvalósuló prog-
ramok nyújtanak majd önöknek” 
– zárta beszédét Tuzson Bence.

Az ünnepi beszédek elhangzá-
sa és a nemzeti színű szalag átvá-
gása után Szabó Zsuzsa, a  József 

Attila Művelődési Ház igazgatója Markó József polgármestertől át-
vette az  új kulturális és  közösségi intézmény jelképes kulcsát, majd 
ismertette, milyen tartalommal és  funkciókkal tervezik megtölteni 
az épületet. 

Kincsem egykori bokszát korhű módon kívánják berendezni, és egy, 
a  ló életét, pályafutását megelevenítő emlékhelyet létesítenek benne. 
Egy másik helyiségben a sokak által régóta várt helytörténeti múze-
um találhat otthonra. A déli szárnyban kialakított nagy befogadó ké-
pességű terem közösségi rendezvények és kiállítások kiváló helyszíne 
lehet. A  kerékpárúttal párhuzamos épületszárnyban működik majd 
a kávézó és  a kerékpárosok számára szolgáltatásokat nyújtó bringa-
pont. A három épületszárny által körülölelt, nagy, parkosított, négy-
szögletes udvar pedig különböző szabad téri közösségi eseményeknek 
és színpadi előadásoknak adhat teret. 

Az épület berendezése, közösségi és  kulturális funkcióinak kiala-
kítása jelenleg zajlik, ezért a lakosság számára a létesítmény egyelőre 
nem látogatható. A  szobor avatásának és  az épület átadásának idő-
pontjáról a Gödi Körkép is tájékoztatást nyújt majd olvasóinak.

Koditek Bernadett

A nagy befogadó képességű terem közösségi rendezvények és kiállítások kiváló 
helyszíne lehet
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Gödön elhunytak
Szemők Zsolt 38 éves
Pölöskei János 83 éves
Bagdi Imre 69 éves
Mészáros Pál 77 éves
Zara Józsefné (sz.: Demus Mária Piroska) 91 
éves
Kerekes József 84 éves
Bozóki Józsefné (sz.: Horváth Anna 
Zsuzsanna) 67 éves

2017. április 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Lánczi Ákos és Török Boglárka
Bertók György és Czabaj Eszter

Búcsúzunk Görbe Zoltán horgásztársunk-
tól, a Gödi Horgász Egyesület volt elnöké-
től, aki rövid, súlyos betegség következté-
ben 2017. március 16-án elhalálozott. 
Zoli barátunk életének nagy része a  gödi 
Duna-parthoz kötődött. Családi örökség-
ként vitte tovább a Gödi Horgász Egyesület 
vezetőségében a  köz szolgálatát, amelyet 
csaknem ötven esztendőn keresztül végzett 
aktív, lelkes munkával.

Előbb társadalmi munkában, majd hiva-
tásos halőrként gondoskodott a horgászati 
szabályok betartatásáról.

Nevéhez fűződik a  Szakáts-kerti hor-
gásztó létrehozása, a munkálatok megszer-

vezése, felügyelete, s  annak tógazdaként 
való működtetése egy évtizeden át. 

A dunai áradások során aktívan szervezte 
és irányította az árvízvédelmi munkákat.

A fiatalok találkozhattak vele az  évente 
több alkalommal is megrendezett kajak-ke-
nu tábor horgászismereti foglalkozásain is.

2009-től 2016-ig a Gödi Horgász Egyesü-
let elnökeként tevékenykedett. 2016 végén 
mondott le elnöki tisztségéről, mivel egyre 
súlyosbodó betegsége akadályozta munká-
jában.

Zoli barátunk emlékét örökre megőriz-
zük. 

a Gödi Horgász Egyesület vezetősége

Civil felajánlásokból és  különböző rendez-
vények támogatói jegyeinek bevételéből 
gyűlt össze a pénz a Vasvári utcai nyugdí-
jasklub és különböző civil szervezetek tag-
jainak áprilisi színházlátogatására. A kultu-
rális programon a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub, a Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubja és a Pedagógus Klub néhány tagja 
is részt vett. A  kezdeményezés, amelynek 
elindítója Érdi-Krausz Zsuzsa gyógytor-
nász, gyógytestnevelő, nagy örömet okozott 
a klubtagoknak, és nem csupán egyszeri al-
kalomra szólt. Már gyűlik a  pénz egy őszi 
előadás – A víg özvegy – színházjegyeire.

Az áprilisi program a  Művészek az  Idő-
sekért Alapítvánnyal (MIDAL) együttmű-
ködésben, számos civil szervezet és szerve-
ződés, cég és magánszemély támogatásával 
valósulhatott meg. A  résztvevők ez úton 
is szeretnék kifejezni hálás köszönetüket 
mindazoknak, akik lehetővé tették számuk-
ra ezt az élményt. 

A nyugdíjasok április 9-én látogattak el 
a  Budapesti Operettszínházba, a  Marica 
grófnő előadására. − Az idősklub tagjai már 
január óta készültek a programra, ismerked-
tek a darab betétdalaival, ezért aztán az előa-
dás napján hangos volt a busz az éneküktől. 
Nagyon jól érezték magukat a  színházban, 
volt, aki életében először jutott el ope rett-
előadásra. Az előadás után találkozhattak is 
a  darabban szereplő színészekkel – mondta 
az  Alapszolgáltatási Központ munkatársa, 
a csoport egyik kísérője, Szajbert Dóra. 

A színház Csillártermében tartott kis „fo-
gadáson” a MIDAL alapítvány tagjai néhány 
kedves szóval, üdítővel és pogácsával várták 

a  nyugdíjasokat és a művészeket. − A  sze-
mélyes találkozás a  szereplőkkel és  a  ked-
ves vendéglátás örömteli meglepetés volt 
számunkra – mesélte a  klub egyik tagja, 
Nagy Zoltánné Gyöngyike, majd hozzátette, 
a fellépő művészek között többen örömmel 
üdvözölték a Gödön élő Kállay Borit, akivel 
az  idősek gyakran találkoznak a  Vöröske-
reszt különböző rendezvényein.

− A  férjem nem volt operettrajongó, így 
most olyan élményben lehetett részem, amit 
már rég elfelejtettem. Remélem, ősszel meg-
ismétlődhet ez  a  csoda, és  akkor majd mi 
vendégelhetjük meg a művészeket és a szer-
vezőket – nyilatkozta Mészáros Sándorné 
Éva klubtag, aki azt is elárulta, hogy a nyug-
díjasok a következő színházlátogatás alkal-
mával házi készítésű süteményeikkel szeret-
nék meglepni a darab szereplőit. 

A szervezők a  kezdeményezés folyta-
tásához várják további támogatók, kü-
lönböző programok szervezését vállaló 
csoportok vagy személyek jelentkezését 
az alábbi elérhetőségeken: (06 20) 474-3479 
és zsuzsakrausz@freemail.hu.

A gödi nyugdíjasok színházlátogatá-
sai a  Művészek az  Idősekért Alapítvány 
11600006-00000000-78021347-es számla-
számán keresztül is támogatható. (A meg-
jegyzés rovatba, kérjük, írják be: Göd.)

Koditek Bernadett

ÖSSZEFOGÁS

Az Operettszínházban járt az idősek klubja

„Számomra az egyik legszebb, legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor én kaptam a tapsot a Buda-
pesti Operettszínház művészeitől” – emlékezett vissza Érdi-Krausz Zsuzsa, a program szervezője

IN MEMORIAM

Búcsú Görbe Zoltántól

A kezdeményezés támogatására szerve-
zett következő program a Jótékonysági 
Sportbál lesz, amelynek meglepetés-
vendége a Sturcz Quartet. 

KÖZÉLET
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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!

Az adófizetők az e-SZJA online kitöltőfelületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton, 
illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen nyújthatják be az SZJA 1+1%-os rendelkező nyilatkozataikat. További információ: www.nav.gov.hu

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 biztosítása 
az intézmény diákjai 
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: 
18714155-1-14

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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Május első hetében Felsőgödön valakik 
több helyszínen megrongálták, össze-
törték a  városi hirdetőtáblákat, a  sze-
metesek tartalmát kiborították, illetve 
az egyik Duna-parti köztéri szemétgyűj-
tő edényt  a  vízbe dobták. A  rongálá-
sok a  Németh László Általános Iskola 
és  a felsőgödi vasútállomás környékét, 
a  Latabár Kálmán teret (Autópihenő) 
és a Duna-partot érintették. Az ilyen, ér-
telmetlen pusztítások a közös életterün-
ket csúfítják el, és a helyreállításra min-
den évben jelentős összeget kell áldoznia 
a városnak. Nemegyszer előfordul az is, 
hogy közlekedési táblákat döntenek 

ki vagy fordítanak ellenkező irányba 
a  rongálók, balesetveszélynek téve ki 
az  arra közlekedőket. Az  elkövetőknek 
az  esetek egy jelentős részében nem si-
kerül a  nyomára akadni. A  rongálások 
megakadályozásában nagy segítséget 

jelentene, ha azok, akik esetleg szemta-
núi ilyen vagy hasonló eseményeknek, 
azonnal bejelentenék az esetet a Közte-
rület-felügyeletnek, vagy mihamarabb 
a helyszínre hívnák a gödi rendőrjárőrt.   

GK

A Közterület-felügyelet telefonszáma: (06 20) 476-1138.
A nap 24 órájában hívható gödi rendőrjárőr telefonszáma: (06 20) 943-7676.
Kérjük, ha a legutóbbi felsőgödi rongálás elkövetőivel kapcsolatban bárkinek informá-
ciói vannak, tegyen bejelentést az önkormányzatnál!

VÁROSKÉP

Köztéri rongálások Felsőgödön

Lapzártánk napjaiban árasztotta el a hazai sajtót a hír, miszerint 
az  értelmi fogyatékkal élők jogvédelmével foglalkozó MDAC 
(Mental Disability Advocacy Centre) brit–magyar civil szervezet 
jelentést adott ki a Pest megyei fenntartású gödi Topház Speciális 
Otthonban tapasztalt állapotokról.

A szervezet súlyos vádakkal illeti az  intézményt, jelentésében 
a  gondozottak bántalmazásáról, éheztetéséről, lekötözéséről ír, 
és az otthon bezáratására szólítja fel a kormányt. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság − az  intézmény 
fenntartójaként – azonnali hatállyal felfüggesztette az intézmény 
igazgatóját, s egyúttal jelezte, hogy új vezetőt fog kinevezni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendkívüli vizsgálatot 
indított az ügyben, amelynek eredményéről annak lezárulta után 
ad tájékoztatást. 

Az otthonban élő 220 gondozott szülei közül többen felhábo-
rodásukat és  tiltakozásukat akarták kifejezni az  intézményt ért 
vádakkal kapcsolatban. Május 9-ére sajtótájékoztatót szerveztek 
a Topház elé, hogy elmondják: belelátnak az intézmény működésé-
be, hiszen rendszeresen látogatják az ott ellátásban részesülő hoz-
zátartozójukat, és saját tapasztalataikra alapozva állítják, az ápo-
lószemélyzet lelkiismeretes, áldozatos és  erőn felüli munkával, 
a legjobb tudása szerint gondoskodik a bentlakásos intézményben 

ellátott, sokszor súlyos testi és/vagy mentális fogyatékkal élő gye-
rekekről, fiatalokról. A  sajtó tájékoztatására összegyűlt családta-
gok a legmesszebbmenőkig kiálltak a gondozók mellett, de szinte 
valamennyien hangot adtak annak, hogy valós problémának látják 
az  épületbelső leromlott infrastrukturális állapotát és  az utóbbi 
időben kialakult szakdolgozóhiányt. 

A szaktárca által elrendelt vizsgálat jelenleg is zajlik az  intéz-
ményben. A fejleményekről a továbbiakban is tájékoztatást adunk.

Koditek Bernadett

Az intézményben ellátottak hozzátartozói közül többen 
tiltakozásukat fejezték ki a gondozókat ért vádakkal kapcsolatban

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Mi történt a Topházban?

KÖZÉLET
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CSALÁDI és CÉGES rendezvények,
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

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!

Nagyon sok felajánlást kaptunk, így 
több mint kéttucat gyerkőc számára si-
került szebbé varázsolni az ünnepeket. 
Emellett tartósélelmiszer-adományt 
juttattunk öt család részére a régiónk-
ban, húsvét alkalmával.

A pozitív fogadtatáson felbuzdul-
va úgy gondoltuk, tovább folytatjuk 
a szervezéseket. Legközelebb gyermek-

nappal örvendeztetjük meg a rászorult 
gyermekeket, valamint programot kí-
nálunk a TopHáz Speciális Otthon la-
kóinak június 17-én, szombat délután 
a  Mirza-tanyán. A  rendezvény fővéd-
nöke Nick Árpád, az aranyszívű „erős-
ember”.

Mindenkit szeretettel várunk állat-
simogatással, ügyességi játékokkal, 

apró ajándékokkal. Ezzel kapcsolatban 
szeretnénk a településünkön élő gyer-
mekeket megkérni, ha esetleg akad 
néhány feleslegessé vált játékuk, mese-
könyvük, ajándékozzák azokat rászo-
rult gyermekeknek. Támogassuk őket 
együtt!

A felajánlások leadhatók a  Boldog-
ságcseppek raktárában az  ingyenes 
garázsvásárokon, vagy a  rendezvény 
helyszínén, június 17-én. További in-
formáció: (06 70) 433-4544.

Hálásan köszönjük a felajánlásokat!

Szőke Kriszta

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Örömet szerezni jó
Április közepén tojásvadászatot rendeztünk rászorult családok gyermekei nek 
a Boldogságcseppek jótékonysági kezdeményezés raktárában.

I. Gödi Kutyás Családi Nap
2017. május 21. vasárnap, 11–16 óráig

A gödi feneketlen-tónál

Bővebb információ:
EB OVO Facebook: I. Gödi Kutyás Családi Nap

Van kutyád?
Nincs kutyád?
Érdekelnek a kutyás témák?

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

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

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

ÉGETÉS

A kerti hulladék égetésének szabályairól

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

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A május 1-je és augusztus 31. közé eső időszakban a kerti hulladék 
égetését tiltja a helyi önkormányzati rendelet. A grillezés és a tű-
zön történő kerti sütés-főzés a nyári időszakban is megengedett, de 
a tűz állandó felügyelete elengedhetetlen. 

A Közterület-felügyelet elérhetőségei:
e-mail: kozteruletf@god.hu; 
telefon: (06 20) 476-1138.

VÁROSKÉP

Új fasort telepítettek a Jósika 
utcában
Negyven fiatal gömbjuharfát ültettek el Felsőgödön, a Duna-part 
Nyaralóházak előtti területen. A Jósika utcának ezen a szakaszán 
a régi fák belülről elkorhadtak, ezért viharok idején könnyen tör-
tek. Magasra növő fajtájúak voltak, s mivel hozzáértek a légveze-
tékekhez, az  ELMŰ vállalkozója minden évben alaposan meg-
nyírta az ágaikat. A formájukat vesztett, beteg fák közül több ki 
is dőlt az évek során, és a megmaradók nem alkottak már folya-
matos fasort.  Áprilisban 17 elöregedett fát vágtak ki az utcasza-
kaszon, az önkormányzat és a Duna-part Nyaralóházak negyven 
facsemetét ültetett el itt.

Az  újonnan telepített fák kifejezetten villamosvezetékek alá 
valók, nem nőnek olyan magasra, hogy elérjék a légvezetékeket. 
A kivágott fákat a Duna-part Nyaralóházak vendégei hasznosít-
ják: a bográcsozóhelyen tűzrakáshoz használhatják fel. 

Az új fasor telepítése során olyan helyekre is ültettek növendé-
keket, ahol korábban nem állt fa. Ugyanitt még a tavalyi évben 
felszedték és  újrarakták a  hepehupás járda egy szakaszát, idén 
a  másik két szakaszra is sor kerül. A  fasor megújításával most 
rendezettebbé vált az utcakép, és egy kellemes, szép sétány ala-
kult ki a Duna-part Nyaralóházak előtt.

A fasor megújításával egy kellemes, szép sétány alakult ki  
a Duna-part Nyaralóházak előtt

ZÖLDHULLADÉK-KEZELÉS

Komposztkeretek kedvezményes 
áron gödi lakosoknak
A kertekben keletkező zöldhulladék ártalmatlanítására 
a  komposztálás a  legegyszerűbb és  legkörnyezetkímélőbb 
megoldás. Az önkormányzat is erre szeretné ösztönözni a la-
kosságot, ezért kedvezményes áron megvásárolható kom-
posztkereteket biztosít a  gödi lakcímkártyával rendelkező 
lakosok számára.

A komposztkeretek átvételének helye:
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata 
(2132 Göd, Duna út 5. – bejárat a Kisfaludy utca felől).

Ideje: június 15-től a pénztári órák alatt (hétfőn 8 és 18, pén-
teken 7 és 12 óra között)

A komposztkeretek kedvezményes ára: 2500 Ft/db
(A komposztkeretek bolti árának fennmaradó részét az  ön-
kormányzat fedezi.)

Mérete: 1m x 1m x 70 cm

A lapra szerelt fadeszkákból álló, könnyen összeállítható ke-
retek személyautóval szállíthatók. Házhoz szállítást az önkor-
mányzat nem tud vállalni.
Az akció keretében 300 db komposztkeret áll rendelkezésre. 
A gödi lakosok ingatlanonként (szemétszállítási szerződésen-
ként) 1 db kedvezményes árú komposztkeret megvásárlására 
jogosultak. Az igényeket a komposztkeret árának befizetése 
sorrendjében tudják teljesíteni, a készlet erejéig.

KÖZTISZTASÁG

Köztéri kukák kutyásoknak
Az önkormányzat 18 darab köztéri kutyaürülék-gyűj-
tő edényt vásárolt, s  azokat május végéig helyezik ki vá-
rosszerte azokon a  helyeken, amelyeket a  leggyakrabban 
keresik fel kutyáikkal a  gödiek. Ha a  speciális kukákat 
a  lakosság rendeltetésszerűen használja (azaz kizárólag 
kutyaürüléket helyez el bennük, és más típusú hulladékot 
nem), akkor további „kutyavécék” beszerzését is vállalja 
az  önkormányzat. Kérjük a  kutyatulajdonosokat, hogy 
mindig szedjék össze kutyájuk piszkát a közterületeken!
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Minden gödi lakos számára fontos, hogy 
a város szívében lévő – sokak által kikap-
csolódásra és  sportolásra használt − Ne-
meskéri Parkerdő folyamatosan betöltse 
azokat a  fontos célokat, amelyeknek a  ki-
elégítése a  rendeltetései között szerepel. 
Ilyenek például, hogy:
•  parkerdőként biztosítsa a lakosság és a lá-

togatók felüdülését, pihenését, sportolá-
sát;

•  helyi jelentőségű védett természeti terü-
letként szolgálja az  erdőben megtalálha-
tó természeti értékek védelmét, szolgálja 
az erdőt övező településrész védelmét.

Ezeket a  célokat csak egy egészséges, 
megújulni képes erdő tudja biztosítani a la-
kosság számára. Egy olyan erdő, amelyben 
nem áll fenn az a veszély, hogy koruk vagy 
egészségi állapotuk miatt olyan ütemben 
vagy mennyiségben kell kitermelni az idős 
fákat, amely az erdő kiritkulásához, az idős 
faállomány eltűnéséhez vezet.

Az egyértelmű cél, a  távlati fejlesztési 
koncepció, a hosszú távra szóló erdőkezelé-
si terv és a különleges kezelési szempontok 
hiányában a  Nemeskéri Parkerdő – mind 
állapotát, mind életkorát figyelembe véve 
− kritikus állapotban van. Az erdő további 
fennmaradása, pontosabban a város életé-
ben betöltendő szerepe veszélybe került.

Az erdő öregedésével járó pusztulás, il-
letve a  pusztulás miatt szükségessé váló 
gyorsuló ütemű fakitermelés az erdő mind-
három tervezett rendeltetését (parkerdő, 
természetvédelem, településvédelem) ve-
szélyezteti, és  felveti a  Jegenye utcai erdő-
kitermeléshez hasonló eset és az ezzel járó 
lakossági felháborodás megismétlődését.

Problémaként jelentkezik még az  erdő 
egyes céljai közötti ellentmondás is. 
A  park erdei és  a  természetvédelmi szem-
pontok néhány esetben nem, vagy csak 

kompromisszumos módon feleltethetők 
meg egymásnak (fafaj-összetétel, cserje-
szint, úthálózat sűrűsége stb.).

A jelenleg alkalmazott – nem hosszú 
távú koncepció alapján tervezett − erdő-
gazdálkodási beavatkozások nem felelnek 
meg az erdő távlati céljainak. Bár rövid tá-
von hatékonynak és az erdő fenntartására 
alkalmasnak látszanak, mégis az  évszáza-
dos fennmaradást erősen veszélyeztetik.

Felismerve a  veszélyt − és  figyelembe 
véve az  erdőnek a  lakosság életében be-
töltött kiemelkedő szerepét − Göd Város 
Önkormányzata egy fejlesztési koncepció 
és  távlati terv elkészítése, illetve e  tervek 
alapján szükséges intézkedések bevezetése 
és az erdő tervszerű, folyamatos megújítása 
mellett döntött.

Ez év áprilisára készült el a „Göd Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Nemeskéri Parkerdő távlati fejlesztési kon-
cepciója és  hosszú távú erdőkezelési terve” 
című tanulmány, amely ennek az  idei év-
ben megkezdődő tervszerű és több évtize-
des átalakítási munkának az alapját képezi.

A fejlesztési koncepció és  kezelési terv 
az alábbi fontos szempontokat vette figye-
lembe:
•  Elsődleges szempont az  erdő folyamatos 

felújítása és átalakítása. Ennek – időlege-
sen, ha szükséges – a többi célt is alá kell 
rendelni, tekintettel arra, hogy amennyi-
ben az átalakítást nem sikerül végrehajta-
ni, az erdő idős faállományának teljes le-
pusztulásával semmilyen tervezett célját, 
feladatát nem tudja betölteni.

•  A fejlesztési koncepció különös hangsúlyt 
fektet a  természetvédelmi és  a  közjóléti 
célok összehangolására, azok együttes ki-
elégítésére és a köztük fellépő ellentmon-
dások feloldására.

•  A koncepció biztosítja az erdő folyamatos 
és  megfelelő ütemezésű felújítását, illet-

ve átlagéletkorának csökkenését. Olyan 
fokozatos átalakítást és megújulást vezet 
be, amely lehetővé teszi, hogy a  lakosság 
által megszokott és elvárt erdőkép folya-
matosan fennmaradjon a területen.

•  Egy olyan speciális – a hagyományos er-
dőgazdálkodástól eltérő – erdőkezelési 
módot vezet be (Pro Silva szemléletű er-
dőkezelés), amely biztosítja az erdő folya-
matos átalakítását és  funkcióinak folya-
matos megőrzését.

•  Kiemelten fontosnak tartja, hogy az  ön-
kormányzat elfogadja és  – mind meg-
győ ző dése szerint, mind anyagilag 
− folyamatosan támogassa a  fejlesztési 
koncepcióban és a kezelési tervben foglalt 
előírások következetes végrehajtását, va-
lamint segítse elő a  lakosság tájékoztatá-
sát az erdőben folyó tevékenységről.

A közjóléti fejlesztési koncepcióról szóló 
részben szereplő fejlesztések az alábbi célok 
elérését szolgálják:
•  Az erdő közjóléti szolgáltatásainak bőví-

tése, amellyel az erdő – a lakosság számá-
ra hasznos − használati értéke növekszik 
(új közjóléti létesítmények kialakítása, 
a meglévők felújítása).

•  A hasznosítás intenzitása tekintetében 
eltérő erdőzónák kialakítása, és az egyes 
zónák igénybevételét szolgáló közjóléti 
berendezések létesítése.

•  A lakosság környezettudatosságának nö-
velése az erdő természeti és egyéb értékei-
nek megismertetésével.

•  Az erdő történetének és állapotának meg-
ismertetése, tájékoztatás az erdőben folyó 
erdőkezelés és  átalakítás szükségességé-
ről, alapelveiről és  lépéseiről, a  lakosság-
nak az erdőben folyó aktuális tevékenysé-
gekre való felkészítése.

A tervben szereplő ütemezés szerint 
jelenleg az  erdő állapotának részletes 
felmérése, az  átalakítást szolgáló részle-
tes terv elkészítése következik, majd sor 
kerül az átalakítás és a megújítás céljából 
kivágásra szánt fák megjelölésére. A gya-
korlati munkák – első fakitermelések 
és új ültetések – kivitelezésére várhatóan 
késő ősszel, a vegetációs idő vége felé ke-
rül sor.

Erről – illetve a közben megtett lépések-
ről – folyamatos tájékoztatást fogunk nyúj-
tani a lakosságnak a Gödi Körkép hasábja-
in, a  gödi Facebook-oldalon és  − kiemelt 
érdeklődés esetén – egy tervezett helyszíni 
bejárás keretében is.

Sódor Márton
erdőmérnök, természetvédelmi ökológus

TERMÉSZETVÉDELEM

Megújul a Nemeskéri Parkerdő

Az alsógödi kiserdő a város kiemelt természeti értékei közé tartozik. A most elfogadott 
erdőkezelési terv a faállomány megőrzését és védelmét szolgálja 
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Diákjaink közül a  Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny területi 
fordulójában Márkus Dávid (4.d) a  harmadik, Tárkányi András 
(7.a) és Varsányi Ákos (6.a) a második, Szabó Szilveszter (6.a) pedig 
az első helyen végzett. Tárkányi András és Szabó Szilveszter beju-
tott az országos döntőbe, ahol András az előkelő harmadik helyet 
szerezte meg. Felkészítő tanára Horváth Sándor volt.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi selejtezőjét az isko-
lánk rendezte. Második évfolyamon Robotka Réka Éva (2.c) az első 
helyen, Robotka Míra Nella (2.c) pedig az ötödik helyen végzett. 
Réka az országos megmérettetésen végül a 17. helyen végzett. Ta-
nítójuk Zachár Zsuzsanna.

Felső tagozaton két hatodikosunk szerepelt, Szabó Szilveszter 
(6.a) a 17., Regős Anna Júlia (6.c) pedig a 9. helyen végzett. Szilvesz-
ter felkészítő tanára Horváth Sándor, Annáé pedig Oláhné Vízvári 
Zsuzsanna volt.

Márkus Dávid és  Márkus Péter (4.d) bejutott a  Curie Mate-
matika Emlékverseny országos döntőjébe, ahol mindketten azo-
nos helyezést értek el, a hetedik helyen végeztek. Tanítójuk Deák 
Gyöngyike. Az ő tanítványa Kovács Luca (3.d) is, aki az országos 
versenyen a 9. helyen végzett. A Nemzetközi Kenguru Matemati-
kaverseny megyei fordulójában is jól szerepelt Luca: az első helyen 
végzett, így bejutott az országos döntőbe, ahol a kilencedik lett.

Örömmel látjuk, hogy diákjaink nem csupán az idegen nyelvek-
ben és sportban érnek el kiváló eredményeket, hanem kollégáink 
és a családok áldozatos munkájának köszönhetően az élet minden 
területén sikeresen veszik az akadályokat.

H. A.

Az iskolák hírei

Április 9-e volt, s még alig pitymallott, mikor Sáfrán Edina 
néni titkos körútra indult: hű létrahordozója, Peti bácsi se-
gítségével fűzöld cédulákat rejtett el az  iskola épületében. 
Küldetésük végeztével hol diszkréten, hol harsányan hir-
dette magát a  zöld színbe burkolózott virágcserép, szek-
rényajtó, ebédlői mennyezet, hangszóró, sőt még az ügyele-
tes széktámlája is, amire az mit sem sejtve kabátot borított 
a nap folyamán, jócskán nehezítve ezzel a lelkes cetlikeresők 
dolgát. Mert amit elrejtettek, azt meg is kellett találni!

A felső tagozat rögtön lángra kapott, hajtotta őket a fel-
fedezők kalandvágya, no meg a  „végre történik valami 
ezen az unalmasnak induló pénteki napon” érzése. Min-
den tekintet a zöld egy bizonyos árnyalatát kutatta, s az-
nap kivételesen az ügyeletes tanárok sem állták útját a ro-
hanó diákseregnek. Azok meg rohantak is bőszen, hiszen 
nagy volt a tét: szemük előtt ott lebegett a Felsős Tanulmá-
nyi Verseny (FETA) fődíja, a balatoni nyaralás! Ennek el-
éréséhez szerzett pontokat az az osztály, amelyik elsőként 
jegyezte le a  fellelt cetlik „pontos koordinátáit” és becses 
üzenetét. Nem holmi üres papirosokról volt ugyanis szó, 
mindegyik fontos gondolatot hordozott a nagyszerű költő-
ről, Arany Jánosról, akinek idén kivételes szerep jutott, hi-

szen március 2-án emlékezhettünk meg születésének 200. 
évfordulójáról.

A versenyszellem pedig nem csak munkálkodott, de túl-
csordult, átvészelt egy teljes hétvégét, hogy április 10-én 
aztán − betűtészta kihíváson, fejtörőn, versíráson és  ke-
resztrejtvényen át – elérje végső célját: rátaláljon a  versre. 
Tizenhét költő egy-egy borítékba zárt műve tábla mögé, te-
rítő alá, asztal mellé bújva várta, hogy neki rendelt gazdái 
végre eljussanak hozzá; igaz, egy-kettő azóta is várja.

Április 11-én, a program betetőzéseként versmondók lep-
ték meg váratlan érkezésükkel a matekórákat, kéredzkedtek 
be angol- és énekórára, bárhová, ahol szívesen látták őket, 
és épp nem írtak témazárót. Bátran kiálltak és utaztak Petőfi 
négyökrös szekerén, a  Hortobágy poétájaként dörögték 
együtt Adyval meg nem értettségüket, Dsida Jenővel idézték 
fel egy tavalyi szerelem emlékét, csodálták Tóth Árpád lobo-
gó, hegyes sipkájú lángocskáját, és egy pillanatra ők is színes 
tintákról álmodtak, akárcsak Kosztolányi.

A vers tehát célba ért. Nem adta magát könnyen, kemény 
küzdelem árán lehetett csak a közelébe férkőzni, átérezni, 
illusztrálni, előadni, meghallgatni – így teljesítette be sorsát.

V. A.

HUZELLA ISKOLA

Tanulmányi eredmények

Keresd a verset!

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. május 29., 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!

Nyáron a játszóház szünetel. Az új nevelési évben az első 
foglalkozás szeptember 25-én lesz.

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!
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Intézményünk fontosnak tartja a  tehetséggondozást, ezért 
évről évre megrendezi Házi Zongoraversenyét, amelyre 
növendékeink nagy lelkesedéssel készülnek. Idén március 
végén került sor a versenyre az iskola dísztermében. Növen-
dékeink négy korcsoportban mérték össze tudásukat, két 
különböző karakterű, szabadon választott darab előadásá-
val. A három külső tagból álló szakmai zsűri munkája igen 
nehéz volt, hosszas tanácskozás után hozták meg döntése-
iket.
Az I. korcsoportban Pataki Mandula első, Szinovszki Péter 
második, Török Boglárka és Hertel Csenge harmadik helye-
zést ért el.

A II. korcsoportban Kis-Fehér Katalin első, Garamszegi 
András Márk második, míg Dömös Liliána Emma és Timkó 
Léna harmadik helyezést szerzett.
A III. korcsoportban Nemes Borka az első, Talló Barnabás 
a második, Mészáros Máté pedig a harmadik helyen végzett.
A IV. korcsoportban Pengő Péter lett az első, Győrvári Kinga 
a második és Bóbis Noémi a harmadik.
Tanáraik: Boross Anett, Farkas Szilvia, Győri Gabriella, 
Molitor Éva, Papp Zsófia és Szavári Orsolya.
Gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanárainknak!

Iskolánk minden évben megrendezi a Németh László-he-
tet. Idén április 10-én indult a  programsorozatunk tanári 
kiállítással és  hangversennyel. Képzőművész tanáraink, 
Báron Laura, Tisza Viktória és Tóth Tamás gyönyörű mun-
káit tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitásának részeként művésztanáraink megcsillogtat-
ták csodálatos hangszerjátékukat. Műsorukban elhangzott 
több romantikus és 20. századi zenemű Boross Anett (zon-
gora) Farkas Szilvia (zongora) Gecséné Szitha Márta (he-
gedű) Győri Gabriella (zongora) Kolláth András (klarinét) 
Molitor Éva (zongora) Nyikes Róbert (trombita) Stefánné 
Kelemen Judit (fuvola) és Szavári Anita (fagott) tolmácso-
lásában.

A XXIII. Dunakanyar Népművészeti Versenyen szóló 
népdal kategóriában Kovács Evelin és Szöllősy Kincső képvi-
selte iskolánkat. Evelin és Kincső ezüst minősítésben része-
sültek. Felkészítő tanáruk Kovács Gabriella volt.

Sz. A.

Német nyelvi tábor Ausztriában
Intézményünkben hetedik éve hagyomány, hogy német 
tagozatos diákjaink – a  Dunakeszin tanuló társaikkal 
együtt − minden tavasszal egyhetes német nyelvi tanfo-
lyamra utaznak Ausztria különböző tartományaiba. Dél-
előtt a diákok a helyi iskolákban németórákon vesznek 
részt, ahol osztrák pedagógusok tanítják őket. Helybéli, 
német anyanyelvű lakosokkal, tanárokkal beszélgetnek 
a gyerekek, ami jelentős segítséget nyújt a nyelvvizsgára 
való felkészülésben. Az osztrák tanárok mindig jó véle-
ménnyel vannak diákjainkról. Délutánonként kirándu-
lunk és megnézzük a helyi nevezetességeket.

Idén Salzburg tartományban kirándultunk. Bad Ischl-
ben jártak a  gyerekek iskolába, de ellátogattunk Salz-
burgba és Hallstattba is, ahol a sóbányát is megnéztük. 
Gyermekeink nagyon élvezték az utazást, s rengeteg szép 
élménnyel tértek haza.

T. Zs.

Iskolánkban már hagyomány, hogy minden év áprilisában 
megemlékezünk Németh László életéről, munkásságáról. 
Idén ellátogatott hozzánk Németh László legidősebb lánya, 
Németh Magda. A Birkás Mónika és Niedermüller Julianna 
által felkészített tanulók segítségével idéztük föl intézmé-
nyünk névadójának alakját, aki nemcsak tekintélyes író, ha-
nem kiváló tanár és orvos is volt. Németh Magda mellett dr. 

Pintér György alpolgármester és Sebestyén Ilona, a Nap Ki-
adó vezetője idézték fel Németh László alakját. Az ünnep-
ség végén került sor a Németh László- és a mesevetélkedő 
díjainak átadására. A hatodikosok Németh László elhunyt 
lányainak sírjánál emlékeztek a gödi temetőben, a nyolcadi-
kosok pedig elültették az emlékezés fáját az iskola kertjében.

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Művészetoktatás

Németh Lászlóra emlékeztünk

Az első sorban balról jobbra dr. Pintér György, Sebestyén Ilona, Németh 
Magda és Bajkó Ildikó

A képzőművész tanárok kiállításmegnyitóján zenetanár kollégáik 
adtak csodálatos koncertet

Gödi Körkép | 2017. 5. szám KÖZÉLET
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Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt öt évben mindig volt olyan diákunk, 
aki a  nálunk oktatott hét szakma egyikének képviselőjeként dobogóra áll-
hatott az  országos verseny döntőjén. Míg korábban az  asztalosok, valamint 
az épület- és szerkezetlakatosok remekeltek, idén először egy szerszámkészítő 
és ismét egy ács tanulónk került a legjobbak közé.

S nem is akárhogyan! A  halk szavú, mindig szerény Tuboly János olyan 
előnnyel lett a legjobb az ácsok között, hogy kétség sem férhet ahhoz, a végző-
sök között ma idehaza nincs nála jobb szakember. A döntőn ugyanis egyedül 
neki sikerült az a feladat, hogy a szintidőn belül teljes egészében megépítsen 
egy tetőt a megadott rajzok alapján. János felkészülését Forró Máté, iskolánk 
öregdiákja, egykor szintén döntős versenyző segítette, valamint Bori Sándor 
és Brezovich István, a Bori Ház Bt. munkatársai.

Sóti Bendegúz ötödik lett a szerszámkészítők versenyében. Az összetett fel-
adatok közül az egyikkel kicsit meggyűlt a baja, így a nagyon erős mezőnyben 
nem sikerült dobogóra kerülnie. Így is a  legjobb gödi eredményt érte el eb-
ben a szakmában. Tanára, Horváth Ferenc és mestere a Piarista Kft.-ben, Vajó 
György menedzselték felkészülését.

Egyébként az építészet szakmacsoportban a teljes háttérmunkát, az építés-
től a  bontásig, valamint a  versenyre nevezett tanulók segítését is gödi diá-
kok látták el. A 10.B és a 11.B osztályok tanulói Forró Máté, Klincsok László, 
Nagy László, Rottek Gábor és Pelyhes Gábor vezetésével másfél hétig dolgoztak 
a rendezvény sikere érdekében. A Piarista Kft. mesterei szakértőként segítet-
ték a szervező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkáját.

A tavasz utolsó nagy eseménye, a május 5-ei ballagást követően az  iskola 
jubileumának ünnepe lesz, amelyet május 25-én és 26-án tartunk. A máso-
dik napon szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen ünnepelnének velünk 
a  gödi piarista szakképzés fennállásának 25. évfordulóján. A  program 11 
órakor szentmisével kezdődik az alsógödi templomban. 12.30-kor a  felavat-
juk a  jubileum alkalmából készített kovácsoltvas kaput, amit Tatár András 
szakoktató öregdiákunk készített. 13 órakor kezdődik a jubileumi ünnepség, 
majd állófogadásra várjuk vendégeinket. A program ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Kérjük, hogy aki szeretne eljönni hozzánk, jelezze ezt május 15-ig 
a besze.erika@g-piar.hu e-mail címen.

B. E.

Tuboly János simán tető alá hozta a győzelmét

PIARISTA SZAKISKOLA

Szakma Sztár Fesztivál: idén is gödi 
piaristák a legjobbak között

KÖZÉLET
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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

Egy kötetlen szombat délelőtt
Hagyományainkhoz híven a  Kastély Óvodában idén is megren-
deztük a leendő óvodásaink és szüleik részére meghirdetett családi 
nyílt napot, amelyen valamennyi kollégánk részt vett. 

Mindhárom óvodai egységünkben vártuk az  érdeklődőket. 
A személyes találkozás lehetőséget kínált arra, hogy a szülők be-
tekintést nyerhessenek óvodánk értékeket közvetítő pedagógiai 
programjába, nevelési-oktatási folyamataiba.

A szülők a  várható csoportbeosztásoknak megfelelően tájé-
koztatást kaphattak a  vegyes, illetve tiszta életkorú gyermekkö-
zösségünk sajátosságairól, napi életritmusunkról. A  gyermekek 
felfedezhették épületeink csoportszobáit, játékait, udvarait, s jó le-
hetőség adódott a szülőkkel való együttjátszásra ebben a számuk-
ra még új környezetben.

A szülők rendkívül érdeklődőek, ragaszkodóak és  nyitottak 
voltak intézményünk iránt, és örömmel vették a beiratkozás előt-
ti kötetlenebb bemutatkozást. Tájékoztatást kaptak a  jelentkezési 
lehetőségekről, az esetleges átjelentkezésekről és a körzethatárok 

módosításának következményeiről is. Kérdéseikre igyekeztünk 
pontos és hiteles válaszokat adni. 

Az óvoda dolgozói nevében: Karaszek Ernőné óvodavezető

Nyílt nap a Kincsem Óvodában 
A Kincsem Óvoda munkaközössége nagy szeretettel fogadta nyílt 
napunkon az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. 

Lehetőségük nyílt arra, hogy betekintést nyerjenek óvodánk 
mindennapjaiba, megismerjék a  leendő kiscsoportos óvó néniket 
és a dajkákat. Pedagógiai programunkról ízelítőt kaphattak a szü-
lők, s megismerkedhettek a szokásainkkal, szabályrendszerünkkel.

Az érkező gyermekek bátran játszottak a  játékokkal, szívesen 
fogadták az óvó nénik segítő, bátorító és játékba hívó kezdeménye-
zését. Nagy örömmel láttuk viszont volt óvodásainkat, akik már 
kistestvérükkel érkeztek hozzánk. Mosolyogva meséltek az itt el-
töltött évekről, élményeikről. 

Nyílt napunkon sokan vettek részt. Fontosnak tartjuk az ered-
ményes pedagógiai munkánk során a  családokkal való szoros 
együttműködést, kapcsolattartást. 

Szőke Zsófia óvodavezető

Ismerkedés a Kincsem Óvodával  Fotó | Kozma Gyula László A játékkal töltött első órák a Kastély Óvoda Fácán 
Óvodaegységében

GYERMEKNEVELÉS

Nyílt napok a gödi óvodákban

21



A számos művészeti díjjal és  állami kitüntetéssel elismert 
Szunyoghy András, a Magyar Művészeti Akadémia Ipar-
művészeti és  Tervezőművészeti Tagozatának tagja el-

sősorban sokszorosító grafikával foglalkozik, de bélyegtervezői 
és művészeti tankönyvírói munkássága szintén igen jelentős. 

A kortárs műkritika minden alkalommal hangsúlyozza a grafi-
kai technikák kivételesen magas szintű alkalmazását, jól felis-
merhető, egyéni jegyeket hordozó művészi felfogását, rendkívüli 
anatómiai rajzkészségét, amely egyik mestere, Barcsay Jenő mellé 
emeli őt. Tanári, művészetpedagógiai munkássága pedig egészen 
kivételes gazdagságú.

Szunyoghy eddig megjelent, tucatnál is több könyve − 24 nyelv-
re lefordítva – a világ számos országában segítette a képzőművé-
szek generációit, mindenekelőtt művészetanatómiai ismereteik 
elmélyítésében.

Talán akad olvasóink között 
olyan, aki tavaly nyáron megte-
kintette Szunyoghy András 70 
éves lettem című születésnapi 
kiállítását a  Pesti Vigadóban. 
E nagyszabású, a gazdag életmű 
több ágába is bepillantást enge-
dő tárlat emlékével felvértezve 
ültünk le egy rövid beszélgetés-
re a grafikusművésszel.

− A  mostani kiállítás felté-
telez valamely gödi kötő-
dést. Jól gondolkodom?
− Húsz esztendőn át tanítot-
tam a  Magyar Honvédség-
nél, abból bő másfél évtized-
nyit itt, Gödön. A közismert 
nevén Csapatpihenőnek 
nevezett üdülőben vezettem 
az  ottani művésztelepet. 
Mindannyian nagyon meg-
szerettük ezt a  békés Du-
na-parti települést, nyaranta 
nagy fürdéseket csaptunk 
a  holtágban, egyszóval ezer 

szállal kötődöm Gödhöz.

− Az itteni kiállítás anyagát ön válogatta. Milyen elképze-
lések alapján?
− Ezúttal nehéz lenne bármiféle elvont művészetfilozófiá-
val megédesíteni a  válogatás szempontjait, ugyanis annak 
egészen hétköznapi, hogy ne mondjam, prózai okai voltak. 
Június közepén a Római Magyar Akadémián nyílik egy kö-
zös kiállításunk a gyermekeimmel, festőművész lányommal 
és grafikusművész fiammal. Mivel nekem jó néhány köny-
vem megjelent Olaszországban is, azok illusztrációiból állí-
tottam össze a saját anyagomat, s április derekán ezt hoztam 
el önökhöz Gödre.

W. B.

KIÁLLÍTÁS

A vizuális nevelés kortárs klasszikusa
Május 8-áig volt látható Szunyoghy András grafikusművész tárlata a József Attila Művelődési Ház nagy-
termében. A kiállítást dr. Tuzson Bence államtitkár, Pest megye 5. számú választókörzetének ország-
gyűlési képviselője nyitotta meg. A vernisszázson műsort adott Puskás Bernadett gordonkaművész.

A tárlaton Szunyoghy András (balról a második) számos ismert anatómiai grafikáját láthattuk. A művész 
mellett Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Szabó Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója
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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.

 
A részletek az alábbi elérhetőségeken:

• Telefon: (06 27) 334-729
• E-mail: evelin.heni@hotmail.com
• Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

TÁRLAT

Őszikék – tavasszal
Április végén Jártamban, keltemben címmel rendezett fotókiállí-
tást az Őszikék Egészségmegőrző Klub a József Attila Művelődési 
Ház emeleti kiállítótermében. A tárlatot Szabó Ferenc, a klub egyik 
alapító tagja nyitotta meg. 

A kiállításról és a klub mindennapjairól Cserepkainé S. Mária 
klubvezetőt kérdeztük. Akitől megtudtuk, hogy nem csupán 
az  egészségmegőrzéssel foglalkoznak, nagyon szeretnek például 
kirándulni, utazni, szinte egész Európát bejárták. 

Minden esztendőben rendeznek egy-egy kiállítást, az  ideinek 
Urbán Istvánné volt az ötletgazdája. A felkérésre a klubtagok kö-
zül tucatnyian hoztak az utazásaik során készült fotókat, s ebből 
a kép anyagból született meg a kiállítás. A fényképek mellett e ki-
rándulások emléktárgyait is megcsodálhatták az érdeklődők.

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub 2013 decembere óta műkö-
dik, pillanatnyilag közel harminc taggal, ám a programjaikra igen 
sokan látogatnak el a környező településekről, sőt a fővárosból is. 
Ugyanis egyre több embert érdekel a saját egészsége, egyre többen 
szeretnénk megelőzni a  nem kívánt betegségeket. A  klub annak 
idején az  alternatív gyógymódok iránt érdeklődő, toleráns, egy-
másra figyelő korosztályok kreatív közösségének megteremtését 
tűzte ki céljául.

Programjaik, gyógyító napjaik egyre népszerűbbek, s a klub leg-
aktívabb tagjai igen sokat tesznek azért, hogy a szó valódi és átvitt 
értelmében is mindannyian jól érezzék magukat.

(w)

Gödi Körkép | 2017. 5. szám KULTÚRA
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Három éve szervezünk családi kon-
certeket, mely programsorozat ke-
retében olyan országos vagy nem-

zetközi hírű zenészeket, énekeseket hívunk 
Gödre, akik családtagjaikkal együtt lépnek 
föl a Szent István-templomban és a Búza-
szem Iskolában. Göd zenei életében általuk 
válik igazán érvényessé a Belépés családos-
tul mozgalom létezése. 

Április 23-án Ránki Dezső, kétszeres 
Kossuth-díjas, Klukon Edit, Liszt-díjas, 
és  a kedves házaspár kisebbik fia, Ránki 
Fülöp, Junior Prima-díjas zongoraművé-
szek adtak elő egy zongorára írt, illetve 
kétzongorás műveket a  Búzaszem Iskola 
gyönyörű, kiváló akusztikájú aulájában. 
Fülöp, a  Zeneakadémia negyedéves hall-
gatója elképesztő érzelmi intelligenciával, 
kivételes átéléssel, ha kellett, magas szintű 
virtuozitással adta elő Liszt Ferenc Vallée 
D’Obermann − Vándorévek I. című zon-
goradarabját. Ő  már novemberben is járt 
Gödön, aki akkor hallotta őt, tudja, hogy 
egy egészen különleges tehetség bontogatja 
szárnyait koncertteremről koncertteremre. 
Óriási tapsvihar volt 15 perces előadásának 
jutalma. A Ránki házaspár Liszt- és Dukay 
Barnabás-műveket játszott. Többen is úgy 
érezhettük, hogy egy csodának lehetünk 
tanúi: ugyanis ez a  két kiváló zongorista 
nagyfokú elmélyültséggel, a zenébe beleol-

vadva adta át nekünk a zeneszerzők gondo-
latait és érzéseit. 

A közönség soraiban helyet foglaló ze-
neszerző, Dukay Barnabás így fogalmaz 
műveinek értelmezéséről: „Ránki Dezső 
és Klukon Edit úgy zenél együtt két zongo-
rán, mintha egyvalaki játszana. Az első pil-
lanattól kezdve, amikor először játszottak 
tőlem darabot, megdöbbentett ez az  egye-
dülálló jelenség, emellett úgy közelítik meg 
kompozícióimat, ahogyan én elképzeltem 
azokat magamban.” Liszt Dante-szimfó-
niájának kétzongorás átiratában lassabb 
és  sodró lendületű részek váltották egy-
mást, a  technikai nehézségeket elfedte 
a műben való elmélyülés, az együttzenélés 
öröme. Sokan gondoltuk úgy, hogy korán 
lett vége ennek a  varázslatnak, szerettük 
volna továbbhallgatni a két művész játékát: 
legalább ötször kellett visszajönniük a vé-
get nem érő tapsorkánnak köszönhetően. 
Beer Miklós püspök atya – a koncert egyik 
fővédnöke – elcsukló hangon köszönte meg 
ezt a fantasztikus produkciót: „Így is lehet 
élni, szeretetben, elfogadásban.” Fülöphöz 
fordulva csak ennyit mondott: „A jövő.” 

A koncert végén dr. Pintér György alpol-
gármester arról beszélt, hogy fantasztikus 
élmény volt megtapasztalni az  együtt ze-
nélő művészek összhangját, összetartozá-
sát egymással és a közönséggel. Úgy fogal-

mazott: ez eredményezte azt a csodát, amit 
átélhettek a jelenlévők.

Arra, hogy a  Gödön föllépő művészek 
is szívesen gondolnak az  itt eltöltött órák-
ra, bizonyíték Ránki Dezsőnek a  koncert 
másnapján írt levele: „Köszönjük a  csodá-
latos vendéglátást, minden szempontból 
jól éreztük magunkat, a terem, a közönség, 
a  zongorák, a  kedvesség, a  hangulat, min-
den kivételes volt. Éppen arról beszéltünk 
az imént, hogy ezután csak ilyen esteket kel-
lene csinálnunk.” 

„A koncert közben az ablakokon keresz-
tül a hideg szél és a napsütés között szálltak 
a fák fehér virágporai. Talán valahogy mi is 
így szállunk poklok és mennyek, fájdalmak 
és  örömök között. A  zenét hallgatva, ha 
egy-egy pillanatra levette a  szemét a  néző 
a  zenészekről, az  ablakon át a  természet 
újjászületésének lehetett tanúja. Eszébe jut-
hatott a húsvét jelentése, miközben a Ránki 
család húsvéti ajándékát fogadta szívébe.” 
(Részlet Wagner Sára gondolataiból.)

Köszönet a  művészcsaládnak, a  Búza-
szem Iskolának, a  közönségnek és  a főtá-
mogatóknak, Göd Város Önkormányzatá-
nak, a Váci Egyházmegyének és a Nemzeti 
Együttműködési Alapnak.

Wagner László, a koncert szervezője

JazzGÖDI

NAPOK
2017

KONCERT

A Ránki család húsvéti ajándéka
Évről évre egyre nagyobb a sikerük a Belépés családostul komolyzenei koncert-
jeinek, melyeket a mindenkori föllépő és a közönség is kedves emlékei között 
őriz meg. Idén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Ránki család elfo-
gadta meghívásunkat. A programra minden eddiginél többen jöttek el Gödről, 
a környékbeli településekről, sőt Budapestről is.

június 9.,
június 16.,
június 23.

Részletes program és további információk:
becsal.org

Belépés családostul a Facebookon.

Beer Miklós püspök (jobbról) kedves szavakkal köszönte meg a Ránki családnak 
a felejthetetlen estét

KULTÚRA
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Kertészeti rendezvénysorozatunk következő állomása Ujvári Gabriella 
előadásában!
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 414-5099 • A program ingyenes!

A filmklub célja a mozgókép és a zene segítségével egy új és komplex 
közösségi élményt nyújtani a közönség számára.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 414-5099 • A program ingyenes!

június

30
péntek

május

28
vasárnap

június

23
péntek

18 órától
Fűszernövények, 
gyógynövények a biokertben

10 órától
Gyereknap

20 órától
Bakelit filmklub
Filmkülönlegességek DJ. Nándesz zenei 
újraértelmezésével.

június

17-18
szombat-vasárnap

9-től 20 óráig
Subbuteo bajnokság 
és gombfoci-bemutató

Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 450-3002 • A program ingyenes!

Gyereknap

A nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a csillagászati rendezvénysorozatunkat.
Kérjük, tekintsék meg a Duna-part Nyaralóházak Facebook-oldalát, ahol a legfrissebb információkat találják 
programjainkról!

11.00: Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a Mazsorett csoport
11.30: Grund Up
12.00: Aikido
12.30: After School
13.00: Lala bohóc és Jázmin bohóc műsora
14.00: Portéka Színpad: Vásári komédia − bábelőadás
15.00: A  GDSE Táncszakosztályának bemutatója
15.30: A Németh László Általános Iskola néptánctagozata
16.00: A Mustang SE bemutatója
Egyéb programok: ugrálóvár, arcfestés, henna, kézműves 
kirakodóvásár, sárkányhajózás a Szabad Sárkányokkal, gombfoci-
bemutató, egyet fizet kettőt kap: fagyi akció, Dunakaland Kalandpark: 
14 és 19 éves kor között a gyerek kötélpálya 300 Ft, a nagy kötélpálya 
diákigazolvánnyal és gödi lakcímkártyával 500 Ft.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06 30) 414-5099 • A program ingyenes!

A Duna-part Nyaralóházak programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 414-5099
Előzetes jegyvásárlás: munkanapokon 9 és 16 óra között
a Duna-part Nyaralóházak recepcióján.



A Göd Városi Könyvtár hírei

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

KÖNYVES ÖTÖS
áprilisi könyvajánlatunk:
•  Gergely Edó: Monyónyár
•  Boda László: Fürdők és fürdőhelyek a Dunán-

túlon
•  Kazuo Ishiguro: Ne engedj el…
•  Hermann Róbert (szerk.): Kis magyar hadtör-

ténet
•  Fésűs Éva: Az ötpettyes katica

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2017. május 26. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. június 2. (péntek) 13 órától 17 óráig

VI .  GÖ DI

KÖNYVHÉTvége
A GÖ D VÁROSI  KÖ NY V TÁR R EN D E ZÉ SÉBEN

Az idelátogatók találkozhatnak  
Kállai Nagy Krisztina és Szegedi Katalin 

gyermekkönyv-illusztrátorokkal, 
Volentics Gyulával, 

Az „Üdvözlet Gödről” című könyv szerzőjével 
és Somogyi Réka selyemfestővel.

Válogathatnak Nógrádi Gábor műveiből 
és a könyvheti újdonságokból.

16 órától pedig várjuk a gyerekeket
Szegedi Katalin Ládaszínházába!

Helyszín: Pesti út 72.

Június 9-én (pénteken)
15-től 18 óráig
a könyvtár előtt
(rossz idő esetén az előtérben 
és a könyvtárban)

KÖNYVEK és ILLUSZTRÁCIÓK VÁSÁRA

Időpont: 2017. június 9. (péntek) 16 óra

Helyszín: a könyvtár előtt (Pesti út 72.),
rossz idő esetén a könyvtárban

A rendezvény ingyenes!

Információk:
(06 27) 532-155 és (06 27) 345-101

www.godikonyvtar.hu

LÁDASZÍNHÁZ
Szegedi Katalin

elmeséli

Lenka és Palkó
történetét

KULTÚRA
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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

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
Pedagógus Klub
Téma: Hogyan élt Kincsem Gödön?

MÁJUS 19. PÉNTEK | 15.00 
Nóta Klub

MÁJUS 20. SZOMBAT | 16.00 
Az Orkhesztika Hastáncklub jubileumi gálaműsora

MÁJUS 27. SZOMBAT | 10.30
Regionális Néptánctalákozó és Gyermeknap

MÁJUS 30. KEDD |  15.00
Pedagógus Klub
Téma: Ez a te témád!

MÁJUS 31. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK | 13.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

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

JÚNIUS 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

14.00−18.00
Véradás

JÚNIUS 12. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok  Klubjának  összejövetele 
Téma: Zöld turmix készítése és kóstolás. Csécsi Terézia 
előadása

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

JÚNIUS 3. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesületének összejövetele

JÚNIUS 15. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

Az Ady Klub
aktuális programjai

2017. május 20., szombat 19 óra
Fenyő Miklós − Tasnádi István:
Made in Hungária
zenés vígjáték
Az előadás időtartama kb. 140 perc.
Jegyár: 3200 Ft

2017. május 21., vasárnap 11 óra
Alice Csodaországban
zenés felfordulás gyerekeknek
Az előadás időtartama kb. 60 perc.
Jegyár: 1400 Ft

2017. május 26., péntek 19 óra
Marc Camoletti: Félrelépni tilos!
vígjáték két felvonásban
Az előadás időtartama kb. kétszer 45 perc.
Jegyár: 2900 Ft

A Retró Ady Klub programja
2017. május 20-án, 

szombaton 17 órakor

Iskolarendszer Törökországban
A lemorzsolódás 

megakadályozásának vizsgálata 
és egy más kultúra megismerése

Pohiba Kornélia tanár vetített 
képes előadása

Utána:

A Felsőgöd és Környéke 
2. reprintszámának bemutatója
Minden résztvevő ingyenes 

példányt kap!

Infó: (06 30) 370-2491

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

Gödi Körkép | 2017. 5. szám AJÁNLÓ
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KAJAK-KENU

A gödi kajakosok dobogón kezdték 
a szezont
A Gödi SE kajakosainak egy csapata a  tolnai maratonon 
indította a 2017-es szezont.

− A hagyományosan jó hangulatú tolnai versenyen re-
mek küzdelmeket láthattunk, a futamokat szerb kajakosok 
tették nemzetközivé. A sportolóknak nem csak egymással, 
hanem a helyenként hínáros pályával is meg kellett küzde-
niük. A  színvonalat mutatja, hogy több versenyszámban 
Európa- és világbajnokot is láthattunk rajthoz állni. A via-
dal remek visszajelzést adott arról, hol tartunk a felkészü-
lésben, mit kell változtatnunk a győri maraton bajnokságig 
– foglalta össze tapasztalatait Sinkó László edző.

EREDMÉNYEK
(1-3. helyezettek): 1. Sinkó András (MK-1 fiú, U13, 10 km); 2. Sinkó 
Panna (K-1 lány, U16, 10 km) és Báthory Máté (K-1 fiú, U14, 10 km).

V. F.

KÉZILABDA

Az 5. helyről javítana a GSE női 
csapata
A GSE felnőtt női kézilabdacsapata hétről hétre az NB I/B kele-
ti csoportjában veszi fel a küzdelmet. Az ötödik helyről várják 
a folytatást, Tősér Tibor edző bízik az előrelépésben.

− A tavaszt jól kezdtük, és reális esély látszott arra, hogy do-
bogón végezzünk. A szezon második fele azonban nem a tervek 
szerint sikerült. Olyan mérkőzéseken maradtunk alul, ahol nem 
lett volna szabad pontot veszítenünk. Tudtuk, hogy ez nagymér-
tékben befolyásolja majd a bajnokság végi helyezésünket. Négy 
fordulóval a  bajnokság vége előtt az  ötödik helyen vagyunk, 
amit a mögöttünk lévő csapatok már nem tudnak veszélyeztetni. 
Az idei évben a célkitűzésünk a középmezőny, a 6-8. hely vala-
melyikének megszerzése volt. Ennek tükrében, azt hiszem, nem 
lehetünk elégedetlenek. Az elkövetkezendő négy fordulóban még 
esélyünk lehet feljebb lépnünk egy helyezéssel a tabellán. A baj-
nokság végéhez közeledve, mint minden csapat, már mi is fá-
radtak vagyunk, de bízom a lányokban, és azt gondolom, hogy 
a  szezon végén a  negyedik helynek örülhetünk – tájékoztatta 
sportrovatunkat Tősér Tibor edző.

EREDMÉNYEK
Gödi SE – K. Szeged SE 34-25
Eszterházy KFSC – Gödi SE 33-30
Gödi SE – Szent István SE 30-35
Nyíradony VVTK – Gödi SE 28-25
Gödi SE – Pénzügyőr SE 31-21
HUFBAU-AKKER Kecskemét – Gödi SE 31-24

KUNGFU

A gödi szakosztály más sportokban 
is jó!
A GSE kungfusai közül többen más-más sportágakban is 
megmérték képességeiket, mivel kora tavasszal a harcmű-
vészetben nem rendeztek versenyeket.

− Április elsején a Futakeszi versenyén a tanítványaim 
közül Szmok Péter a korosztályában 10 kilométeren bronz-
érmes lett, öccse, Balázs 5 kilométeren pedig a  közép-
mezőnyben végzett. Szabó Krisztián a  felnőtt mezőny 4. 
legjobb idejét futotta 10 kilométeren, ahol jómagam a 18. 
helyen értem célba. Április 22-én a  Szigetközben vettem 
részt a cross challengen, ami kenuzásból, futásból és a fu-
tás közben 12 akadály legyőzéséről szól; az eseményen 220 
csapat vett részt. Kenuzásban az abszolút második időt ér-
tük el Öreglaki Gábor váci sárkányhajóssal. Sajnos futás-
ban picit visszaestünk, és  így eredményünk az összetett-
ben az 5. helyre volt elég. Jövőre újra tervezem az indulást, 
komolyabban készülünk, és  szeretnénk dobogóra állni. 
Most egy percre voltunk az ezüstéremtől – mondta Vajda 
Béla szakosztályvezető.

A GSE kungfusa, Szmok Péter a korosztályában a harmadik helyen 
végzett

LOVASSPORT

Bronzérmes 
a GSE 
díjugratója
Sikeresen kezdte idei sze-
zonját a  Gödi SE díjugratója, 
Erdős Nikoletta.

− Niki a  Hortobágyon 
Jumpocello nevű lovával 
az  R110-es számban harma-
dik, az R120-ban pedig a ha-
todik helyen végzett. Jó elője-

lek ezek a további tavaszi folytatáshoz! – monda Lenkei György, 
a GSE szakosztályvezetője.

SPORT
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PROGRAMAJÁNLÓ

Június 10-én Fétis Cross 
és Hagyományőrző Délután
Június 10-én, szombaton rendezik meg a XVII. Gödi 
Fétis Cross futást és  a Hagyományőrző Délutánt 
a Gödi Családi Fesztivál keretein belül.

Programok délelőtt
alsógödi kiserdő és labdarúgópálya, Alsógöd, Alagút u.
08.00 – 09.40:  nevezés
09.00 – 13.00:  Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgó Torna
09.00 – 09.30:  A GrandUP Kids bemutatója, Halmi Viktória 

tánccsoportja
09.30 – 09.35:  megnyitó
09.35 – 09.55:  A GDSE Táncszakosztályának bemutatója 

(Dézsi Yvett és Hirsch Anett táncosai)
10.00:  3-4 évesek 200 m-es rajtja, 

(születési idő: 2013. 01. 01. − 2014. 12. 31.)
10.15:  5-6 évesek 200 m-es rajtja, 

(születési idő: 2011. 01. 01. − 2012. 12. 31.)
10.30:  6-7 évesek 400 m-es rajtja, 

(születési idő: 2010. 01. 01. − 2011. 12. 31.)
10.45:  2 km-es rajt
10.40 – 11.15:  örömzene és örömtánc (GDSE Táncszakosz-

tály és a Drums Ütőegyüttes)
11.15:  14 km-es rajt
11.30:  5 km-es rajt
11.00 – 13.00:  Tónió karikatúrákat készít
11.20 – 13.30:  Belépés Családostul ügyességi verseny
11.20 – 11.50:  Drums Ütőegyüttes „hangos szurkolása” 

(Stefán Tivadar és tanítványai)
12.00:  eredményhirdetés (óvodás, 2 km)
13.00:  labdarúgótorna, eredményhirdetés (óvodás 

és kölyök)
13.30 – 14.00:  After School táncbemutató (Paulov Dóra 

tanítványai)
14.00:  eredményhirdetés (5 km, 14 km)
14.30:  Becsal tombola

Egyéb (ingyenes) programok, játéklehetőségek  
8.00-tól 14.00-ig:
  kézműves foglakozások, arcfestés Gabóval, 

gladiátor – boxring, légvár, kirakodóvásár, 
Tónió karikatúrák 
Egészségsarok: ingyenes vércukor- és vér-
nyomásmérés, (térítés ellenében) vita-
minszint-mérés, talpmasszázs

Programok délután
Búzaszem Általános Iskola, 2131 Göd, Vécsei u. 1.
15 órától:  hagyományőrző vásár
16 órától:  Búzaszem néptánc és népzene; bemutatók: 

tekerő, duda, furulya, hegedű.
Este: táncház

ELISMERÉS

Nívódíjat kapott a gödi sportfotós, 
Záhonyi Iván
A sajtónap alkalmából idén is átadta a Magyar Olimpiai 
Bizottság a  Média-díjakat, melyek közt a  gödi Záhonyi 
Iván, a Nemzeti Sport egykori fotóriportere, több olimpia 
fotósa nívódíjat vehetett át.

Záhonyi Iván pályafutását a müncheni olimpia évében 
kezdte az  akkori Népsportnál. A  sportnapilapnál 2012-
ig, négy évtizeden keresztül dolgozott; később a Nemzeti 
Sport fotóriportere, majd fotóigazgatója. Többek között 
három téli és öt nyári olimpián gyarapította archívumát. 
Az 1998-as Ezüstgerely-díjátadón sportfotó-kategóriában 
MOB-különdíjjal jutalmazták, 2010-ben a Magyar Sport-
újságírók Szövetsége Életműdíjban részesítette.

V. F.

SAKK

A tavaszi időszak hírei
A Gödi SE Sakk Szakosztályának tavaszi híreit Dávid Béla 
szakosztályvezető ismertette.

Véget ért a 2016/17-es Pest megyei I. osztályú csapatbaj-
nokság. A GSE sakkcsapata 31,5 táblaponttal (két győze-
lemmel és egy döntetlennel) 5. lett. A 4. fordulóban Göd 
– Szob 5:5. Nagyon szoros meccsen a dobogós helyezése-
kért rivális csapattal elért döntetlen nagyon jó eredmény-
nek számít, mivel a tízből hét táblán szerepeltek nagyobb 
értékszámú játékosok az ellenfélnél. Az 5. fordulóban Szi-
getbecse – Göd 6,5:3,5. A 2. táblás játékosunk második al-
kalommal nem szerepelt, mégis meglepetésként ért, hogy 
kikaptunk. A 6. fordulóban Göd – Galgavidék 4:6. A baj-
nokcsapat a legerősebb felállásban érkezett. Az összes táb-
lánál nagyobb értékszámú játékosok játszottak az ellenfél 
csapatában. Ennek, sőt hiányos felállásunk ellenére akár 
fordított eredmény is születhetett volna, mivel két vesztett 
partiban is jobban álltunk. Egy döntetlen sem volt a mecs-
csen, annyira éles játszmák voltak. A 7. fordulóban Török-
bálint – Göd 6,5:3,5. A 2. táblás játékosunk ismét nem tu-
dott részt venni, és a vendégek ezt ki is használták.

A felnőtt edzéseket a  József Attila Művelődési Házban 
tartjuk keddenként 18 és  21 óra között. A  gyerekoktatá-
sokat Felsőgödön a Németh László Általános Iskola 11-es 
termében kedden és csütörtökönként Dávid Róbert, illetve 
Dávid Béla tartja 16 és 17.30 között, immár 14 gyermek-
nek. Alsógödön Antal György Bálint egyeztetett időpon-
tokban tartja a gyerekedzéseket három serdülőnek. A ser-
dülők közül Bakos Máté, Boros Zalán és  Bálity Botond 
vettek részt Pest megyei korcsoportos versenyeken. Bakos 
Máté, Dávid Róbert és Dávid Béla ott voltak egy budapesti 
versenysorozaton is, ahol összesítésben is az utóbbiak ve-
zetnek.

A GSE Sakk Szakosztálya gyermekek mellett ifjúságiak, 
felnőttek és szeniorok jelentkezését is várja azzal a céllal, 
hogy szerepeljenek a  Pest megyei csapatbajnokságban. 
A jelentkezéseket a david.bela@vnet.hu címre küldjék, ér-
deklődni pedig a (06 20) 215-1267-es telefonszámon lehet.

V. F.

Gödi Körkép | 2017. 5. szám SPORT

29



LABDARÚGÁS

Lemondott Tuza József
− Nehézkesen indult a tavaszi szezonunk, létszám- és hoz-
záállási gondokkal küzdöttünk, ami meglepő vereségeket 
hozott: Göd – Vácduka 2:3, Kismaros – Göd 2:1, Csömör 
– Göd 2:0 és Göd – Pécel 1:1. Tizennyolc év edzői munka 
után, április elején lemondott Tuza József, a Gödi SE felnőtt 
labdarúgócsapatának edzője. Vezetésünk úgy döntött, 
hogy a hátralévő nyolc meccsre megkéri Jakus Szabolcsot, 
a  jelenlegi csapatkapitányt, hogy vegye át a  csapatot – 
mondta Pék József, a szakosztály vezetőségének tagja.

FELNŐTT EREDMÉNYEK
Szentendre – Göd 3-0
Göd – Veresegyház 4-1 (góllövő Oláh, Frech, Honti és László)
Isaszeg – Göd 1-2 (Ribényi, Kulombán)

Vízi sportnapot tartottak 
a termálstrandon
Az Aquaworm Waterpolo Göd programot szervezett a gödi ter-
málstrandon, melynek keretében első alkalommal rendeztek 
egy időben úszóversenyt és vízilabda-vetélkedőt. A részletekről 
Németh Rudolf szakosztályvezető adott tájékoztatást.

− Versenyt biztosítottunk a gyerekeknek, emellett az úszást és a 
vízilabdát is szerettük volna népszerűsíteni, klubunkkal pedig 
lehetőséget adni ezek gyakorlására. A versenyre közel 100 gyer-
mek jelentkezett, a  szülőkkel, nagyszülőkkel és  testvérekkel, 
szurkolókkal együtt 200 fős rendezvény kerekedett. A  legfiata-
labb versenyző 2011-es születésű volt, a  rangidős 40 év feletti, 
a családi váltóban. A versenyen szép számban voltak jelen gödi 
gyermekek, csapatunk mellett a gödi kajakosok is 30-30 főt de-
legáltak a versenyre. 40 külsős is érkezett, a legtávolabbról Petőfi 
szülővárosából, Kiskőrösről. A  versenyszámokat gyors-, mell- 
és hátúszásban írtuk ki 25 és 50 méteren, a családi váltót pedig 
kétszer 25 méteren. A  vízilabda-vetélkedőre is népes csoport 
gyűlt össze. Célba dobás kapura, távolba dobás és  25 méteres 
labdavezetés volt a  feladat; a  sportág iránti érdeklődés felkelté-
sét tűztük ki célul. A vetélkedőn résztvevőkkel együtt négy csa-
patot szerveztünk és 2-2 rövidített, 12-12 perces játékkal zártuk 
a rendezvényt. A mérkőzéseken vezetőedzőnk, a többszörös ma-
gyar bajnok és magyar kupagyőztes, egykori válogatott Császár 
György bíráskodott. Vezetésével új lendületet kapott a gödi vízi-
labda, szakosztályunk már 50 fő feletti létszámmal dolgozik. 
Nyáron tábort szervezünk, ahova várjuk a  fiatalokat. A  szülők 
lelkesen szurkoltak a gyerekeknek, és még az utolsó célba érőket 
is taps és ováció fogadta. Szeretnénk elindítani egy hagyományt, 
így terveink szerint évente megrendezzük ezt az eseményt – fog-
lalta össze az eseményeket Németh Rudolf.

EREDMÉNYEK
Úszóverseny, győztesek:
2010-2009-es születésűek, mindhárom versenyszámban Lukács Vince 
(Gödi Kajak); 
2008-2007-esek, 25 m gyors: Antal Mirjam, 25 m mell: Pál Maja (Aquaworm 
Göd), 25 m hát: Antal Mirjam; 
2006-2005-ösök, 50 m gyors: Pásztor Csege (Aquaworm Göd), 50 m mell: 
Nagy Botond, 50 m hát: Tunkel Richárd (Aquaworm Göd);
2004-2002-esek, 50 m gyors: Dósa Gábor (Aquaworm Göd), 50 m mell: 
Boldoczki Róbert, 50 m hát: Dósa Gábor (Aquaworm Göd).

Családi váltó:
1. Tunkel család, 2. Gion család, 3. Duna család.
Az időeredmények a www.vizikukac.hu/uszoverseny honlapon elérhetőek.

Vízilabda:
2005-ös születésűek vagy fiatalabbak: 1. Selmeczi Barnabás (Asi), 2. 
Gyetvai Ábel (Aquaworm Göd), 3. Holló Barnabás (Aquaworm Göd). 
2004-es születésűek vagy idősebbek: 1. Gion Endre (Aquaworm Göd), 2. 
Csányi Kelemen (egykori vízilabdás), 3. Lackó Gergő (Aquaworm Göd).

LABDARÚGÁS

ÁPRILISI UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEK
U11 (Bozsik program)
GMFS 2007 – Fót 2-4 (góllövő 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 
Ferencz József, Járay Domán)
GMFS 2006 − Sze-Fi 1-0 (Őri Tamás)
VSD Dunakeszi I − GMFS 2006 2-1 (Kovács Zsombor)
VSD Dunakeszi II − GMFS 2006 1-1 (Muka Patrik)
GMFS 2006 − Fót 3-3 (Dobos Patrik 3)
A 2006-os korosztály az  első, a  2007-es korosztály a  harmadik 
helyen végzett a Bázis Kupán.
GMFS 2006-2007 narancs – MMFS 3-2 (Őri Tamás 2, Papp Kristóf)
GMFS 2006-2007 narancs – CSMFS 0-2
GMFS 2006 – GMFS II 2-0 (Dobos Patrik, Földi Zsombor)
GMFS 2006 – CSMFS 3-2 (Schmuck Ferenc, Szilágyi Levente, Dobos 
Patrik)
GMFS 2006 – MMFS 12-0 (Dobos Patrik 4, Garaba Patrik 3, Madaras 
Ákos 2, Vida András 2, Földi Zsombor)
U13 (Bozsik program)
Gödi SE – Dunakeszi 0-0
Gödi SE – Csomád 4-1 (Kobza Gergő, Sólyom Milán, Dalanics Tamás 2)
Gödi SE – Sze-Fi 0-4
Gödi SE – Fóti SE 3-1 (Vida András, Madaras Ákos, Dalanics Tamás)
U14
Nagymaros FC – Gödi SE 2-2 (Fellner Bálint 2)
Gödi SE – Focisuli Alapítvány-Vác 2-1 (Horváth Ábel 2)
Gödi SE – Erdőkertesi SE 0-0
Palóc Farkasok Balassagyarmat – Gödi SE 1-2 (Pauler Ábel, Ráth 
Kolos)
U16
Leányfalu SE – Gödi SE 0-0
Gödi SE – Üröm SC 0-5
Gödi SE – Szent Pál Akadémia HSE 3-0 (az ellenfél nem tudott 
kiállni)
U19
Nagykovácsi Solymár – Gödi SE 1-2 (Frech Attila, Honti Barnabás)
Gödi SE – Páty SE 0-5

Nemzetközi torna
Az olaszországi Ravennában U15-ös utánpótlástornán vett részt 
két gödi játékos, Madarász Máté és  Vasvári Magor. A  fiatalok 
a  Mészöly Focisulival való együttműködés keretében Gyenes 
Zsolt utánpótlás-vezetővel utaztak a European Cupra.

− Máté egy évvel fiatalabbként a kapuban több bravúrt is be-
mutatva, Magor első nemzetközi tornáján gólt is szerezve segí-
tette a magyar együttest – tájékoztatott bennünket Gyenes Zsolt.

V. F.
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Sári László – mint arról januári számunk-
ban beszámoltunk – a  közelmúltban vet-
te át a  GSE tollaslabda szakosztályának 
vezetését Szűcs Zoltántól. A  sportvezető 
röviden tájékoztatott a gödi műhely aktu-
alitásairól.

− Kedvező hír, hogy a Gödi SE idén tag-
ja lett a Magyar Tollaslabda Szövetségnek, 
így versenyzőink a leigazolásuk után rang-
listás versenyeken is indulhatnak. Részt 

vettünk a  2016/2017-es tollaslabda diák-
olimpián, ahol Lepkó Dorottya a második 
korcsoportban az 5., Szerecz Sára a hatodik 
korcsoportban a 17. helyen végzett. A ver-
senyzőink az  amatőr versenyeken is ked-
vező eredményekkel zártak. A  következő 
versenyre május 27-én kerül sor, a már ha-
gyományos gödi tollaslabda-viadalra min-
denkit sok szeretettel várunk! – nyilatkozta 
lapunknak Sári László.

Márciusban, a  budapesti L14 2-es kiemelt 
kategóriájú ETC Kupán (Europe Tennis 
Center) a 2. fordulóban: Thodory Lili − Mi-
hálka Zsófia 3:6, 6:3, 7:6; a  negyeddöntő-
ben: Thodory Lili − Matkó Réka 2:6, 1:6. 
Áprilisban, a  horvátországi Vinkovciban 
rendezett TE14 3-as kategóriájú verseny 
selejtezőjének első körében Thodory Lili 
− Maura Azabagic (Bosznia-Hercegovina) 
6:0 6:1; a  selejtező második körében Tho-
dory Lili − Konomi Miyakawa (Japán) 2:6, 
3:6. Lili május végén, Hódmezővásárhe-
lyen, a horváthoz hasonló kategóriájú nem-
zetközi versenyen vesz majd részt.

A felnőttek az  országos tenisz csapatbaj-
nokság férfi III. osztályában játszanak.

Hazai mérkőzések:
(Helyszín: a felsőgödi Fenyves Tenisz Park)
május 13. 10 óra:
INESA-Fenyves Tenisz Park – Ceglédi VSE
május 20. 10 óra:
INESA-Fenyves Tenisz Park – Ábris Pro 
Open
május 27. 10 óra:
 INESA-Fenyves Tenisz Park – MLTC
május 28. 10 óra:
 INESA-Fenyves Tenisz Park – Vízügyi SC

TOLLASLABDA

Gödi tagság a hazai szövetség égisze alatt

TENISZ

Thodory Lili gödi színekben versenyez
Sikeresen menetel a  teniszviadalokon a  Fenyves Teniszpark fiatal tehetsége, 
Thodory Lili, aki a közelmúltban igazolt át Dunakesziről a gödi klubba.

Thodory Lili a nemzetközi mezőnyben is 
helyt áll (a képen jobbra a japán Konomi 
Miyakawa)

A gödi csapat részt vett a diákolimpián, ahol 
Lepkó Dorottya a második korcsoportban 
az 5. lett 

Az ASP gödi alakulata március végén, a Leányfalun megrendezett 
sárkányhajós medencés versenyen mérkőzött. A Dunai Sárkányok 
által meghirdetett viadalon az ország számos területéről érkeztek 
csapatok.

− Szerény létszámmal, viszont több kategóriában állt rajthoz 
az ASP gárdája. A nap folyamán az ASP szabadidős versenyzői is 
folyamatosan szerezték a  tapasztalatokat, a női kategóriában pe-
dig a gödi lányok versenyről versenyre meneteltek a dobogó felé. 
A nap vége felé már láthatóvá vált, hogy a profi férfi mezőnyben 

esélye van a gödi fiúknak a dobogóra állni. A versenyen a lányok 
első helyezést értek el, míg a férfiegység a második helyet szerezte 
meg – tájékoztatta a Gödi Körképet Horváth László Norbert, a gö-
diek csapatvezetője.

Az ASP gödi csapata: Horváth László Norbert, Farkas István, 
Sógor Roland, Makrai Ádám, Budaházi Melinda, Csurár Beáta, 
Szabó Katalin, Erődi Olivér és Babirák Éva.

Elérhetőségek:
Rabnecz Károly (06 30) 933-3818 | hobby.sarkanyok@gmail.com
www.facebook.com/SzabadSarkanyok

Sárkányhajózás Gödön
•  Hétvégi kirándulások 

a Dunakanyarban 

•  Hobbievezések gyerekeknek 
és felnőtteknek 

•  Edzések és szabadidős versenyeken 
való megmérettetések

H
IR

D
ET

ÉS

SÁRKÁNYHAJÓ

Érmes hétvége Leányfalun
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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. áprilisi számában 
közölt rejtvény megfejtése:

„Vajon befektetők vagy bevándorlók?”

A nyertes ezúttal:
Zsóriné Avar Marianna

Szerencsés megfejtőnk a Vénusz 
Stúdió (2131 Göd, Béke utca 24., 
Mógor-ház) szolgáltatását, egy 40 per-
ces hullámmasszázst vehet igénybe.
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Szeretettel hívjuk 2017. június 7-én, szerdán gyógyszertárunkba a 

PATIKANAPRA!
Témái: 

elsősegélynyújtás, házi betegápolás, sebkezelés. 
Reggel 8-tól este 7-ig mentős, ápoló és gyógyszerész kollégák várják kérdéseiket 

rendelőinkben és gyógyszertárunkban. 
Kérdéseiket négyszemközt is feltehetik a szakembereknek.

A részvétel és a tanácsadás ingyenes. 
 A rendezvény alatt adományokat gyűjtünk 

a TopHáz gondozottai számára. 

Jöjjön el, kérdezzen, segítünk!

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

Információ: Bogdán Katalin (06 30) 456-6358.

A GÖDI SE sporttelepén

 műfüves futballpálya 

bérelhető. Várjuk 

szakosztályok és baráti 

társaságok jelentkezését.
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VÉNUSZVÉNUSZ
Stúdió

VÉNUSZVÉNUSZ
Stúdió

és Biobolt
Kozmetika

Pedikűr, Gyógypedikűr, Manikűr

Szemöldök- és szempillafestés

Gyantázások

Masszázsok: svéd test, talp, fej

Tradicionális thai masszázs

Wiener tesekercselés, Hullámmasszázs

Arcfestés, Henna tetoválás

Csillámtetoválás

Szolárium

2131 Göd, Béke út 24. Mógor ház

Telefon: 06 20/230-4645   E-mail: venuszgod@gmail.com

Batz lábbelik és talpbetétek

Biermékek, Diabetikus,

gluténmentes, laktózmentes,

Paleolit termékek széles választéka

Kozmetikumok, Tisztító szerek

Rendeléseket felveszünk.

VÉNUSZVÉNUSZ

VÉNUSZ

Stúdió

Stúdió

és Biobolt
Kozmetika

Pedikűr, Gyógypedikűr, Manikűr

Szemöldök és szempilla festés

Gyantázások

Masszázsok: svéd test, talp, fej

Tradicionális thai masszázs

Wiener tesekercselés, Hullámmasszázs

Arcfestés, Henna tetoválás

Csillámtetoválás

Szolárium

2131 Göd, Béke út 24. Mógor ház

Telefon: 06 20/230-4645   E-mail: venuszgod@gmail.com

Batz lábbelik és talpbetétek

Bio termékek, Diabetikus-,

Gluténmentes-, Laktózmentes-,

Paleolit termékek széles választéka

Kozmetikumok, Tisztító szerek

Rendeléseket felveszünk.

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák 

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
–  Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
–  Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. • Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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

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
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/gumicontrol www.gumicontrol.hu

2600 VÁC,  Szent László út 7.

+36-27/315-050

» Eltelt egy év és nem ellenőriztette autója  
   klímaberendezését?
» Nyáron meleget fúj, télen hideget?
» Csökkent a hatásfoka?
» Légúti irritációt, kellemetlen szagot érez?

Ne halassza tovább az ellenőrzést, mert 
nagyon sok pénzébe kerülhet!

ingyenes hatásfokvizsgálattal

KLÍMA-KONTROL?      GUMI-CONTROL!

KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

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

Megnyitottunk!

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

Tavaszi kerti munkákat,
metszést, növényvédelmet, 

kertgondozást vállalunk.
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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

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

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.
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                  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

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

Megbízható csapat 
korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását,  

fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését,  

tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok,  

kerti tárolók egyedi kivitelezését

www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu

(06 20) 453-4837
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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.

Megnyitottunk Felsőgödön! 
Használt cikkek, ékszerek stb. vétele 
és eladása az Ady Endre út 10-es 
szám alatt. Nyitva: hétfőtől péntekig 
8-tól 18, szombaton 8-tól 13 óráig. 
Telefon: (06 30) 432-0113 vagy 
(06 20) 626-1066.

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

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

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

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. 

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

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

Szőnyegtisztítás: 1200 Ft/m2 
háztól házig.
Telefon: (06-30) 296-1771.

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

38



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

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

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344

Mifelénk a neten is horogra 

akadhat különlegesség

HAVI

4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN
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ORGONAHÁZ

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK

GÖDÖN

TETŐTÉRI LAKÁS. 1,9 M BELMAGASSÁG FELETTI TERÜLET 61 M2, 1,9 M BELMAGASSÁG ALATTI TERÜLET 25 M2.

86 m2
már 23,9 M Ft-tól

  10+10MCSOKtámogatásigényelhető
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