
2017
J Ú N I U S

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 28. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU

Átadták a Samsung SDI 
gödi akkumulátorgyárát 
közélet  6. oldal

Európai fesztiváldíjas 
a Drums ütőegyüttes 

kultúra  27. oldal



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS

TAMÁS AUTÓ KFT.



KÖZÉLET
4. Képviselő-testületi hírek

6. Átadták a Samsung SDI gödi 
akkumulátorgyárát

8. 
„Nem engedjük meg, hogy 
Brüsszelből diktálják a magyar 
energiaárakat”

9. Megemlékezés a nemzeti 
összetartozásról

9. Június közepére befejeződik 
a Petőfi tér felújítása

32.
Kézilabda: „A másodosztály 
mezőnyének meghatározó csapata 
vagyunk”

32.
Látványtánc: Aranyérmesek 
az országos bajnokságon a Mini 
Galócák

33. Falmászás: Lenkei Koppány 
bronzérmet nyert Vácon

33.
Szabadidő: Felújították 
a gyermekmedencét 
a termálstrandon

33. Tenisz: Diákolimpiai döntőig 
meneteltek a gödi lányok

18. Idén is sikeres volt a jótékonysági 
sportbál

18. Tízéves a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubja

19. Nagy sikert hozott a IX. 
Néptánctalálkozó

20. I. Gödi kutyás családi nap

22. Az iskolák hírei

KULTÚRA

27. Európai fesztiváldíjas a Drums 
ütőegyüttes

A Szakáts-kertben tartottak nyár 
eleji összejövetelt a Gödön élő 

erdélyiek 12.
Mászófallal bővült a Bozóky téri 

játszótér 12.
Közmeghallgatást tartott 

a képviselő-testület (1. rész) 14.
Vidám gyereknap 

a Nyaralóházakban 16.
Egyre többen látogatják a madarak 

és fák napját 16.
Gyereknap Bócsán, nyári 

verőfényben 17.

AJÁNLÓ
A Duna-part Nyaralóházak 

programjai 29.
A József Attila Művelődési Ház

aktuális programjai 30.
SPORT

Kosárlabda: Pest megyei bajnok 
lett a Gödi SE gyermekcsapata 31.

Vízilabda: Utánpótlás-
válogatottba hívják a gödi játékost 31.

Labdarúgás: Győztes gödi gól 
a Manchester United ellen! 31.

tartalom 2017. 6. számimpresszum

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

ISSN 0865-5820

2017/6. lapszám

Szerkesztőség:
Postacím: 2131 Göd, Pf. 12.
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

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

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

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

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

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

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

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

A címlapon:
Szalagátvágási 
ceremónia 
a Samsung új gödi 
akkumulátorgyárának 
átadásán

Fotó | Botár Gergely
kormany.hu

Gödi Körkép | 2017. 6. szám TARTALOM 

3



A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2016. évi beszámolója
Dr. Pintér György alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket 
arról, hogy a két beszámolót a Pénzügyi Ellenőrző, Közbe-
szerzési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolta, egyetlen mó-
dosítási javaslattal. Ennek oka a számviteli törtvény időköz-
beni változása, mely szerint a két beszámolóban szerepelnie 
kell annak, hogy a jóváhagyott osztalék nulla forint, az ered-
mény pedig mind a két cég esetében eredménytartalékot ké-
pez. A beszámolókat a képviselő-testület elfogadta.

Döntés a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dr. Szinay József címzetes főjegyző előterjesztésében el-
mondta, hogy Göd Város Önkormányzatának 16/1999. (IV. 
20.) rendeletét, amely egységes szerkezetbe foglalta a  helyi 
jelentőségű felsőgödi Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd 
Homokpusztagyep és  a  Kék Duna Sporttelep természetvé-
delmi területeket, a 18/2017. (IV. 28.) rendeletével módosítani 
kívánta, ám az  érintettekkel történt egyeztetés során kide-
rült, hogy erre a  módosításra nincs szükség. Szász-Vadász 
Endre jelezte, hogy a citált rendelet visszavonását a Környe-
zetvédelmi Bizottság is tárgyalta, és azzal egyetért. A jelenlé-
vő képviselők a rendelet hatályon kívül helyezését szavazata-
ikkal megerősítették.

A Kincsem Óvoda és a Kastély Óvoda alapító 
okiratának módosítása
Sipos Richárd, a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
elnöke elmondta, hogy a Kastély Óvoda esetében az alapító 
okirat módosítására a  feladatváltozások miatt van szükség, 
nevezetesen a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátási ka-
pacitását tízről 18 főre emelik, a  Kincsem Óvoda esetében 
pedig négyről nyolc főre. Ezeket a változásokat a vonatkozó 
jogszabályok értelmében az alapító okiratokban fel kell tün-
tetni. E feladatbővülésnek a későbbiekben anyagi vonzata is 
lesz, ugyanis mindkét óvodában további pedagógiai asszisz-
tenst kell majd alkalmazni. Az alapító okiratok módosítását 
a testület megszavazta.

A Gödi Polgármesteri Hivatal álláshelybővítési 
igénye
Dr. Szinay József röviden megindokolta az  előterjesztett 
anyagban foglaltakat. Az  ügyfélszolgálat létszámbővítése 
azért vált szükségessé, mert a jövőben ezt a munkakört már 
nem lehet közmunkásokkal betölteni. Ugyancsak egy fővel 
bővíteni kell az  adóosztály létszámát, mert megnövekedett 
feladataikat a  jelenlegi munkatársi létszámmal már nem 
tudják ellátni. A  Közterület-felügyelet szintén igényel egy 
új munkaerőt, s  ugyanez a  helyzet a  hatósági osztályon is. 
A pénzügyi osztályon pedig határozott időre, 2019. év végé-
ig alkalmaznának egy új munkatársat. Az  öt új álláshelyet 
a pénzügyi bizottság indokoltnak tartotta. Markó József pol-
gármester az  ügyfélszolgálat létszámának egy fővel történő 
azonnali bővítésével egyetértett, ám a másik négy álláshely 

esetében szeptemberig haladékot javasolt, mivel a  hiva-
tal büdzséjébe ezek a  bérköltségek nem voltak betervezve. 
A  polgármester javaslatát a  képviselő-testület egyhangúan 
megszavazta. Külön szavazással elfogadták azt az előterjesz-
tést is, hogy Simon Tamás alpolgármester munkáját a jövő-
ben – az új projektfeladat befejezéséig − egy alpolgármesteri 
referens segítse.

Az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi 
feladatainak értékelése
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke az előterjesztett 
anyagot igen részletesnek és alaposnak értékelte, a Családse-
gítő Szolgálat munkáját pedig sokrétűnek és magas színvona-
lúnak. A beszámolót a képviselők ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadták.

Göd 7. számú felnőtt háziorvosi körzetének 
kialakítása
Markó József polgármester a  körzet kialakítását a  lakosság-
szám növekedésével és a meglévő körzetek túlterheltségével in-
dokolta. Az új háziorvosi körzet kialakítása pályázati lehetőség 
függvénye, ugyanis a tervezett körzet új orvosi rendelő építésé-
vel valósítható meg. A pályázat beadása előtt az illetékes szak-
hatóságnak nyilatkoznia kell arról, hogy az új körzet az egész-
ségügyi ellátás szempontjából indokolt-e. A tervek szerint az új 
körzet az Oázis lakóparkban élőket fogja ellátni. Dr. Gál Péter 
háziorvos hozzászólásában elmondta, hogy a  lakóparkban 
közel négyezren élnek, azaz orvosi szempontból az új körzet 
kialakítását indokoltnak tartja. A körzet kialakításáról szóló 
határozatot a képviselő-testület megszavazta.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület szavazott a  felterjesztési jog gyakorlá-
sáról az illetményalap-emelést és az egyéb (városi közalkal-
mazotti) munkabéreket érintő kérdésekben, valamint a helyi 
közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázaton történő 
részvételről. Módosították az önkormányzat 84/2017. számú 
határozatát két gödi ingatlan megvásárlásának pénzügyi 
fedezetéről, s  végül zárt ülésen bírálták el a  11-141-2/2017. 
ügyiratszámú településképi kötelezés tárgyú határozat ellen 
benyújtott fellebbezést. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. május 24.

Polgármesteri fogadóórák
Markó József polgármester 
minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig  
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).
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TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 838 203
A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 6 008
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 48 226

Lekötött betétek összesen: 0

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 892 437

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 706 165
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája:
Everling Városépítő Kft. − a Kincsem Udvarház felújítása:
A lakossági adótartozások összege 2017. május 31-én:

40 410
149 598

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

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

Helyszín és időpont:

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

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Tisztelt 
ingatlantulajdonosok, 
ingatlanhasználók!
Gyalogosok, kerékpárosok és  autósok egyaránt 
ismerhetnek több olyan utcasarkot, ahol a  rossz 
beláthatóság miatt csak egészen lassan, szinte 
„tapogatózva” lehet behajtani a  kereszteződésbe. 
Ez elsősorban a szabálytalanul telepített vagy meg-
hagyott növényzet, bokrok, sövények takarása, má-
sodsorban a sarkokon átláthatatlan kerítések miatt 
van így.

Az utcasarkokon az oldalra való belátást minden-
képpen biztosítani kell. Az 1988. évi I. tv., az 5/2004. 
(I. 28.) GKM rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) 
KM rendelet előírja, hogy a növényzetnek és a keríté-
seknek olyanoknak kell lenniük, hogy azok ne akadá-
lyozzák a kilátást a keresztbe menő forgalomra.

A baleset-megelőzési okból fontos szabály ér-
vényre juttatása érdekében a  közút kezelője (az 
országutak kivételével az  önkormányzat mint tu-
lajdonos) a  szabálytalanság megszüntetésére hívja 
fel a  kerítés tulajdonosát/használóját, illetve a  nö-
vényzet telepítőjét; közterületen lévő ilyen sövény 
és  egyéb takaró növényzet esetében az  utcafront 
rendezettségéért felelős telektulajdonost. Ameny-
nyiben a felszólításnak nem lenne foganatja, akkor 
a kezelő a közlekedési hatóság bevonásával juttatja 
érvényre a szabályt. Ez a legveszélyesebb esetekben 
akár a  növényzet szükséges mértékű soron kívüli 
eltávolítását is jelentheti.

Kérjük önöket, hogy a  fenti szabályoknak meg-
felelően, mindannyiunk biztonsága érdekében 
gondoskodjanak a  zavaró növényzet kíméletes 
és  kulturált eltávolításáról, visszametszéséről 
és az átláthatatlan kerítésrészek átalakításáról.

Dr. Nagy Atilla 
aljegyző

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Lakossági tájékoztató
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az elmúlt néhány 
hétben számos bejelentés érkezett a  Polgármesteri Hivatalba a  Du-
na-parton tapasztalható eseményekről.

A  Homokszigeten és  a  felsőgödi partszakaszon előforduló motor-
csónak-veszteglések, illetve -kikötések jelentős mértékben zavarták 
az ott pihenőket.

Mindezekre tekintettel a városvezetés személyes megbeszélést kez-
deményezett a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjével, 
amelyre várhatóan június 15-én kerül sor.

A megbeszéléstől azt várjuk, hogy rendszeres vízirendészeti ellen-
őrzések lesznek az érintett partszakaszokon, melyek célja a pihenők 
nyugalmának biztosítása. 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző
és Simon Tamás alpolgármester

A motorcsónakok kikötésére vonatkozó szabályok betartását  
ellenőrizni fogja a vízirendészet Fotó | Kurdi Imre

A balesetek megelőzése érdekében biztosítani 
kell a városban a kereszteződések megfelelő 
beláthatóságát 
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Tavaly augusztus végén jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági és  külügy-
miniszter, hogy a  dél-koreai Samsung 
mintegy százmilliárd forintos beruházás 
keretében elektromos autók akkumulá-
torainak gyártásába kezd Gödön. A  világ 
egyik legjelentősebb multinacionális vál-
lalatcsoportja, amely világszerte több mint 
félmillió alkalmazottat foglalkoztat, és  a 
tavalyi évben 300 milliárd dollár árbevé-
telre tett szert, a piaci kereslet csökkenése 
miatt 2014-ben kénytelen volt bezárni gödi 
képcsőgyárát, ám elektromos akkumulá-
torok előállításával foglalkozó ágazatának 
európai központjául most ismét Gödöt 
választotta. A  bejelentés óta eltelt néhány 
hónap alatt a  cég újabb gyáregységeket 
épített a  korábbi épületéhez, és  május 29-
én ünnepélyes ceremónia keretében átadta 
az ipari létesítményt, amelyben hamarosan 
megindulhat a termelés.

Az átadóünnepségen Tuzson Bence kor-
mányzati kommunikációért felelős állam-
titkár, a Pest megyei 5. számú választóke-
rület országgyűlési képviselője mondott 
köszöntőt. Úgy fogalmazott: az  európai 
piacra szánt akkumulátorok előállításá-
val foglalkozó gyár ide településével Göd 
felkerült az  innovatív vállalkozások világ-
térképére. Az új létesítményegység megépí-
tésének hónapjaiban a beruházás mintegy 
kétezer embernek adott munkát, a  gyár 
megnyitásával pedig első körben kétszáz, 
a  második és  harmadik ütem megvalósu-
lásával pedig már kétezer dolgozó megél-
hetését biztosítja majd a vállalat. Az állam-
titkár hangsúlyozta: a  tény, hogy számos 
ország versenyéből éppen ez a  település 
került ki győztesen, és a gyár éppen itt jö-

hetett létre, azt is jelenti, hogy a Samsung 
bízik a magyar emberekben és a gödiekben. 

Tuzson Bence külön kiemelte, hogy 
a  kormány a  beruházás közvetett támo-
gatásaként mintegy kétmilliárd forintot 
biztosít Göd – a  vállalat tevékenységéhez 
is kapcsolódó – infrastruktúrájának fej-
lesztésére. Ebből az  összegből megújul 
az Ady Endre út, és elkészülhetnek a Duna 
út felújításának tervei, körforgalmak épül-
nek, és  fejlesztik a helyi tömegközlekedést 
is. További négymilliárd forintból pedig 
2019-re megépül a 2-es autóutat az M2-es 
gyorsforgalmi úttal összekötő út is a  Du-
nakeszi és  Göd közötti szakaszon. Az  or-
szággyűlési képviselő köszönetet mondott 

a  kormánynak a  vállalkozás létrejöttéhez 
nyújtott támogatásért.

Dzsun Jong Hjun, a  Samsung SDI ve-
zérigazgatója megnyitóbeszédében hang-
súlyozta: az  elektromos autók piaca vi-
lágszerte robbanásszerű fejlődés előtt áll, 
ezért várhatóan igen jelentős lesz a Gödön 
gyártott akkumulátorok iránti kereslet. 
A vállalat a legmodernebb technológiát al-
kalmazza, ezáltal hozzájárul majd az euró-
pai elektromosautó-ipar fellendüléséhez – 
jelentette be a Samsung SDI vezetője, majd 
köszönetet mondott az  államnak és  a vá-
rosnak a folyamatos támogatásért, amelyet 
a beruházás tavaly nyár végi bejelentésétől 
a gyár mostani megnyitásáig nyújtottak.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi 
beszédében leszögezte: a  dél-koreai cégek 
a minőség és az innováció szimbólumainak 
számítanak a világ minden táján. „Dél-Ko-
rea példaképként is fontos Magyarország 
számára. Példája annak, hogy sok mun-
kával, szorgalommal, precizitással és  kre-
ativitással be lehet törni a  világpiacra, 
és  ott vezető szereplővé lehet válni. Amit 
Dél-Korea elért és  a világpiacon kiharcolt 
magának, az egy lélegzetelállító sikertörté-
net. Mindez nekünk, magyaroknak figyel-
meztetés arra, hogy a  világgazdaságban 
nincsenek eleve leosztva a  lapok, hanem 
azokat folyamatosan újraosztják. Egyes 
térségek és országok kiemelkednek, mások 
pedig veszítenek erejükből. Dél-Korea azon 
országok közé tartozik, amelyek diktálják 
a  tempót a  világnak, és  Közép-Európa is 
a  felemelkedő térségek egyike. Dél-Korea 
az  elmúlt hatvan évben gazdasági csodát 

GAZDASÁG

Átadták a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárát

Dzsun Jong Hjun, a Samsung SDI vezérigazgatója (balra), Orbán Viktor miniszterelnök 
(középen) és Jim Gun Hjong dél-koreai nagykövet a megnyitóünnepség szalagátvágási 
ceremóniáján

A gyár megnyitásán az önkormányzat részéről jelen volt dr. Szinay József címzetes főjegyző 
(hátul balra), mellette Markó József polgármester és dr. Pintér György alpolgármester. 
Az eseményen a kormány képviseletében mások mellett jelen volt dr. Tuzson Bence 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár (elöl középen) és dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott, a Pest Kormányhivatal vezetője is (elöl balra)
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KÖZLEMÉNY

Hatósági ügyintézés Gödön
A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala 2017. 
június 9-től a következő időpontokban biztosítja a hatósági ügy-
intézést Gödön.
Hétfő: 8 és 15.30 között | Péntek: 8 és 12 között.

Dr. Bíró Attila járási hivatalvezető

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás igényelhető!
A Szociális Bizottság az idei évben is biztosítja a beiskolázási tá-
mogatás igénylésének lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel 
rendelkező szülők számára, akiknek gyermeke alap- vagy közép-
fokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A kérelmek leadási határideje: 2017. július 31.
A kérelmező adatlapok átvehetők a  Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a gödi oktatási intézményekben. 
A támogatás igényléséhez szükséges igazolások az alábbi időpon-
tokban szerezhetők be a gödi iskolákban: 
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
•  Június 30-ig, munkanapokon 8 és 14 óra között. (A júliusi nyit-

vatartásról később születik döntés.)
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
•  Június 1. és 15. között munkanapokon, 8-tól 16 óráig.
•  Június 16. és június 29. között munkanapokon, 8-tól 15 óráig.
•  Július hónapban minden kedden, szerdán és  csütörtökön 

9 és 13 óra között a titkárság tart ügyeletet.
Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény
•  Június hónapban: 20-án, 21-én és 28-án, 9 és 15 óra között.
•  Július hónapban: 5-én és 12-én, 9 és 15 óra között.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

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

felel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
További információ: (06 27) 530-045 (Dr. Nagy Atilla aljegyző)
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a városi hon-
lapon: www.god.hu.

vitt végbe, és  ez a  csoda ma ismét itt van Gödön. Köszönetet 
mondok a Samsung döntéshozóinak, hogy amint a piaci helyzet 
engedte, ismét Magyarországot és  Gödöt választották. A  tár-
gyalások megmutatták, hogy a  Samsung ragaszkodik Gödhöz, 
és a város is elkötelezte magát a vállalat mellett, a magyar kor-
mány pedig beállt a beruházás mögé – mondta a miniszterelnök. 
– Ezzel a beruházással a jövő költözik Gödre, a legnagyobb autó-
gyárak számára készülnek majd itt elektromos akkumulátorok. 
2010-ben elindítottuk az ország újraiparosítását, 2017-ben pedig 
magasabb fokozatba kapcsoltunk. Magyarországot Közép-Euró-
pa egyik járműgyártó centrumává tettük, most pedig elindulunk 
abba az  irányba, hogy a  régió egyik járműfejlesztési központja 
és  az elektromos autózás egyik éllovasa legyünk. A  napokban 
tettük le a zalaegerszegi tesztpálya alapkövét, amelyen az önve-
zető autók és az elektromos meghajtású járművek is tesztelhetők 
lesznek majd. Magyarország, Göd városa és a Samsung egyaránt 
nyerni fog ezzel a gyárral. Mi, magyarok munkát, a vállalkozása-
ink megrendeléseket kapnak, a Samsung Európa legalacsonyabb 
adóit fogja fizetni, kiválóan képzett kreatív munkaerő áll a ren-
delkezésére, és  egy olyan országban erősíti a  jelenlétét, amely 
a kutatásfejlesztésben is az élre akar törni. Ilyen egy kölcsönö-
sen jó üzlet” – jelentette ki a miniszterelnök, és sok sikert kívánt 
az együttműködés valamennyi szereplőjének.

Az átadási ceremónia ezt követően ünnepélyes szalagátvágás-
sal, illetve – koreai szokás szerint – egy örökzöld fa közös elül-
tetésével folytatódott, majd a kormányzat képviselőinek tartott 
üzemlátogatással zárult.

A Samsung SDI a gyáravató ünnepségen a különleges tiszte-
lettel kitüntetett díszvendégei között köszöntötte Markó József 
polgármestert, aki maga is részt vett a  nemzeti színű szalag 
szimbolikus átvágásában. A gödi önkormányzat képviseletében 
az átadáson jelent volt továbbá dr. Pintér György alpolgármester, 
dr. Szinay József címzetes főjegyző, Popele Julianna beruházási 
és városüzemeltetési osztályvezető és Vaczula Krisztina polgár-
mesteri referens.

A ceremóniát megnyitó gálaműsort a gödi iskolák kiváló zenész-
növendékei adták. A  Drums ütőegyüttes egy vérpezsdítő szam-
baösszeállítással varázsolt fesztiválhangulatot a színpadra. A Bú-
zaszem Iskola fiataljai és  tanáraik pedig kecskedudán, furulyán 
és ütőgardonon játszott gyönyörű magyar népzenei dallamokkal 
ismertették meg a ceremónia jórészt dél-koreai közönségét. 

Koditek Bernadett

Az átadási ceremónia végén a gyár vezetősége bemutatta 
az üzemet és a termékeket is, amelyek ott készülnek majd

Gödi Körkép | 2017. 6. szám KÖZÉLET
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A magyar gazdaság erősödése jövőre akár a 4 százalékot 
is meghaladhatja, ami jó alapot teremtene a nyugdíj-
prémium kifizetésére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 

kormányzati kommunikációért felelős államtitkárát az ingye-
nes tankönyvekről is kérdeztük.

– Milyen mértékű nyugdíjemelést terveznek 2018-ra?
– A  nyugdíjasok jövőre is számíthatnak a  kormányra, ezért 
a  járandóságuk 2018-ban is megőrzi a  vásárlóértékét. Sőt, 
az elmúlt időszakban már arra is volt példa, hogy növekedett 
a nyugdíjak vásárlóértéke, ami elsősorban a nyugdíjemelések-
nek és a tartósan alacsony inflációnak volt köszönhető. Jövőre 3 
százalékos inflációt és ugyanekkora nyugdíjemelést tervezünk.

– Tervezik-e nyugdíjprémium folyósítását?
– Jövőre várhatóan tovább erősödik Magyarország, és a gazda-
ság növekedése akár meg is haladhatja a  4%-ot. Szeretnénk, 
ha az  idős magyar emberek, akik egy életen át dolgoztak 
ezért az országért, végre a saját pénztárcájukon is érezhetnék 
az eredményeket, ezért nyugdíjprémium kifizetésére több mint 
32 milliárd forintot biztosítunk.

– Az idén nincs lehetőség ennek a kifizetésére?
– Ez nem akarat vagy jóindulat kérdése. A kormány szeret-
ne már az  idén is nyugdíjprémiumot fizetni. Törvényesen 

akkor lehet kiutalni ezt a juttatást, ha a gazdasági növekedés 
éves mértéke meghaladja a 3,5 százalékot, az államháztartás 
hiánya pedig nem lesz nagyobb a  tervezett 2,4 százaléknál. 
A kormány várhatóan októberben vitatja meg, hogy van-e le-
hetőség arra, hogy az idősek már az idén is megkapják nyug-
díjprémiumot.

– Az energiaárak esetleges emelkedése megakaszthatja a pozi-
tív folyamatokat?
– A  rezsicsökkentés mérsékelte a  nyugdíjasok terheit, de 
az uniós bürokraták miatt kérdésessé válik, hogy meg tudjuk-e 
őrizni ezt. Ha Brüsszelből diktálhatnák az energiaárakat, az a 
rezsicsökkentés végét jelentené, az  pedig fokozná a  magyar 
lakosság terheit. A kormánynak eltökélt szándéka, hogy kiáll 
az intézkedései mellett.

– Az ősztől eddig még soha nem látott mértékben kiterjesztik 
az ingyenes tankönyvellátási programot. Miért döntöttek így?
– Ősztől már a kilencedik évfolyamos diákok, vagyis a négy-
osztályos gimnáziumok elsősei is ingyen kapják meg a  tan-
könyveket. Az  intézkedésre már az  idén 2,4 milliárd forint 
többletforrást biztosítunk. A döntésünk lényege, hogy a koráb-
ban tervezettnél gyorsabban hajtjuk végre a  tankönyvellátási 
programot, hiszen az  eredeti ütemterv szerint felmenő rend-
szerben az idén ősztől még csak az 1-5. évfolyamosoknak kel-
lett volna ingyenesen hozzájutniuk a tankönyvekhez.

– Milyen kedvezményekre számíthatnak jövőre a  kisgyerme-
kes családok?
– 2018 a családok éve lesz. Tovább emeljük a családi adóked-
vezmények mértékét, melyek középpontjába a  kétgyermeke-
seket állítjuk. Így például a  diákhitel-tartozással rendelkező 
anyáknak két gyermek mellett a tartozás 50 százalékát, három 
vagy több gyermek esetén pedig a teljes adósságot elengedjük. 
A  program része lesz a  jelzáloghitellel rendelkező családok 
megsegítése is, ők a harmadik és a  további gyermekek esetén 
1-1 millió forintot írhatnak le a tartozásukból, ezt az állam át-
vállalja. Meggyőződésem, hogy olyan politikára van szüksége 
az  országnak, amely félretolja az  akadályokat a  fiatalok útjá-
ból, hiszen minél jobban támogatjuk a családokat, annál több 
gyermek születik. Ehhez bölcsődéket építünk, illetve ha kell, 
felújítjuk a meglévőket. Az ellenzéktől eltérően mi születendő 
magyar gyermekekkel, és  nem idegenek betelepítésével akar-
juk benépesíteni az  országot. S  mivel a  családok boldogulása 
csak biztonságos környezetben képzelhető el, 2018-ban tovább 
erősítjük hazánk biztonságát, több forrás jut honvédelemre, 
terrorelhárításra és határvédelemre is.

– Mikor lesz elég bölcsődei férőhely az országban?
– Az  ingyenes gyermekétkeztetésre mintegy 79 milliárd fo-
rintot fordítunk, a gyermeket nevelő családokat 1900 milliárd 
forintból támogatjuk, a bölcsődei ellátásra pedig az idei összeg 
kétszeresét, csaknem 37 milliárdot szánunk. A férőhelyek szá-
mával kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy a hagyományos 
bölcsődék mellett szeretnénk széles körben elérhetővé tenni 
a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének 
különféle más formáit is, például a  családi-, a  munkahelyi 
és a mini bölcsődéket, amelyek működtetésére külön források 
állnak rendelkezésre.

Gödi Körkép

KÖLTSÉGVETÉS – 2018

„Nem engedjük meg, hogy 
Brüsszelből diktálják a magyar 
energiaárakat”
Olyan politikára van szüksége az  országnak, amely fél-
retolja az akadályokat a fiatalok útjából, hiszen minél job-
ban támogatjuk a családokat, annál több gyermek születik 
– mondta el lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5. választókerület országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési 
képviselője

KÖZÉLET
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Június 15-ével lezárul az a projekt, amely-
nek keretében 1956-os emlékhely létesül 
a Petőfi tér délkeleti térnegyedében. Váro-
sunk 6 millió forint pályázati támogatást 
nyert az 1956-os forradalmat és szabadság-
harcot, valamint a  kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az ál-
dozatoknak emléket állító úgynevezett 
„Büszkeségpontok” létrehozására kiírt 
pályázaton. A  részben pályázati forrás-
ból, részben városi költségvetésből meg-
valósuló beruházás során itt, az  újonnan 
kialakított térnegyedben, a  Petőfi-szobor 
szomszédságában helyezték el a  korábban 
a  Kincsem-istálló előtt álló Iván Kovács 
László-szobrot. Az emlékhelyre a hó köze-
pi átadásig kikerül az az emlékfal is, ame-
lyen egy bronzból készült lyukas közepű 

zászló, Kovácsi Gábor alkotása kap helyet. 
A  térnegyedet díszburkolattal látták el, 
padokat, hulladékgyűjtőt és új köztéri vilá-
gítótesteket helyeztek el itt. A város az idei 
évtől kezdve már ezen a  helyen, igazán 
méltó környezetben tarthatja meg az 1956-
os forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett megemlékezést. 

A programot az  1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára létreho-
zott Emlékbizottság támogatta.

K. B.

BERUHÁZÁS

Június közepére befejeződik a Petőfi tér felújítása

A Trianon-napi megemlékezésnek idén a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Piarista 
Szakközépiskola adott otthont

TRIANON NAP

Megemlékezés 
a nemzeti 
összetartozásról
Az országgyűlés 2010-ben foglalta törvénybe, 
hogy június 4-e, az 1920-as trianoni békedik-
tátum aláírásának évfordulója minden évben 
nemzeti emléknap legyen Magyarországon, 
amikor arról emlékezünk meg, hogy „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi önazonosságá-
nak meghatározó eleme”.

A város idén június 1-jén a Piarista Szakkö-
zépiskola, Szakgimnázium és  Kollégium di-
ákjainak műsorával emlékezett erre a napra.

Dr. Pintér György alpolgármester 
és Dekiszkyné Fejér Rita igazgató köszöntője 
után a diákok egy rendhagyó történelemórá-
nak is beillő visszaemlékezéssel idézték fel 
az  I. világháború utáni kényszerű békekötés 
körülményeit és  következményeit. A  meg-
emlékezést az  iskola udvarán tartották, ahol 
a fiatalok előzetesen téglákból rakták ki a bé-
kediktátum előtti nagy Magyarország alakját. 
Kemény Gábor tanár úr sorra vette az elcsa-
tolt országrészeket, külön-külön megemlé-
kezve azok legjelentősebb városairól, amelyek 
fontos szerepet játszottak a magyarság törté-
netében. A  diákok pedig egymás után bon-
tották el és  szedték talicskába az  elvesztett 
területek határait jelképező téglákat, így téve 
szemléletessé, mekkora területvesztést jelen-

tett a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, a Székely-
föld és  a Partium, a  Délvidék és  az Őrvidék 
elcsatolása. 

„Úgy emlékezünk, mint család a dédszülő 
sírjánál. Emlékezünk arra az országra, ame-
lyet valamikor – még 100 éve sincs – Ma-
gyarországnak neveztek (…) Ha ránézünk 
»a szent maradékra«, láthatjuk, milyen súlyos 
volt a  csonkolás: minden három négyzetki-
lométerből kettő, és minden három lakosból 
kettő az  ország határain kívülre került, Ma-
gyarország mai területének csaknem kétsze-
resét vesztette el. (…) Akik megélték az ország 
darabokra hullását, azok úgy emlékeztek rá, 
mint szeretett rokonuk váratlan és  érthetet-
len halálára. Fájdalommal, dühvel és keserű-
séggel beszéltek róla. Akkoriban minden ma-
gyarnak csak egyetlen válasza volt és lehetett 
erre: nem nyugszunk bele. Ilyen veszteséget 
az  emberek csak úgy tudtak elviselni, hogy 
a  lelkük mélyén erősen bíztak a  gyors visz-
szarendezésben” – mondta Kemény Gábor. 
Az iskola épületeinek falain már a megemlé-

kezést megelőző napokban korabeli plakátok 
másolatait helyezték el, amelyek felelevenítet-
ték a trianoni döntést követően kialakult köz-
hangulatot. A  területvesztést kísérő súlyos 
veszteségérzést, az emberek lelkében lejátszó-
dó drámát versekkel, prózai szövegrészletek-
kel, zenei betétekkel idézte meg a nagy gond-
dal összeállított műsor. 

A Trianon után magára maradt nemzet 
fájdalmának érzékeltetésére részlet hangzott 
el Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusából, 
és Dsida Jenő azonos című verséből. 

Zárlatként pedig a piarista szerzetes, tanár 
és  költő, Sík Sándor Az  andocsi Máriához 
című versének utolsó versszakában szólt a kö-
nyörgés Szűz Máriához:

„Boldogasszony, ezer évig / Édesanyánk 
voltál, / Eleink, ha hozzád sírtak, / Hozzájuk 
hajoltál. / Száz ostorral ostorozzon, / Csak ez 
egyért, Boldogasszony, / A  jó Krisztust kérd 
meg: / Négy-víz-parton, három-hegyen / 
Mindörökké magyar legyen / A máriás ének.”

K. B. 
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Étkezési térítési díjak
Óvodásoknak: 381 Ft/nap
Iskolásoknak, napi háromszori étkezés: 457 Ft/nap
Iskolásoknak, menza (ebéd): 241 Ft/nap
(Az árak az áfát is tartalmazzák.)

Az étkezési térítési díjak befizetésének módja

Befizetés átutalással
A térítési díjat átutalással a tárgyhónapot megelőző hónap 20. nap-
jáig a következő számlaszámokon lehet befizetni:

Kastély Óvoda étkezési számla: 10700323-44107309-52300002

Kincsem Óvoda étkezési számla: 10700323-44107309-52400009

Huzella Tivadar Iskola étkezési számla: 
10700323-44107309-52120002

Németh László Iskola étkezési számla: 
10700323-44107309-52100008

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét, csoport-
ját/osztályát és az intézmény nevét!
A számlát a  szülő (gondviselő) nyilatkozatban megadott e-mail 
címére küldjük ki. Ennek hiányában a gyermek kapja meg az óvo-
dában/iskolában.

Befizetés készpénzzel
A térítési díj készpénzben (vagy bankkártyával) a TESZ pénztárá-
ban is befizethető (2132 Göd, Duna út 5.), az alábbi időpontokban:

Augusztus
14. hétfő: 8-12 és 12.30-14
16. szerda: 10-12 és 14-18
18. péntek: 7-11

Szeptember
15. péntek: 7-11
18. hétfő: 8-12 és 12.30-14
20. szerda: 10-12 és 14-18

Október
16. hétfő: 8-12 és 12.30-14
18. szerda: 10-12 és 14-18
20. péntek: 7-11

November
15. szerda: 10-12 és 14-18
17. péntek: 7-11
20. hétfő: 8-12 és 12.30-14

December
15. péntek: 7-11
18. hétfő: 8-12 és 12.30-14
20. szerda: 10-12 és 15-18

A pénztári befizetési időpontokat közzétesszük a TESZ webolda-
lán (www.goditesz.hu), az  intézmények honlapján és  faliújságján, 
valamint megküldjük a szülő (gondviselő) által megadott e-mail 
címre is. Készpénzes befizetésre a fentiektől eltérő időpontokban 
nincs lehetőség!

Kedvezményes étkezés
Kedvezményes étkezésre jogosultak:
• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők,
• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek,
• a három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek.
A kedvezmény igénybevételéhez a  jogosultaknak az  óvodák tit-
kárságán, illetve az  iskolák konyháján kell benyújtaniuk a  kitöl-
tött és  aláírt nyilatkozatot, illetve a  jogosultságot alátámasztó 
igazolást/határozatot. (Nyilatkozati ívet mindenki számára bizto-
sítunk.) A kedvezmény csak e dokumentumok leadása után vehető 
igénybe. A kedvezmény visszamenőleg nem érvényesíthető.

Diétás étkezés
A diétás étkezésre jogosultaknak igénylőlapot és szakorvosi igazo-
lást kell benyújtaniuk az óvodák esetében a titkárságon, az iskolák 
esetében a konyhán.

Étkezés lemondása
Az étkezés lemondását a tárgynapot megelőző nap reggel 9 óráig 
kell bejelenteni. A távolmaradás idejére az étkezési díjat nem kell 
megfizetni. Az esetleges túlfizetést a következő számlázási ciklus-
ban lehet érvényesíteni.

Az iskolák esetén a távollétet nem elegendő az  intézmények tit-
kárságán vagy az osztálytanítónál bejelenteni. Az iskolás gyermek 
étkezésének lemondását az alábbi elérhetőségeken kell jelezni:

Huzella Tivadar Iskola konyhája:
(06 27) 345-209; htkonyha@goditesz.hu

Németh László Iskola konyhája:
(06 27) 345-048; nlkonyha@goditesz.hu

Az óvodákban az alábbi elérhetőségeken kell lemondani az étkezést:
Kastély Óvoda:
• Kastély épület: (06 27) 532-235
• Hétszínvilág épület: (06 27) 345-348

Fácán épület:
•  Pillangó csoport: (06 27) 534-022
•  Csiga csoport: (06 27) 534-023
•  Béka csoport: (06 27) 534-024
•  Pitypang csoport: (06 20) 341-5483
•  Ibolya csoport: (06 20) 346-8618
•  Tulipán csoport: (06 20) 349-6701
•  Hóvirág csoport: (06 20) 334-6541

Kincsem Óvoda:
• I-II. épület: (06 27) 345-377; kincsemovoda@god.hu
• III. épület: (06 27) 531-135; kincsemovoda@god.hu

A felmerülő kérdésekre további részletes tájékoztatást adunk.
Településellátó Szervezet: (06 27) 530-601; www.goditesz.hu

GYERMEKÉTKEZTETÉS

A gödi iskolai és óvodai étkezés rendje a 2017/2018-as tanévben
A Településellátó Szervezet a 2016/2017-es tanév végén minden részletes tájékoztatást adott az étkezési díjak befizetésének rendjéről, 
melyben a korábbi évekhez képest néhány kisebb, de fontos módosulás történt. A két leglényegesebb változás, hogy a befizetés időpontja 
előbbre került, és a készpénzes fizetések helyszíne a TESZ pénztára lesz a megjelölt napokon.

KÖZÉLET
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GYERMEKTÁBOROZTATÁS

Az Alapszolgáltatási 
Központ tájékoztatása
Közösségi szolgálat
A 2011-ben elfogadott Nemzeti Köznevelési 
Törvény keretében az  érettségi bizonyítvány 
kiállításának előfeltételeként bevezetett 50 órás 
iskolai közösségi szolgálat legfontosabb célja, 
hogy a  diákokból önmagukért és  a  közössé-
gükért is felelősséget vállaló felnőttek válhas-
sanak. A gödi Alapszolgáltatási Központ 2013 
júniusától fogadja a  fiatalokat és  az  önkéntes 
munkát vállaló felnőtteket. 

A Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat nap-
közis táborában közösségi szolgálatra jelent-
kező fiatalok tűz- és munkavédelmi oktatására 
2017. június 30-án, 14 órai kezdettel kerül sor 
a  Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat épületé-
ben (2132 Göd, Ady Endre út 6.). További in-
formációk a  (06 20) 563-8955 telefonszámon 
kérhetők.

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 kötelezetteknek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknak, akiknek az ok-
tatási 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.

Gödön elhunytak
Papp Dávid 23 éves Ligeti Gábor János 61 éves

2017. május 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Bónus Zoltán és Varga Judit
Pocsári Ferenc és Horváth Elizabet
Pregun Kálmán György és Fetter Edina
Kis Jenő és Neuhauser Ildikó

Tremmel Zsolt Ferenc és Kárpáti Anikó 
Gabriella
Mogyorósi Zsolt Sándor és Gallé 
Klaudia Ildikó
Homoki Zsolt és Steszkó Adrienn
Nemes Tamás és Boldizsár Laura
Domokos Ferenc és Kosdi Andrea
Sztancsik László és Babus Andrea
Kovács János és Nagy Erzsébet Terézia
Erdélyi Miklós és Eőry Krisztina
Sárosdi Tamás és Tóth Emese

ELISMERÉS

Fujer István az idei díjazott
Az Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata 2012-ben alapította 
a Gödi Ifjúságért Díjat, amelyet azon magán-
személyek, civil szervezetek, illetve cégek kap-
hatnak meg, akik és amelyek az adott év során 
a  leginkább segítették a  Szolgálat munkáját. 
Az elismerést 2017-ben Fujer István vállalko-
zónak adták át.

Fujer István hosszú évek óta segíti az Alap-
szolgáltatási Központ munkáját, ingyen étkez-
tetésekkel és  más egyéb módon is támogatja 
a rászoruló gödi gyerekeket.

(w)

Fujer István, a Gödi Ifjúságért Díj idei kitüntetettje, 
és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője

Gödi Körkép | 2017. 6. szám KÖZÉLET
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SZÜLETÉSNAP

A 90 éves Rozália néni köszöntése
Május 29-én Göd város nevében dr. Pintér György alpolgármes-
ter és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából Szikszai Károlynét. Rozi néni 
gyergyói székely családból származik, s a második világháború 
idején települtek át férjével Magyarországra. A 70-es esztendők 
vége felé költöztek Felsőgödre. Hosszú évtizedeken át mindket-
ten a fővárosban dolgoztak, a Sütőipari Vállalatnál.

Rozi néni már régóta nyugdíjas, korábban maga vezette a ház-
tartást, de napjainkban már, megözvegyülve, segítségre szorul. 
Magas életkorát nem tartja különlegesnek, nővére 95, öccse pe-
dig 88 éves. A meghitt családi ünnepségen két gyermeke és két 
unokája mellett jelen voltak régi barátai és  ismerősei, s  kedves 
mindennapi segítője is a Baptista Szeretetszolgálattól.

Szerkesztőségünk és olvasóink nevében is jó egészséget kívá-
nunk Rozália néninek!

(w)

FEJLESZTÉS

Mászófallal bővült a Bozóky téri 
játszótér
A felsőgödi templom és  a  Tűzoltószertár szomszédságá-
ban lévő játszótéren gyakran megfordulnak a környékbeli 
kisgyerekes családok. Május második felében új köztéri 
játékot helyeztek ki a  parkba: egy több mint ötszázezer 
forint értékű ügyességfejlesztő mászófalat. A játszótér fej-
lesztése dr. Pintér György alpolgármester, körzeti képvise-
lő javaslatára valósult meg.

K. B.

Május 20-án a Szakáts-kertben tartotta újabb találkozóját a Gö-
dön Élő Erdélyiek és  Szimpatizánsok Baráti Köre. A  szabadtéri 
összejövetelen bográcsban főtt a pityókás tokány, Schiller Laci bá-
csi verseket szavalt, és a jó hangulatot közös nótázással koronázta 
meg a társaság. Az otthonról hozott süteményeknek, az üdítőknek 
és a Csíki sörnek is köszönhető, hogy éhesen és szomjasan senki 
sem távozott a baráti összejövetelről. Az eseményen csaknem öt-
venen voltak jelen, ami azt bizonyítja, hogy a mintegy másfél éve 

alakult baráti kör életképes közösséget alkot, tagjainak igényük 
van a rendszeres találkozókra, amelyeken szívesen látnak minden-
kit, akinek kedve van csatlakozni a társasághoz, vagy részt venni 
annak egyes programjain.

A Gödön Élő Erdélyiek Baráti Köre június elején erdélyi kirán-
dulásra indult, és részt vett a csíksomlyói búcsún is. Élményeikről 
lapunk júliusi számában adunk hírt.

GK

ÖSSZETARTOZÁS

A Szakáts-kertben tartottak nyár eleji összejövetelt a Gödön élő erdélyiek

A mintegy másfél éve alakult civil szerveződés mára igazi baráti társasággá kovácsolódott

KÖZÉLET
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Markó József polgármester köszöntötte 
a  megjelenteket, majd rövid tájékoztatást 
adott az  utóbbi hónapok legfontosabb, a  vá-
ros egészét érintő eseményeiről. Szólt az  Ady 
Endre úton átadott új óvodaegységről, va-
lamint a  Kincsem-udvarház teljes körű fel-
újításáról. Beszámolt a  megváltozott profilú 
Samsung-gyár újraindításáról, amely a későb-
biekben, várhatóan 2019-től többletbevételt je-
lent majd Göd város számára, s abból finanszí-
rozhatóak lesznek út- és járdaépítések, továbbá 
a vízelvezetési rendszerek korszerűsítését célzó 
munkák. Ugyancsak a  Samsung-gyár újrain-
dításával kapcsolatos, hogy infrastrukturális 
fejlesztésekre Göd városa közel kétmilliárd fo-
rint kormányzati támogatást kap, amely összeg 
a projekt indítása után folyamatosan lehívható. 
Mivel maga a gyár működése elsősorban az új-
telepi (bócsai) lakosokat érinti, a városvezetés 
jogosnak tartja, hogy – a közeljövőben megnö-
vekvő adóbevételekből – az  ottani úthálózat 
korszerűsítését is finanszírozza. A projekt két 
leglátványosabb eleme az  Ady Endre út teljes 
körű felújítása és az Autópihenő vendéglő cso-
mópontjában egy körforgalom kialakítása lesz. 
Hasonló körforgalom épülne a  Nemeskéri út 
hármas elágazásánál is. A  projekt része lesz 
a Duna út felújítási terveinek az elkészítése, ám 
a kivitelezésre később további pályázati forrá-
sokat kell majd keresni. Ugyancsak megoldás-
ra vár a  neveleki településrész csatornázása, 
majd azt követően az utcák szilárd burkolattal 
történő ellátása.

Az első, megvitatni érdemes témát Csonka 
Berta, az  EB OVO Közhasznú Egyesület ve-
zetője vetette fel a  képviselőknek. Az  egyesü-
let a  felelős kutyatartás erősítésében érdekelt, 
s  ehhez kéri az  önkormányzat támogatását. 
Olyan közösségi összefogást kezdeményezne, 
amelynek eredményeképpen megszüntethető 
lenne az, hogy a  városban nemritkán ki-ki-
szökdösnek a  kutyák a  kertekből, és  szaba-
don kóborolnak a  környező utcákon. Pákh 
Krisztina a saját tapasztalataival erősítette meg 
az  elhangzottakat, és  arra kérte a  városveze-
tést, hogy legyen a partnerük – akár az érintett 
kutyatartók nyomatékos megszólításával – el-
sősorban az elkóborló kutyák számára baleset-
veszélyes állapot megszüntetésében. 

Markó József szerint a felelős kutyatartás té-
makörében valóban fontos a párbeszéd az ön-
kormányzat és a civil aktivisták között. Ugyan-
akkor hozzátette, a  „felelőtlen” kutyatartás 
bizonyítása hatósági eszközökkel rendkívül 
körülményes, s ő személy szerint jobban bízik 
a nyilvánosság, így a Gödi Körkép, a honlapok 
és  a közösségi internetes oldalak erejében. 
Természetesen az önkormányzathoz beérkező 
ügyekben igyekeznek eljárni, az egyesület pe-
dig folytassa felvilágosító munkáját. 

Csankó Gábor azt kérdezte meg, hogy mi-
lyen feltételekkel fejezhető be a Nevelek-dűlői 
Füzike utca járhatóvá tétele. A  polgármester 
válaszában elmondta, hogy a homokos-földes 
utcában lakók önkéntes alapon összefogtak, 
és  saját pénzükből felfogadtak egy vállal-

kozót, aki egyfajta „útstabilizálást” végzett. 
Az  ott élők e  munkához nem kértek előzetes 
engedélyt az önkormányzattól, ráadásul egyes 
lakók nem járultak hozzá anyagilag a  mun-
kához, sőt az  „útstabilizálás” eredményével 
sem mindenki elégedett. Markó József azt ja-
vasolta, hogy a Füzike utcában élők tartsanak 
lakossági fórumot, azon vitassák meg az eddig 
történteket, majd a közös megállapodás függ-
vényében lépjenek tovább.

Zombory László, a  Kertbarátok Klubjá-
nak elnöke arra volt kíváncsi, hogy Alsógö-
dön van-e lehetőség arra, hogy a  kertbarátok 
piacon árulhassák a  saját termékeiket, s  ha 
igen, kellene-e ezért helypénzt fizetniük. Fel-
vetette továbbá, hogy az alsógödi alagutat szé-
lesíteni kellene a  megnövekedett a  forgalom 
miatt. Kérdésként fogalmazta meg azt is, hogy 
kaphatna-e a  Kincsem Udvarházban állandó 
helyet egy hajózási kiállítás anyaga, amelynek 
tulajdonosa kiállítóteret keres a  gyűjtemény 
számára. A polgármester válaszában elmond-
ta, hogy amennyiben a  kertbarátok találnak 
megfelelő helyet Alsógödön, az önkormányzat 
felszerelésekkel és  más módon is támogatni 
fogja a  termelői piac kialakítását, helypénzt 
pedig nem kellene fizetniük. Az  Alagút utca, 
illetve az alagút kiszélesítése elvileg megoldha-
tó, ám az igen költségigényes lenne. A Kincsem 
Udvarház termeiben egy, a város helytörténe-
tével foglalkozó és  egy, Kincsem pályafutását 
bemutató állandó kiállítást terveznek –mondta 
a polgármester. 

Szűcsné Németh Adrienn is hozzászólt a Fü-
zike utcai útjavítás kérdéséhez, s  kérte, hogy 
a zúzott bazaltkőborítás leterítését a még hát-
ralevő szakaszon is fejezzék be. Ezt a  kérést 
az  önkormányzat az  utca járhatóvá tétele ér-
dekében támogatja – mondta a  polgármester. 
A  hozzászóló kérdést fogalmazott meg a  ne-

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület 
(1. rész)
A nyilvános képviselő-testületi ülésnek számító közmeghallgatást idén a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében tartották meg május 24-én, 18 órai kezdettel. A közmeghallgatáson elhangzott 
kérdésekről és az azokra adott képviselői válaszokról két részletben, lapunk júniusi és júliusi 
számában számolunk be.

A közel háromórás közmeghallgatáson 
jó néhány közérdeklődésre számot tartó 
kérdésükre kaptak választ a megjelent gödi 
lakosok

A nyilvános képviselő-testületi ülésnek számító közmeghallgatást idén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében tartották 

KÖZÉLET

14



veleki csatornázás helyzetével kapcsolatban 
is, mire Markó József polgármester ígéretet 
tett arra, hogy e  témában rövidesen részletes 
tájékoztatást adnak a Gödi Körkép hasábjain. 
Szűcsné Németh Adrienn szóba hozta azt is, 
hogy a  keskeny Fülemüle utca 30-40 cm-rel 
mélyebben fekszik a környezeténél, ezért esős 
időben igen nehézkes ott a  gyalogosközleke-
dés. Az  önkormányzat a  nyár folyamán – te-
reprendezéssel − teljes szélességében járhatóvá 
teszi az  utcát, amelyen (egyelőre) megmarad 
a  földburkolat – válaszolta a  polgármester. 
A  felszólaló azt is megkérdezte, hogy a  Kál-
mán utcát a Csíz utcával összekötő híd törött 
korlátját mikor javítják meg. A javítást a TESZ 
már megrendelte, hamarosan elvégzi a  mun-
kát a  kijelölt kivitelező – hangzott a  válasz. 
A hozzászóló problémaként említette még azt 
is, hogy a Kincsem Óvoda csoportjai – a cso-
portszobák méretéhez képest – túlzsúfoltak. 
Azt szerette volna megtudni, hogy a  közeljö-
vőben épül-e új óvoda Gödön. Markó József 

polgármester válaszában elmondta, hogy a vá-
rosvezetés óvodaépítésekkel eddig is igyekezett 
követni a gyermekszám növekedését, s a jövő-
ben is törekedni fog erre. 

Radocs Jenő az  útépítési hozzájárulásra 
vonatkozó, a  Gödi Körképben megjelent ön-
kormányzati tájékoztatással kapcsolatban 
azt kérdezte, hogy az  Oázis lakóparki Gerle 
utcában élőknek milyen lehetőségei adódnak 
a  szilárd útburkolat létrehozására. Markó Jó-
zsef válaszában elmondta, hogy amennyiben 
az  utcában lakók összefognak, és  vállalják, 
hogy a szokásos útépítési hozzájáruláshoz ké-
pest esetleg magasabb összeggel támogatják 
a  beruházást, akkor az  ütemezésben előbbre 
sorolódnak, mint a többi utca. Ilyen kezdemé-
nyezésre számos példa volt már a  városban, 
és a kialakult gyakorlatot a jövőben is folytatja 
az önkormányzat.

Roboz Istvánné azt kérdezte, hogy meddig 
fog terjeszkedni Göd városa, ugyanis szerinte 
folyamatosan csökkennek a zöldterületek, Göd 
lassan „összeér” Dunakeszivel. A polgármester 
arról tájékozatta a  felszólalót, hogy déli irány-
ban az utolsó utcák házaival Göd közigazgatá-
si területe véget ér, a  jelenlegi építkezések már 
Dunakeszi területén folynak, s az ott folyó mun-
kákra városunknak semmiféle befolyása nincs. 

Botár Györgyné a  Pázmány Péter utcai te-
mető állapotát kifogásolta. Az  egykor szépen 
zöldellő bukszusokat a  hernyók tarra rágták, 
a  bozótos aljnövényzet miatt pedig egyes sír-
helyek szinte megközelíthetetlenek – mondta. 
Jernei Gábor temetőgondnok válaszában ígére-
tet tett arra, hogy a tönkrement bokrokat egy 
vállalkozó bepermetezi, s a beavatkozás ered-
ményétől függően határozzák meg a  további 
lépéseket. Botár Györgyné szóvá tette azt is, 

hogy a Köztársaság úti vízelvezető árok nagy 
esők idején megtelik, és  a csapadékvíz elönti 
az ott lévő kerteket. Csányi József, a körzet kép-
viselője jelezte, hogy személyesen tájékozódik 
a  helyzetről, s  igyekeznek megoldást találni 
erre a problémára. 

Dékány Imre szomorúan olvasott a  Gödi 
Körképben a visszatérő köztéri rongálásokról. 
Véleménye szerint a  vandál cselekedetekért 
azok a fiatalok lehetnek a felelősek, akik éjsza-
kánként egyes üzletek körül hangoskodnak, 
például a  Kisfaludy utcában. Megkérdezte, 
hogy betiltható lenne-e az esti órákban az al-
kohol árusítása az  éjjel-nappal nyitva tartó 
boltokban. Markó József válaszában elmond-
ta, hogy a  rongálások ügyében a  rendőrség 
segítségét kérték. Arról is tájékoztatást adott, 
hogy az  éjjel is nyitva tartó élelmiszerboltok-
ban az  alkoholárusítás késő esti-éjszakai ti-
lalmának elrendelésére az  önkormányzatnak 
sajnos nincs hatásköre. Dékány Imre is szólt 
a  vízelvezető árkok eltömődéséről, az  üzletek 
melletti parkolási gondokról, több utcában 
a  járdahiányról, ami a  gyalogosok számára 
balesetveszélyes. Markó József válaszában el-
mondta, hogy a  gyalogosok szempontjából 
balesetveszélyes keskenyebb, de kétirányú 
és nagy forgalmú utcákban a forgalomlassítás 
sebességkorlátozó táblákkal és/vagy fekvőren-
dőrökkel megoldható, de az egyirányúvá tétel 
bonyolultabb kérdés, arra nem minden esetben 
van lehetőség. 

(A közmeghallgatásról készült tévéfel-
vétel teljes terjedelmében megtekinthető 
a www.goditemak.hu weboldalon, a  lejátszási 
listára kattintva.) 

Gödi Körkép

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

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

A Dunakeszi Rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési napot tart a Gödi Termálstrand területén június 27-én 9 és 14 óra között.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Vár a Gödi Termálstrandfürdő!
Újra itt a strandszezon!

Gödi Körkép | 2017. 6. szám KÖZÉLET



NYÁRKÖSZÖNTŐ RENDEZVÉNY

Egyre többen látogatják a madarak 
és fák napját
A madarak és fák napja minden évben több száz látogatót vonz 
Gödön, s egyre többen vannak a környező településekről érkező 
érdeklődők is. Idén május 14-én tartották meg a rengeteg látniva-
lót, játékos tanulást és változatos programokat kínáló egész napos 
rendezvényt, amelyet a gyerekes családok különösen kedvelnek.

A Duna-part Nyaralóházak ősfás parkja, nagy füves területe 
már több éve ideális helyszínt biztosít a  tavaszi-nyári időszak 
első nagy városi rendezvényének, amely sok izgalmas progra-
mon keresztül igyekszik elmélyíteni a gyerekekben a  természet 
és  az aktív, mozgásos életmód szeretetét, a  környezetvédelem 
és az egészségtudatosság fontosságát. 

A rendezvény megnyitóján Markó József polgármester lelep-
lezte azt a  díszes faragványt, amelyet Nagy Gábor, az  esemény 
főszervezője, a madarak és fák napja gödi hagyományát sok év-
vel ezelőtt elindító fafaragó mester készített. Az alkotást ezentúl 
minden évben kiállítják majd a rendezvény színpadára, és elhe-
lyezik benne az év madara, illetve az év fája képét.

A nap szenzációja, ahogyan minden alkalommal, ezúttal is 
a madarászbemutató volt. A gyerekek – de a szüleik is – élvezettel 
figyelték a  fejük felett reptetett sólymokat, és érdeklődéssel né-
zegették a madarászok kormoránját és hollóját is. A solymászok 
egész nap a látogatók rendelkezésére álltak, szívesen válaszoltak 
kérdéseikre. 

Különösen népszerűnek bizonyult a gyerekek körében az eg-
zotikus állatbemutató is, amelyen bárki megsimogathatta a sár-
kánygyíkot vagy törpe sünt, a bátrabbak pedig még egy királypi-
tont is a kezükbe – vagy a nyakukba – vehettek. 

Nem volt könnyű választani a  számtalan programlehetőség 
közül: volt madárodú- és madáretető- készítés, bábszínház, kéz-
műves vásár és  kézműves foglalkozás, arcfestés, pónilovaglás, 

KÖZÖSSÉGI PROGRAM

Vidám gyereknap 
a Nyaralóházakban

Május utolsó vasárnapján a  Duna-Part Nyaralóházak 
és  a Duna-parti büfé fergeteges gyereknapi mulatságra 
várta a  gyerekeket és  szüleiket. Igazi fesztiválhangulatot 
teremtett a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében fellé-
pő mazsorettcsoport és az egymást váltó táncos formáci-
ók: a Grand Up, az After School, a Mustang SE, valamint 
a Németh László Általános Iskola néptáncosai. A Portéka 
Színpad vásári komédiája, illetve Lala és  Jázmin bohóc 
tréfás jelenetei jól megnevettették a kicsiket és a nagyokat. 
A rendezvény ceremóniamestere Tóth Ildikó, az Alapszol-
gáltatási Központ vezetője volt. Az izgalmakra és mozgás-
ra vágyó gyerekek a Dunakaland Kalandpark kötélpályáin 
kedvezményes áron tehették próbára az ügyességüket, de 
akár ingyenes sárkányhajózásra is indulhattak a  Szabad 
Sárkányokkal, a kicsiket pedig egész nap várta az ugráló-
vár. Az ásványmosás, a gombfoci-bemutató, az arcfestés, 
hennázás és a kirakodóvásár is sokakat vonzott, ahogyan 
az  egyet fizet, kettőt kap fagyiakció is, vagy a  gyerekek 
körében ritka finomságnak számító vattacukor. Rengeteg 
gyerek és család jött el a gyönyörű nyári időben megtartott 
egész napos rendezvényre, ahol nem volt hiány jókedvből 
és vidámságból. És magasba szálló, héliummal töltött lufi-
ból sem, ami minden gyereknek ajándékba járt. A rendez-
vényt részben támogatta Göd Város Önkormányzata.

K.B.

A Portéka Színpad vásári komédiáját nagyon élvezte minden 
gyerek

A madarak és fák napjának változatos programjain idén is több 
százan vettek részt

A madarászok a bemutatójuk után egész nap ott maradtak a 
rendezvényen, és szívesen válaszoltak a gyerekek kérdéseire

A Dunakaland Kalandpark felajánlásának köszönhetően 
kedvezményes áron próbálhatták ki a kötélpályákat a gyerekek
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ásványmosás, kutyaügyességi bemutató, 
ökovetélkedő és  még számtalan más ér-
dekesség. A  színpadon egymást váltották 
a  különböző sportági bemutatók, a  zenei 
és  táncos produkciók, bemutatkoztak kü-
lönböző környezetvédő egyesületek és helyi 
civil szervezetek-szerveződések. Átadták 
a  Göd Városi Könyvtár rajzpályázatának 
díjait, és  kihirdették az  eredményeit an-
nak a kreatív alkotói pályázatnak is, amely 
újrahasznosítható anyagok felhasználá-
sával készülő játékok kitalálására hívta 
a  gyerekeket. A  gyerekek a  kalandpark-
ban kedvezményes áron tehették próbára 
ügyességüket, aki megéhezett, azt pedig 
bográcsebéd várta és sokféle vásári finom-
ság. Este a Göod Times Blues adott koncer-
tet. Az  egész napos programot Göd Város 
Önkormányzata támogatta és a Duna-part 
Nyaralóházak munkatársai szervezték.

A madarak és  fák napja minden alka-
lommal az év egyik legszebb közösségi ren-
dezvénye.

K.B.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Gyereknap Bócsán, nyári verőfényben
Június első hétvégéjén igazi kánikulával köszöntött be a nyár. A jó időnek örülhettek 
a bócsai gyerekek is, akiket 4-én, vasárnap gyereknapi mulatság várt a településrész 
óriási játszóterén. Aki esetleg nem tudott az egyébként már hagyományosnak számító 
helyi rendezvényről, azt a zene hangjai csalogatták ki a zöldbe. A közösségi nap ugyan-
is a hazai és nemzetközi díjakkal számtalan alkalommal elismert Drums ütőegyüttes 
messzire elhallatszó szabadtéri koncertjével kezdődött, amely azonnal jókedvre derí-
tette a kicsiket, de a felnőtteket is. 

Lenkei György önkormányzati kép-
viselő az  örömzene után „hivatalosan” 
is átadta a  gyerekeknek a  játszótéren 
elhelyezett új játszóeszközt – egy kis 
mesebeli házikót –, amelyet a  legki-
sebbek persze már jóval előbb, rögtön 
az érkezésükkor birtokba vettek. A fel-
nőtteknek szóló rövid megnyitóbe-
szédében a  képviselő elmondta: jó hír, 
hogy dr. Domán Csilla gyermekorvos 
és a tervek szerint a körzeti védőnő he-
tente egy alkalommal Bócsán is rendel 
majd, így a  településrészen élő csalá-
dok ezentúl helyben is hozzáférhetnek 
a gyermekegészségügyi ellátáshoz, nem 
kell minden esetben bevinniük a gyere-
keket a  Kisfaludy utcai rendelőbe. A  kisbabával otthon lévő, csecsemőtanácsadásra 
járó anyukák számára mindenképpen nagy könnyebbséget jelent majd ez a változás.

Markó József polgármester a bócsai rendezvényen díszoklevelet adott át a fennállá-
sának 10. évfordulóját ünneplő Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának, köszönetet 
mondott hasznos tevékenységükért és további munkálkodásra buzdította a civil szer-
vezet jelen lévő tagjait. Az oklevelet Lukács Józsefné, a klub elnöke vette át. 

A közösen elfogyasztott ebéd ezúttal is a  program elmaradhatatlan része volt. 
Barabás Lajos bócsai szakácsmester és vendéglátóipari szakoktató ezúttal sertéspör-
költet készített, amelyből bőven jutott minden résztvevőnek. Édességről a jubiláló klub 
tagjai gondoskodtak: közülük sokan házi süteményekkel érkeztek a rendezvényre, de 
Kiss Mária felajánlásának köszönhetően bárki kaphatott ajándék vattacukrot is. 

A Vegaimpex játékáruház és Huszár Ildikó idén hazavihető labdákkal és más játé-
kokkal örvendeztette meg a kicsiket, akik kedvükre hancúrozhattak az ugrálóvárban, 
kipróbálhattak néhány népi fajátékot, focizhattak, csúszdázhattak, és az egész délutánt 
a szabadban tölthették, mintha máris megkezdődött volna az óvodai és az iskolai szü-
net. A felnőttek pedig ismét jót beszélgethettek, és élvezhették egymás társaságát az es-
tig tartó rendezvényen.

Koditek Bernadett

A kicsik nagy örömmel vették birtokba a gyereknapi ajándékot, egy kis játszóházikót. 
(Jobbra Lenkei György önkormányzati képviselő.)

A rendezvény meghívott fellépője a Drums 
ütőegyüttes volt, amely fergeteges 
koncertjével nem csak a kicsiket hangolta 
jókedvre 

Nagy Gábor madarak és fák napi alkotása

Sokan készítettek hazavihető madáretetőt 
és odút is

KÖZÉLET
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SPORT- ÉS KULTÚRATÁMOGATÁS

Idén is sikeres volt a jótékonysági 
sportbál
A GDSE és a Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány 
jótékonysági sportbálját a Belga Sörházban tartották meg május 
26-án..

A szervezők a  bál bevételéből a  GDSE táncszakosztály 
és a Gézengúzok színjátszó csoport működési költségeihez já-
rultak hozzá. De jutott a pénzből arra a gödi kezdeményezésre 
is, amelynek a célja időseket hozzájuttatni egy színházi élmény-
hez.

A bál megnyitását követően a  GDSE táncszakosztályának 
növendékei kápráztattak el a közönséget, amely vastapssal ju-
talmazta a tehetséges lányokat és a zseniális koreográfiát.

A Gézengúzok tovább emelték a hangulatot: a  jelenlévők jó 
néhány dalt együtt énekeltek a színészpalántákkal.

A vacsora után Benkő Gyula, a MIDAL (Művészek az Idősekért 
Alapítvány) elnöke köszöntötte a vendégeket, kifejezve örömét, 
hogy Göd városa is csatlakozott az alapítvány programjához.

A folytatásban az Operettszínház művészeiből alakult Sturcz 
Quartet kápráztatott el bennünket virtuóz játékával. A vonós-
négyes előadásában klasszikus műveket és  populáris slágerek 
feldolgozását hallhattuk. Ezt követően az  ismert musicalszí-
nész, Mészáros Árpád Zsolt hangja töltötte be az éttermet. Zsolt 
megtáncoltatta a nézőket, s  a vendégek együtt énekeltek vele. 
Feledhetetlen élményben volt részünk, amikor három szüle-
tésnapos vendégnek Zsolt a  közönséggel közösen énekelte el 
Máthé Péter Azért vannak a jó barátok című slágerét.

Hab volt a tortán Dj Pitt remek diszkója: a táncparkett hajna-
lig folyamatosan tele volt.

A tombola nyertesei természetesen boldogok voltak, ám 
akinek nem volt szerencséje, az is ajándékkal térhetett haza − 
és persze egy fergeteges buli emlékével.

Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik lehetővé tették, 
hogy a rendezvény létrejöjjön!

Mi, szervezők bízunk abban, hogy jövőre ugyanitt talál-
kozhatunk veletek…

Dézsi Yvett, Harkai Anett, Marjai Éva
és Zachár Zsuzsa nevében:

Érdi-Krausz Zsuzsa

JUBILEUM

Tízéves a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubja

Május 26-án, pénteken kora délután tartották meg a Moz-
gáskorlátozottakat Pártolók Klubjának tízéves születésna-
pi rendezvényét a  Fürdő 
utcai „tanyán”, amely ösz-
szejöveteleik rendszeres 
helyszíne. (A klubtagok 
maguk gondozzák az épü-
letet, amely – önkormány-
zati segítséggel − nemrég 
bővült egy akadálymente-
sített mellékhelyiséggel.)

A tíz esztendővel ez-
előtt alakult klub fel-
adatul tűzte maga elé 
a  mozgáskorlátozottak 
érdekvédelmét. A mostani 
kerek jubileumon megem-
lékeztek az  alapító tagok-
ról, s az időközben elhunyt 
társaikról.

Lukács Józsefné klubel-
nök minden olyan tagról 
mondott pár kedves szót, 
aki az elmúlt tíz évben so-
kat tett a közösségért. E tu-
catnyi klubtagnak egy-egy emlékserleggel köszönték meg 
áldozatos munkájukat.

A hivatalos ceremóniát zenés-táncos mulatság követte, 
s  valamennyien jóízűen fogyasztották el a  maguk főzte 
bográcsebédet.

Külön érdekessége volt a  születésnapi összejövetelnek, 
hogy Antal György Bálint agrármérnök, a  klub alapítója 
és szellemi atyja a napokban kapott aranyoklevelet a Szent 
István Egyetemtől, melynek jogelődjén, az Agrártudomá-
nyi Egyetemen diplomázott ötven esztendővel ezelőtt.

(w)
Az est meghívott vendége, a Sturcz Quartet klasszikus műveket és 
népszerű slágereket is játszott a népes közönségnek 

Hárman az emlékserleggel jutalmazottak közül, Lenkei György 
képviselő társaságában

Antal György Bálintról talán 
nem mindenki tudja, hogy már 
több verseskötete is megjelent
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Május utolsó szombatján, ragyogó nap-
sütésben a Fenekelten-tó melletti sport-
pálya volt a helyszíne a IX. Gödi Regi-
onális Néptánctalálkozónak, amelyhez 
népzenei fesztivál és  gyermeknapi 
programok sokasága is társult.

A regionális néptánctalálkozóra 
nyolc településről − Sződligetről, Ve-
resegyházról, Kismarosról, Szobról, 
Csomádról, Ceglédbercelről, Abony-
ból és  Maglódról – érkeztek együt-
tesek, a  gödieket pedig a  Németh 
László Általános Iskola, a Búzaszem Is-
kola és a művelődési ház tánccsoportjai 
képviselték. Összesen 19 együttes közel 
négyszáz néptáncosa lépett színpadra.

A találkozó sikeréért felelős műv-
házas munkatársakat – a  fellépők fer-
geteges táncai mellett − kéttucatnyi 
technikai személyzet és legalább annyi 
önkéntes segítette.

A gödi néptánctalálkozókon nincs 
zsűrizés, nincsenek díjak, a  hangsúly 
valóban a  találkozón van, a  közös ze-
nélésen, éneklésen, táncon. Talán eb-
ben rejlik e  gödi alkalmak vonzereje, 
varázsa.

A gyermeknapi kísérőprogramok 
közül nagy sikere volt a népi játszótér-
nek, a  kisállat-simogatónak és  a  kéz-
műves játszóháznak, no meg a  Gara-
gulya Gólyalábas Komédiás Kompánia 

műsorának és a Kereplő Gyerekszínház 
Lúdas Matyi című előadásának.

(w)

A furfangos Lúdas Matyi története mindig 
elvarázsolja a gyerekeket

A közös éneklés és a közös tánc erősíti 
az együvé tartozás érzését

HAGYOMÁNYŐRZÉS

Nagy sikert hozott a IX. Néptánctalálkozó

Idén ősszel városunk ismét meg-
rendezi az Európai Mobilitási Hetet, 
amelynek célja a  környezetbarát 
és  fenntartható városi közlekedés 
népszerűsítése.

Göd immár negyedik alkalommal 
kapcsolódik be az országos rendez-
vénysorozat programjába. Az idei év 
mottója a következő lesz: „Közös út, 
közös jövő”. Témája: a  környezetkí-
mélő közösségi és intelligens mobi-
litás. Az előző évek hasonló rendez-

vényeinek sikere azt mutatja, hogy 
városunk lakossága nyitott az Euró-
pa legnagyobb közlekedési-környe-
zetvédelmi programsorozata által 
népszerűsíteni kívánt kérdéskör-
re: támogatja a  városi közlekedés 
ésszerűsítését és a környezetkímélő 
közlekedési alternatívák térnyeré-
sét, a fenntartható fejlődést.

A szervezők 2017 őszén is gazdag 
és  változatos programokkal készül-
nek a rendezvényre.

Ismét lesz városvédő verseny 
és  más megmérettetések is, ame-
lyekhez kereskedelmi egységek, 
szolgáltatók, szponzorok jelent-
kezését várjuk. A  támogatást vagy 
a  nyereménytárgyakat felajánlók 
számára megjelenési lehetősége-
ket biztosítunk a  városi rendezvé-
nyeken, illetve a  médiafelületeken. 
Jelentkezni az  önkormányzat kör-
nyezetvédelmi előadójánál, Jakab 
Júliánál lehet: jakabjulia@god.hu.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖ
VŐ
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Igazi nyári időben rendezték meg az I. Gödi kutyás családi napot 
május 21-én, a  Feneketlen-tónál, ahová sokan ellátogattak, hogy 
egy kellemes napot töltsenek el négylábú kedvenceikkel.

A nap folyamán az érdeklődők megtekinthették az Extrém Dog 
Team, valamint a Kutyaduma Központ kutyás bemutatóit, a gaz-
dik chipleolvasó segítéségével ellenőrizhették kutyáik adatait, 
kicsik és nagyok egyaránt célba dobással próbálhatták ki ügyes-
ségüket. A gyerekek meghallgathatták Pitypang és Lili történetét 
a szerző, Pásztohy Panka előadásában, illetve különböző kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt.

A program fővédnöke Tornóczky Anita volt, a műsorvezető pe-
dig Csonka Berta, az EB OVO Egyesület elnöke, aki mások mel-
lett a felelős kutyatartásról beszélgetett Prekáczka Zsolttal, a Gödi 
Rendőrőrs törzsőrmesterével.

A Felsőgödi Kisállatrendelő két állatorvosától, dr. Sunyál 
Orsolyától és dr. Szamosi Judittól megtudhattuk, hogy a nyár köze-
ledtével oda kell figyelni a parazita elleni védőoltások beadatására, 
s a nagy melegben az ebeket védeni kell a hőguta ellen árnyék biz-
tosításával, illetve rendszeres itatással. Szabad vizeken a kutyákat 
akkor lehet fürdetni, ha ott nincs strand kijelölve.

A szépség és ügyességi versenyre több mint negyven kutyát ne-
veztek be gazdáik, a nézők pedig szavazhattak a számukra legked-
vesebb, legügyesebb ebre. Első helyezett Kovács Jozefina Bud nevű 
kutyája lett, második Kovács Viktória Coopere, a harmadik pedig 
Bari Kinga Kira nevű kutyusa. Az első három helyezett oklevelet 
és tárgynyereményt, míg valamennyi nevező ajándékot kapott.

A tombolaárusításból 62 000 forint gyűlt össze, melyből chiple-
olvasót vásárolnak Göd városának, valamint két állatmentőnek fe-
jenként 18 500 Ft-ot ajándékoznak. A Retriever Rescue Fajtamentő 
Egyesület limonádés standján 24 600 Ft gyűjtött össze, amit ez-
úton is köszönnek az adományozóknak. Az egyesület tagjai 3-400 
kutyát mentenek meg évente. A szervezők, Pákh Krisztina, Csonka 
Berta, Szakonyi Tagányi Tímea, Szvitek Andrea és Balogh Krisztina 
elmondták, hogy a rendezvény célja a felelős állattartás hangsúlyo-
zása, valamint a kutyások és nem kutyások közötti kapcsolat javí-
tása volt. „A rendezvényen helyi, illetve környékbeli egyesületek, 
állatorvosok, rendőrök képviseltetették magukat. Örülünk, hogy 

sok gyerekes család látogatott ki erre a rendezvényre, mert a leg-
kisebbeknél kell elkezdeni a felelős állattartás oktatását. Köszönet 
jár támogatóinknak, illetve a  „Gödi elveszett kutyák, macskák” 
Facebook-csoport önkénteseinek a hatalmas munkáért, amit elvé-
geztek, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.”

Az esemény főtámogatója az  EB OVO Egyesület volt, további 
támogatók pedig: Vizsla Fajtamentés, Oázis Szépségszalon, Göd 
Város Önkormányzata, Gödi Rendőrőrs, Felsőgödi Kisállatrende-
lő, Scarabeus zenekar, Don Papa Pizzéria, Vági cukrászda, Nagy 
Petra, Picur állateledelbolt, Nógrádi Gergely, Zemen Katalin, Pász-
tohy Panka, Iszkiri zenekar, Vénusz stúdió,Szelemen 98 Kft., Fe-
edfull, Tóth Anesz, Ezo Turi, Boldog Buldog Kft., Bol-Dog, Dog 
Design, Fordog, Dunapart vendéglő és halsütő.

Vida-Szabó Emese

Ha a lakosok rendeltetésszerűen használják a speciális 
kukákat, akkor további „kutyavécék" beszerzését is vállalja 
az önkormányzat 

A szép nyári időben számos család töltötte a napot kedvenceivel 
a Feneketlen-tó melletti réten

KÖZTISZTASÁG

Kutyasétáltatók figyelmébe
Az önkormányzat a város kutyások által leginkább látogatott 
pontjain 18 darab kutyaürülék-gyűjtő edényt helyezett el. Kér-
jük a  kutyájukat sétáltató lakosokat, hogy a  város tisztasága 
érdekében használják ezeket a  szemeteseket, ne hagyják ked-
vencük ürülékét a közterületeken! Fontos tudni, hogy a speciá-
lis szemetesek kizárólag kutyaürülék gyűjtésére használhatók, 
másféle hulladékot nem szabad elhelyezni bennük!

Jelenleg a város alábbi helyein találhatók „kutyavécék”:
•  Petőfi téri játszótér, a térnegyed széle
•  Kossuth tér, a külső járda mellett
•  Kossuth Lajos utca vége, játszórét 
•  Feneketlen-tó, Duna-part felőli oldal
•  Széchenyi-strand, a révlejáró mellett
•  Jegenye utca (diófaliget) 
•  Várdomb, Szeder utcai oldal 
•  Zimpel Károly és Hesp Róbert utca sarka
•  Kiserdő, Marignane tér 
•  Otthon utcai játszótér mellett
•  Kikelet utca, a rét szélén 
•  Bocskai utca Duna-part felőli vége
•  Határ utca Duna-part felőli vége 
•  Öregfutó és Bornemissza utca sarka 
•  Oázis játszótér mellett
•  Termálstrand melletti parkoló
•  Jégmadár és Csíz utca sarka 

FELELŐS ÁLLATTARTÁS

I. Gödi kutyás családi nap
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

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

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

VÁROSKÉP

Házszámtábla a nevelekieknek
Akik Nevelek újraházszámozása után még nem vették át 
a házszámtáblájukat, amelyet az önkormányzat ingyene-
sen biztosít minden Neveleken élő lakosnak, azok megte-
hetik a következő helyszínen és időpontokban: 

Duna-part Nyaralóházak recepciója (2132 Göd, Jósika u. 
14.), minden hétköznap 9 és  16 óra között. A személyes 
megkeresés előtt, kérjük, hogy  a következő telefonszámon 
egyeztessenek: (06 20) 236-0223.

KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfűmentesítést június 30-ig kell elvégeznie minden 
kert- és földtulajdonosnak, azt követően pedig egészen 
őszig fenn kell tartania az elért állapotot.
A parlagfű a  műveletlen területeken hamar felüti a  fejét. 
Legjobb gyomirtóval elpusztítani, és haszon- vagy kultúr-
növényekkel beültetni a  területet, ugyanis kaszálás vagy 
nyírás után nagyon hamar újranő, és akár már öt centimé-
teres száron is képes virágot hozni. A  kívánt cél az, hogy 
a  virágzó állapot kialakulását megelőzzük, mert az  a  par-
lagfű további terjedéséhez vezet.

A nyár folyamán a körzeti földhivatal és a kormányhiva-
tal légi felvételek készítésével is ellenőrzi a kül- és belterüle-
tek parlagfű-szennyezettségét.

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel 
fertőzött kertek, földek tulajdonosai a földterület nagyságá-
nak és a  gyomnövénnyel való szennyezettség mértékének 
arányában megállapított bírságra számíthatnak.

***
Aki az  ingatlanját elhanyagolja, nem gondoskodik a  kert-
jében – vagy akár beépítetlen telkén – a  fű nyírásáról és 
a  gyomtalanításról, illetve aki a  ház előtti utcaszakaszon 
nem vágja vissza a növényzetet, rendezetlen állapot kiala-
kulását idézi elő és akadályozza a  zavartalan közlekedést, 
az a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet értelmében helyszíni bírsággal vagy közigazgatási 
bírsággal sújtható.

VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!

Kérjük azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán utcanévtábla 
van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a növényzet, 
jól látható-e az azon szereplő felirat. A tábla láthatóságáról 
az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Önkormányzati rendelet írja elő, hogy az  utcanévtáblát 
csak az ingatlanon végzett felújítási, karbantartási munká-
latok idejére szabad eltávolítani a helyéről, és a  lehető leg-
rövidebb időn belül gondoskodni kell a visszahelyezéséről.

Ha az utcanévtábla eltűnik, megsemmisül vagy megron-
gálódik, az ingatlantulajdonosnak a Polgármesteri Hivatal-
ban kell bejelentést tennie az alábbi elérhetőségek valame-
lyikén: (06 27) 530-064 vagy varoshaza@god.hu.
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Az iskolák hírei

A művészetoktatás hírei
Április végén ötödik alkalommal rendezte meg a  Gödi Művé-
szetoktatásért Alapítvány a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt. 28 
Pest megyei település 94 növendéke mérte össze tudását és tehet-
ségét két helyszínen, a három-három neves külső szakemberből 
álló zsűrik előtt.

Göd Város Önkormányzata főtámogatóként állt mellénk, hogy 
az idei versennyel is segíthessük a megyei szintű tehetséggondo-
zást. Kiemelt támogatónk volt a Corpus Music Shop hangszer-
üzlet, a Harmónia hangszerüzlet, valamint az And&And hang-
szerkereskedés, további támogatónk pedig a Lipóti Pékség, a gödi 
Centrum Oil Kft., a Csepregi cukrászda, a Rétesház és a Ferricsi 
2002 Kft.

A korcsoportok versenye után a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet rézfúvós együttesének hangversenyét 
hallgathatták meg a versenyzők, a felkészítő tanárok, a korrepe-
titorok és az érdeklődő közönség. (Ez a koncert a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával valósult meg.)

A trombitaverseny abszolút győztese Rácz Mihály lett, aki 
a  budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. 
Tanára Szita Csaba, zongorakísérője Simon Balázs. Misi jutalma 
egy trombita volt a Corpus Music Shop hangszerüzlet jóvoltából.

A kürt- és mélyrézfúvós verseny abszolút győztese Sajó Attila 
Gyula volt, aki a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Is-
kola növendéke. Tanára Iványi Álmos, zongorakísérője Licsák 
Attila. A jutalom egy tenorkürt volt a Gödi Művészetoktatásért 
Alapítványtól.

Tanulóink eredményei: I. korcsoport II. helyezés: Nyikes 
Lőrinc. Felkészítő tanára Nyikes Róbert, zongorakísérője Boross 
Anett. I. korcsoport III. helyezés: Győrvári Ábel. Felkészítő taná-
ra Nyikes Róbert, zongorakísérője Farkas Szilvia.

Sz. A.

A Magyar Vöröskereszt szervezte csecsemőgondozó-verseny terü-
leti döntőjében első, a megyei döntőjében pedig második helyen 
végzett a Horváth Renáta, Kováts Kinga, Turányi Júlia és Szőllősy 
Boróka alkotta csapatunk. A tanulókat Hínel Réka védőnő készí-
tette fel.

A Pest Megyei Komplex Angol Versenyen Csitári Artúr és Bódi 
Anna a 6., Farkas Dóra és Tóth Rebeka a 8. helyen végzett. Felkészí-
tő tanáraik Lökösházi Anett, Némethné Máté Gabriella és Galgóczi 
Gyöngyvér voltak.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Kerékpáros Iskola Kupá-
ján Fellner Bálint 2., Horák Csaba 3. helyezést ért el. A tanulókat 
Medve Sándorné és Bereginé Antal Csilla készítette fel a versenyre.

A Kézilabda Diákolimpián elért eredményeinknek köszön-
hetően iskolánk rendezhette meg a megyei döntőt, ahol lánycsa-
patunk a 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Juhász Gréta, Kovács 
Jázmin, Baliga Boglárka, Mészáros Kitti, Bódi Martina, Cserhalmi 
Zsanett, Füzi Sára, Horváth Lilla, Major-Maróthy Léna, Moksony 
Bernadett, Raáb Szilvia. Edzőjük Juhász Zsuzsanna testnevelő ta-
nár.

A Pest Megyei Szaktárgyi Biológiaversenyen Olajos Anna negye-
dik, Győrffy Anna pedig kilencedik lett. Tanáraik Mézes Mónika 
és Bereginé Antal Csilla.

Zámbor Nina Gabriella elsős tanulónk Ausztriában, az Alpesi Sí 
Diákolimpia döntőjében kiváló eredményével ezüstérmet szerzett.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Irány Anglia!

Lehetőségem nyílt arra, hogy a kislányommal és iskolatár-
saival egy szuper hetet tölthessek el Angliában.

A komp, majd a megérkezés Doverbe igazi élmény volt 
mind a  gyerekeknek, mind a  felnőtteknek. Anglia gyö-
nyörű, napfényes idővel fogadott bennünket. London fan-
tasztikus, a London Eye-ról, a Temze-parti óriáskerékről 
a  kilátás páratlan. Dél-Angliai úti céljaink voltak: Port-
smouth, a  Longleat Safari Park és  Brighton, s  a  hazafelé 
jövet beiktattunk egy párizsi városnézést is.

Mindenképpen ki kell emelnem a  kísérőtanárok min-
denre kiterjedő figyelmét. Hiszem, hogy a gyerekek felejt-
hetetlen élményként fognak emlékezni az együtt eltöltött 
napokra.

Sztanó Mariann, szülő

Nyikes Lőrinc második lett a kürtösök között a saját 
korcsoportjában

A gödi gyerekek a British Museumban

Tavaszi versenyeredmények
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Természettudományi Önképzőkör

Iskolánkban sok diák mutat komoly érdeklődést a természettu-
dományok iránt. Fontosnak tartjuk, hogy számukra külön le-
hetőséget adjunk ismereteik bővítésére és  kísérletek végzésére. 
Ezért indítottuk útjára természettudományos önképzőkörünket, 
ahová elsősorban hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat vár-
tunk, illetve hívtunk meg.

Az önképzőköri órák során a tanulók egy virtuális online tú-
rán megismerhették a svájci CERN Kutatóközpont életét, számos 
látványos és olykor szórakoztató kísérletet végezhettek, és részt 
vehettek az ELTE Kémiai Intézetében egy előadáson is.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a jövő tanévtől a két év-
folyamon külön-külön szeretnénk egy-egy természettudományi 
szakkört indítani.

V. Cs. K. és H. Á.

A DUE Médiahálózat Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán 
intézményünk online újságja, az I-deák kiváló országos eredmé-
nyeket ért el, Birkás Mónika és Siposné Szabó Katalin felkészítő 
pedagógusok munkájának köszönhetően. „Az év online diákmé-
diuma” kategóriájában az I-deák 2. helyezést ért el. „Az év diák-
újságírója” kategóriában dicséretet kapott Gaál Zsófia Terézia. 
„Az év diákfotósa” kategóriában Zsumbera Botond az  első, 
Sebők Levente a  második, Szakmáry Evelin a  harmadik helyen 
végzett, míg Gerdán Liza Gabriella dicséretben részesült. Az is-
kola alapítványa egy profi fényképezőgéppel támogatja további 
munkájukat. Érdemes felkeresni a  honlapjukat, hiszen indulá-
suk óta minden évben országos sikereket érnek el: http://ideak. 
godinemeth.hu.

Idén volt tízéves jubileuma a  Családi napnak, amelyen an-
nak első szervezőjéről. fiatalon elhunyt kolléganőnkről, Bódi 
Máriáról is megemlékeztünk.

B. I.

HUZELLA ISKOLA

Huzellás rövidhírek
Diákjaink eredményesen szerepeltek az ELTE Origó Nyel-
vi Centrum által iskolánkban szervezett junior nyelvvizs-
gán. Német nyelvből 28, angol nyelvből 50 tanuló vett részt 
a megmérettetésen. Az angolosok között volt három olyan 
hetedikes tanuló, akik tavaly már sikeresen szerepeltek né-
metből, így ez a mostani a második idegen nyelvi vizsgájuk 
volt! A többiek a hatodik évfolyam két tannyelvű osztályai-
ban tanulnak, illetve nyolcan emelt szintű angolos osztály-
ba járnak. Minden gyermek sikeres nyelvvizsgát tett!

Az országos tanulmányi versenyekre bejutott diákjaink 
közül a  Szegeden megrendezett Tudásbajnokságon anya-
nyelvi területen Robotka Réka Éva (2.c) a 3. helyen, Erdős 
András (2.c) a  12. helyen végzett. Tanítójuk Marjai Éva. 
Matematika tantárgyban Regős Anna Júlia a 7. helyen vég-
zett, tanára Oláhné Vizvári Zsuzsanna.

A Curie Matematika Emlékversenyen Márkus Dávid 
és Márkus Péter (4.d) a 7. helyen, Kovács Luca (3.d) pedig 
a 7. helyen végzett, tanítójuk Deák Gyöngyike.

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Roborka Réka Éva 
a 19. helyen végzett, tanítója Zachár Zsuzsanna.

A Diákolimpián a II. korcsoportos fiú focisták a körze-
ti versenyen az első, a megyei versenyen a második helyet 
szerezték meg. Az  I. korcsoportos fiú focisták a  körzeti, 
majd a  területi versenyen is elsők lettek, a  megyei verse-
nyen pedig a negyedikek. A III. korcsoportos leány röplab-
dásaink a  körzeti versenyen a  negyedik helyen végeztek. 
A  III. korcsportos fiú kosárlabdacsapatunk körzeti, majd 
megyei első lett, az országos elődöntőn pedig negyedikek. 
A IV. korcsoportos fiú kosárlabdásaink körzeti elsők lettek, 
a megyei döntő a negyedik helyen végeztek.

Mezei futásban a  megyei versenyen 24 tanulónk vett 
részt, míg a III. korcsoportos atlétikai összetett csapatver-
senyen a fiúk hatodik, a lányok pedig a hetedik helyen vé-
geztek.

Ezúton is gratulálunk a  versenyeken résztvevő diákok-
nak, és köszönetet mondunk a felkészítő pedagógusoknak 
és a szülőknek a gyerekeknek nyújtott támogatásukért.

H. A.

Szeretettel várjuk családi játszónapunkra 
a Szivárvány Bölcsődébe!

Június 24-én, szombaton délelőtt 9 órától 13 óráig
Göd, Oázis lakópark, Komlókert utca 19–21.

9 órától a játszókertben:
Vetélkedők és ügyességi játékok. Minden résztvevő ajándékot 

kap! Kreatív kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, 
lufiállat-készítés. A Napocska csoportban zenebölcsis 

foglalkozás Deli Éva óvodapedagógussal. Fülbelövés Blomdahl 
orvosi ékszerekkel – dr. Domán Csilla gyermekorvossal.

10 órától a teraszon:
Hangszeres zene, közös éneklés, tánc Korhecz Imola 

előadóművész vezetésével.

10.30 órától a Mocorgó szobában:
Az örökmozgóknak fejlesztő- és nagymozgásos játékok, 

trambulinok, a kertben légvárak.

12 órakor a teraszon:
Tombola értékes játék- és családi nyereményekkel, gödi 

szponzoraink támogatásával.

Támogató jegyek 250, 500 és 1000 forintos áron a helyszínen 
válthatók.

A büfében szendvics, palacsinta, málnaszörp, fagyi és egyéb 
finomságok kaphatók.

Együttműködő partnerünk a Mosolybirodalom Alapítvány.
A rendezvényen a gyermekekről élményfotók készülnek, 

melyekből a szülők igény szerint vásárolhatnak.

A bölcsőde dolgozói
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Jubileumi diáknap
Ki mit tud? vetélkedőt rendeztünk a diákok számára a 25 
éves fennállását ünneplő gödi piarista szakközépiskolá-
ban. Az ünnep mindig más, mint a hétköznapok, ennek 
megfelelően a  fellépő tanulók is átalakultak, megmutat-
hatták rejtett értékeiket. Volt, aki bűvészmutatvánnyal 
varázsolta el a  közönséget, voltak, akik dalra fakadtak, 
de láthattunk néptáncot, sőt felléptek szájdobosok is. Ta-
náraink is kivették a  részüket a  vetélkedésben: Kozelka 
Henriett saját dalát Magyar Zsolt gitárkíséretével adta elő, 
Kemény Gábor és Garamvölgyi Mihály pedig Petőfi „japán” 
fordításával szórakoztatta a nézőket.

A rendezvény valóban a  diákság ünnepe volt, sokan 
sokféleképpen tettek azért, hogy kilépjünk a hétköznapok 
szürkeségéből. A színpad díszítése méltó volt a produkci-
ókhoz, a műsorvezetők parádéztak, a zsűri valósággal lu-
bickolt szerepében.

A Ki mit tud? után a sporté lett a főszerep: tanulóink fo-
ciban versenghettek, erős embereink pedig szkanderben is 
megmérkőztek. A  kilencedikesek heroikus küzdelemben 
győzték le a nagyokat, elhódítva előlük az aranyérmet.

A különböző programoknak sok-sok nyertese volt, vesz-
tese azonban egy sem. A  csillogó tekinteteket, a  feltörő 
gyermeki boldogságot látva mindenki győztesnek tekint-
hető. A  nap végén meglepetésként begördülő jégkrémes 
autó pedig gondoskodott arról, hogy a résztvevők ne csak 
átvitt ártelemben emlékezzenek erre a napra jó szájízzel.

T. P. és T. M.

BÚZASZEM ISKOLA

Pünkösdi királyválasztás 
a Búzaszemben
Komoly próbákon kell átesnie annak, aki a Búzaszem Is-
kola pünkösdi királya szeretne lenni: íjászat, patkódobás, 
Toldi-próba, ügyességi játékok, hittan- és  műveltségbeli 
kérdések sorakoznak az  állomásokon, amelyeken a  fiúk 
mennek végig. Idén Vékony Gábor nyerte a vetélkedést, így 
ő lett a Búzaszem pünkösdi királya, s mellé álltak az osztá-
lyok hadnagyai: Mokos Csongor, Török Barnabás, Dyekiss 
Gábor, Lugosi Péter, Orosz Csaba, Ittzés Jakab és Lehotkai 
Ádám. A pünkösdi királynak a Búzaszemben jogai és kö-
telességei is vannak: egyrészt tagja a diákönkormányzat-
nak, másrészt kimaradhat egy felelésből, ő  köszönheti 
az elsősöket az év elején, a Búzaszem Kupán átadja a dí-
jakat. A  táncházakban viszont az  ő kötelessége gondos-
kodni arról, hogy a fiúk minden lányt megtáncoltassanak. 
A  lányok pünkösdi királynéjárással köszöntötték a  ki-
rályt és kíséretét, majd a koronázáson résztvevő szülőkkel 
együtt elköltötték az üstben főzött ebédet.

A búzaszemes pünkösdi királyság bizony késő őszig is eltart

A Ki mit tud? vetélkedőn nótás kedvű diákokban sem volt hiány
 Fotó | Koncsor Marcell

Dalol a Naszály
A Búzaszem alsósai vettek részt a Dalol a Naszály progra-
mon. A gyerekek a gyadai tanösvényen mentek végig, er-
dészek vezetésével, majd pedig valamennyi iskolai osztály 
énekelt az alkalmi színpadon.

H. Sz.
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A délelőtti szentmise prédikációjában 
Labancz Zsolt SchP tartományfőnök ki-
emelte: „Szentmisén ünnepeljük a  szüle-
tésnapot, ahol Isten együtt ünnepel velünk, 
jelen van köztünk. Sokat kellett tenni azért, 
hogy elindulhasson ez az  iskola, hogy le-
gyenek diákok, tanárok, szakemberek, 
meglegyenek az  anyagi körülmények. Va-
lami új született. A gödi iskola a kezdetek-
től fogva nem egyszerűen egy szakképző 
intézmény, »szak-emberek« képzése zajlik 
itt. Ez sokkal tágasabb hivatás annál, mint 
egyszerűen megtanulni egy szakmát. Azon 
igyekszünk, hogy a  fiatalok idekerülve 
segítséget kapjanak ahhoz, hogy ember-
ségükben is növekedjenek, ki tudjon bon-
takozni a  személyiségük, s egyre teljesebb 
emberré legyenek. Azt szeretnénk, hogy 
ebben az emberségben helyet kapjon az Is-
tennel való kapcsolat is.”

A szentmisét követően az  ünneplők át-
vonultak az iskolához, ahol Valaczka János 
SchP megáldotta a Tatár András szakoktató 
által tervezett és csapatmunkában elkészült 
díszes kovácsoltvas kaput, majd az ünnep-
ség a Parti Műhelyben folytatódott.

Először az iskola két tanára adott elő egy, 
az iskola elmúlt 25 évéről szóló dalt, majd 
az intézmény alapítója, egykori tartomány-
főnök, Jelenits István SchP osztotta meg 
gondolatait a  jelenlevőkkel. „Isten a tehet-
séget sokféle különböző módon adja az em-
bernek. Amikor az iskolát alapítottuk, arra 
gondoltunk, hogy a szakmunkásképzésben 
az alkotás öröméhez segíthetnénk a gyere-
keket, akiknek korábban ebben az élmény-
ben nem volt részük. Ha ezáltal megnő 
az  önbizalmuk, észreveszik, hogy értékes 
tagjai lehetnek a  felnőtt társadalomnak. 
Nem a  máshonnan eltanácsolt gyerekeket 
összegyűjtő iskola ez, hanem az elesettebb-
nek látszót is esélyekhez juttató intézmény, 
amelynek diákjai nagyon szép eredmé-

nyeket érnek el az  országos szakmai ver-
senyeken. Az  iskola sorsát »valaki fölülről 
igazítja kimondhatatlan ujjal«, és mi nem-
csak magunkban, egymásban és a világban 
bízhatunk, hanem Istenben is.”

Ezután két korábbi igazgató, Guba 
András SchP és  Szabó László SchP em-
lékezett a  régi időkre, majd visszatérve 
a  jelenbe, az  iskolában idén asztalosként 
végző Dudinszky Zsombor játszott kecske-
dudán ipolybalogi dalokat. Az  önkor-
mányzat nevében dr. Pintér György, Göd 
város alpolgármestere szólalt fel. Szerinte 
a piaristák és Göd részéről egyaránt bátor 
lépés volt a gödi szakmunkásépzés megin-
dítása. Az  akkori önkormányzat részéről 
dr. Faragó Lászlót emelte ki, akinek Jelenits 
Istvánnal, az akkor piarista tartományfő-
nökkel együtt köszönhető az iskola létre-
jötte. Pintér György beszédében többek kö-
zött ezt mondta: „A város és az iskola a 25 
év alatt szépen összeszokott, együttműkö-
dik. Az itt tanuló diákok és mestereik keze 
munkájának nyomai – buszvárók, emlék-
táblák, templomi padok – mindenütt látha-
tók a  településen. A város nevében is sze-
retnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik felvállalták és napról napra végzik azt 
a nem könnyű munkát, amelynek eredmé-
nyeként ezekbe a gyerekekbe be ivódhatnak 
olyan kifejezések, mint a szakma becsülete, 
az  alkotás és  a jól végzett munka öröme. 
Sok erőt és  a Jóisten áldását kérem min-
denkire, aki megindította és élteti ezt a fo-
lyamatot.”

Dekiszkyné Fejér Rita igazgató vetített 
képes előadásban mutatta be az  iskola el-
múlt 25 évét. „Szeretnénk nevelni és  ok-
tatni is a gyerekeket. Jelenleg hét szakmát 
lehet tanulni nálunk: ács, kőfaragó, kő-
műves, épület- és  szerkezetlakatos, aszta-
los, karosszérialakatos, szerszámkészítő. 
A  gödi nevelőtestület szeme előtt mindig 
ott lebegett az, hogy a  hozzánk érkező 
fiúk személyiségét kiteljesítsük, és  a  hoz-
zájuk vezető legjobb utakat megtaláljuk. 
Fontosnak tartjuk a  szakemberképzésben 
a  szakmatanítás mellett az  emberré neve-
lést. A  missziónk, az  alapértékeink a  kö-
vetkezők: igazságkeresés, tisztelet, felelős-
ségvállalás, nyitottság, együttműködés, 
elfogadás, önállóság. 

Köszönet az alapítóknak, a régi és a mos-
tani tanároknak, mestereknek, nevelők-
nek, dolgozóknak, a  Piarista Tartomány-
főnökségnek, iskolán kívüli barátainknak, 
partnereinknek: iskoláknak, cégeknek, tá-
mogatóinknak. S legvégül, de nem utolsó-
sorban: Istennek hála az  elmúlt huszonöt 
évért!”

A  Keszegi Kincskereső Néptáncegyüt-
tes néhány tagja rábaközi táncokat adott 
elő, majd Kemény Gábor oktató Sík Sándor 
Örökösök című versét szavalta el az  ün-
nepség zárásaként. Az  ezt követő álló-
fogadáson alkalom adódott kötetlenebb 
beszélgetésre is, valamint az egybegyűltek 
megtekinthették az  iskolatörténeti kiállí-
tást az elmúlt 25 évről, illetve a diákok által 
készített tárgyakat.

Vida-Szabó Emese

ÜNNEP

Jubileum a piaristáknál 
A gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium a 2016/2017-es tanév-
ben ünnepeli fennállásának huszonöt éves évfordulóját. Május 26-án emlékeztek az el-
múlt negyedszázadra.

Az évfordulón meghívott vendégeivel együtt ünnepelt a piarista család
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Eisler Emil földművelésügyi miniszté-
riumi osztályvezető, főszámtanácsos 
(1933-től használja édesanyja családi 
nevét, a  Lászlóffyt) Lázárföldön (ma 
Szerbia, Lazarevo) született 1881. de-
cember 14-én, és Felsőgödön hunyt el 
1970. október 6-án.

Édesapja, Eisler Mihály (1840−1911) 
tanító, iskolaigazgató, író, zeneszerző, 
földbirtokos, Lázárföld monográfiájá-
nak megalkotója. Édesanyja, Lászlóffy 
Mária (1846−1922) ősi örmény család 
leszármazottja.

Lázárföld németajkú falu volt To-
rontál vármegyében. Eisler Emil öt 
éven át járt német nyelvű elemi isko-
lába Nagybecskereken. Jól beszélte 
a  nyelvünket, de magyarul írni csak 
később, a  gimnáziumi éveiben tanult 
meg Kiskunfélegyházán, ahol 1900-
ban érettségizett.

1902-től 1903-ig tízhónapos katonai 
kiképzésen vett részt.

1903-ben megnősült, felesége 
Schallek Lujza (Zombor, 1881 – Felső-
göd, 1921). Budapestre költöztek, ott 
született első két gyermekük, Miklós 
(1904) és Magdolna (1906). Eisler Emil 
a  Földművelésügyi Minisztériumban 
kapott állást segédtisztként, majd fo-
lyamatosan emelkedve a  ranglétrán 
végül elnyerte a főtanácsosi rangot.

Újsághirdetés alapján, feltehetőleg 
1907-ben Felsőgöd-telepen vásárolt 
telket a  Duna utca 27. szám alatt (ez 
ma az Ady Endre út 29.), és felépítették 
a házukat.

Azonnal bekapcsolódott Felső-
göd-telep közéletébe, különféle felada-
tokat vállalt.

Nagy szerepe volt a 1907 decemberé-
ben megalakult Felsőgödi Családotthon 
Telepeseinek Egyesülete létrehozásá-
ban, melynek igazgatósági tagja lett, 
pénztárnokként. Munkáját az egyesü-
let jegyzőkönyveiben többször megdi-
csérték, ám ennek ellenére 1910-ben 
lemondott megbízatásáról.

1908 őszén Eisler Emil hosszas 
utánjárásának köszönhetően létrejött 
a  magánjellegű, egyesületi hatosz-
tályos elemi népiskola. Az  iskolához 
akkor hozzátartozott a  hittantanítás 
is, de ehhez előbb Iskolaszéket kellett 
alakítani, melynek tagjává is megvá-
lasztották.

A lakosok igényelték az  egyházi 
szolgáltatásokat is, ennek intézésére 
ideiglenes egyháztanácsot hoztak lét-
re, melyben szintén természetes volt 
a részvétele.

Az Iskolaszék tagjaként eredményes 
gyűjtést folytatott az  iskola felszere-
lésének fejlesztéséért, szorgoskodását 
jegyzőkönyvben ismerték el.

Az általa vezetett küldöttség elérte 
a  vármegyénél, hogy az  iskola álla-
mi fenntartású legyen. A  végrehajtás 
érdekében sikeres tárgyalást folyta-
tott Sződ jegyzőjével. 1910-ben az  Is-
kolaszék gondnokának választották, 
majd 1925-ben ismét megerősítették 
megbízását.

Valószínűleg úgy látta, hogy az egye-
sületben már becsülettel helytállt, 
ezért más területeken is szeretett volna 
tevékenykedni.

1910. június 26-án megalakították 
a Felsőgödi Telepesek Tűzoltó Testületét. 
Alapító tagja lett, kifizetve az előírt dí-
jat. A  testület elnökének Eisler Emilt 
választották. A  felszereléseket csak 
hitelre tudták megvásárolni. A  visz-
szafizetési kötelezettséget Eisler Emil 
és  Heyek Ede személyi vagyonuk ter-
hére vállalták. 1919-ben az akkori hát-

ralékot előre kifizette, melyet a község 
elöljárósága utólag megtérített neki.

A következő évben az  országos 
és  a  vármegyei tűzoltó szövetség fel-
vette tagjai közé a  gödi testületet, 
melynek alapszabályát a  belügymi-
niszter jóváhagyta. Az  elnöki pozíció 
1927-től a főjegyzőre szállt, Eisler Emil 
pedig a hivatalos nyilvántartás szerint 
1970-ig, haláláig titkári feladatot látott 
el az Önkéntes Tűzoltó Egyesületben.

Az illetékes hatóságokkal való több-
szöri levélváltás és a sajtóban egy nyílt 
levél megjelentetése után, s nem utol-
sósorban Eisler Emil kitartó munkája 
eredményeként kapott a  község en-
gedélyt postaügynökség felállítására 
1910 decemberében. A  postaügynök-
séget a  saját házukban a  felesége üze-
meltette néhány hónapig.

Az 1910-es társasági szilveszteri es-
télyen néhányan, köztük Eisler Emil 
egy harang felállítására kezdett sikeres 
gyűjtést. 1911. október 8-án a váci püs-
pök képviseletében Sződ római katoli-
kus plébánosa szentelte fel a harangot.

1911-ben a legtöbb adót fizető (virilis) 
lakosokkal együtt bizottságot hoztak 
létre az önálló község létrehozása érde-
kében. 1915-ben hivatalosan is megala-
kult a  község, amelynek egyik válasz-
tott képviselője 1925-ig Eisler Emil volt.

Az 1921-es év szomorú eseménye fe-
lesége halála. Ekkor már öt gyermekük 
volt, Miklós és  Magdolna után szüle-
tett József (1909), Lujza (1918) és Anna 
(1921).

1922. december másodikán újra 
megnősült, felesége Miskolczy Erzsébet 
óvónő (Csongrád, 1886− ?).

Eisler Emil egy újabb nagy feladatot 
vállalt: 1919-ben megalakult az  ideig-
lenes, majd az 1921-ben végleges római 
katolikus egyháztanács, melynek vilá-
gi elnöke lett.

A katolikus újságok terjesztését 
személyesen végezte, a  jutalékokat 
a  templom építésére, majd annak fel-
szentelésére fordította.

Az egyház ügyeit a távollakó lelkész 
helyett ő intézte. A szentmiséket az is-
kolában tartották, így szükségessé vált 
egy templom felépítése.

Javaslatára a  templom mai helyén 
lévő telket megvásárolták, és  annak 
közepére a  templom felépítését 1922 
februárjában a községi testületi ülésen 
sikerült elfogadtatnia.

1923. január 23-án Eisler a templom-
építő bizottság elnökének felkérte 

HELYTÖRTÉNET

Lászlóffy (Eisler) Emil, Felsőgöd község 
egyik meghatározó személyisége

Lászlóffy (Eisler) Emil (1881–1970)
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Pilismaróti Bozóky Gyula ezredest, aki 
így nyilatkozott róla: „Az egész moz-
galom megindítását nagyon megköny-
nyítette az  a körülmény, hogy Eisler 
Emil, a  legrégebbi felsőgödi telepes 
buzgó és  eredményes fáradozásából 
már működött az  általa szervezett 
Egyháztanács, az  ő bölcs és  körülte-
kintő elnöki vezetése alatt.”

1923. augusztus 19-én tették le 
a  templom alapkövét, melyben egy 
díszes okmányt is elhelyeztek. Az alá-
írók között ott van Eisler Emil az egy-
házközség világi elnökének neve is.

A templomépítéshez az  Eisler csa-
lád többekkel együtt, majd önállóan is 
adományozott egy-egy rózsaablakot.

Eisler csodálta Bozóky Gyula fárad-
hatatlan munkáját, és ezért javaslatára 
1923. december 5-én a község testülete 
a „templomhoz vezető egész Sugár utat 
minden időkre Bozóky Gyula utcának 
nevezi el”.

A templom elkészülte után tervezték 
a plébánia felépítését is, melyhez Eisler 
Emil egymillió korona összeget aján-
lott fel. Ez a történet azonban másként 
alakult… Egyháztanácsi működése 
1933-ig tarthatott, s akkor sok évtize-
des munkájáért kapott egy díszokleve-
let, és megválasztották dísztagnak.

1941-ben, hatvanéves korában ment 
nyugdíjba, ám továbbra is kivette ré-
szét a községi közélet munkáiból, külö-
nösen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
ben tevékenykedett, melynek az utolsó 
időkig titkára volt.

Nyugdíjaskorában a  Felsőgödi 
Hitelszövetkezet felügyelőbizottsági 
tagja volt.

1959-ben megírta Felsőgöd történe-
tét Adalékok Felsőgöd kialakulásához 
és  fejlődéséhez 1907-től 1959-ig cím-
mel. Munkája helytörténeti kutatá-
sunk fontos, hiteles forrása.

1970. október 6-án, 89 éves korában 
hunyt el. A felsőgödi Jácint utcai teme-
tőben alussza örök álmát. Síremléké-
nek helye: III. parcella, 4/4. számú sír.

Életműve alapján méltán érdemelne 
volt házára egy emléktáblát, és a  sí-
remlékét védetté kellene nyilvánítani.

Láng József

Források:
Felsőgöd és Környéke Közlöny, 1909-1911
Budapest Környéke Közlöny, 1911
Pestmegyei Levéltár: Felsőgöd községi 
jegyzőkönyvek
Dr. Lászlóffy Márta családi adatai
Gödi Almanach

ZENE

Európai fesztiváldíjas a Drums 
ütőegyüttes 
Márciusban tartották a XV. Országos Ütőhangszeres Kamaraversenyt Vácott, 
amelyet egyébként háromévente rendeznek meg a Duna-parti városban. Ezen 
a 3. korcsoportban a Drums ütőegyüttes végzett az első helyen, sőt, ütőegyüt-
tes kategóriában is a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhattak. A legkiseb-
bek különdíjban részesültek, s tanári különdíjat kapott az együttes vezetője, 
Stefán Tivadar is.

A belgiumi Neerpeltben április 28-ától öt napon át tartott az Európai Zenei 
Fesztivál. Erre a kétévente megrendezett nemzetközi versenyre videofelvéte-
lekkel lehet jelentkezni, és a zsűri ezek alapján hívja meg a legjobbnak tartott 
együtteseket. Ez a legrangosabb ilyen jellegű kontinensverseny a fiatalok szá-
mára, idén Spanyolországtól Kínáig közel 3000 ifjú zenész mutathatta meg 
hangszeres tudását. Magyarországról két együttes kapott meghívást. Az Eu-
rópai Zenei Fesztiválon a Drums ütőegyüttes első helyezést ért el, méghozzá 
cum laude minősítéssel. Az öttagú zsűri elnöke a világhírű amerikai ütőhang-
szeres zenész, John Beck volt. (A zsűri tagjai közül egyébként mindenki nagyra 
értékelte a Drums ütőegyütes műsorát, s a gyerekek egy olyan workshopon is 
részt vehettek, amelyet maga John Beck vezetett. Ez óriási élmény volt a mie-
ink számára.)

Az együttes tagjai közül Velinsky Janka így emlékezett a neerpelti utazásra: 
„A belgiumi zenei fesztivált a Drums történetének legemlékezetesebb élmé-
nyei közé sorolom. Az indulás perceitől a hazaérkezés pillanatáig mindvégig 
nagyon jó volt a hangulat. Számomra az egyik legkülönlegesebb élményt az je-
lentette, hogy a különböző országokból érkező fiataloknak semmiféle előíté-
leteik nem voltak, valamennyien kedvesek voltak egymáshoz. Ahhoz képest, 
hogy ez egy igen komoly versenynek számít, egyáltalán nem lehetett érzékelni 
a rivalizálást. Minden este volt valami különleges koncert vagy esemény, ami 
lehetővé tette az  ismerkedést a  többiekkel, és közelebb hozta a más-más or-
szágból érkezőket. Én azóta is tartom a kapcsolatot jó néhány, ott megismert 
zenésztársammal.”

S végül, de nem utolsósorban május közepén a  dunavarsányi kamaraze-
nei versenyről a Drums ütőegyüttes legfiatalabb tagjai szintén „aranyérem-
mel” térhettek haza, míg Stefán Tivadar itt is tanári különdíjban részesült. 
A  Drums „mini” tagjai voltak: Kovács-Szőcs Viola, Halász András, Finta 
Balassa és Pethő Márton. Az „öregek” pedig: Kiss Anna, Velinsky Janka, Holló 
Mátyás, Berend Bence, Iványi Béla, 
Plesoczki Márton, Szöllősi Bol-
dizsár, Begidsán András, Molnár 
Balázs és Vasanits László.

Május 28-án az ütőegyüttes közel 
egyórás koncertet adott a  Művé-
szetek Palotája Fesztivál Színházá-
ban, a  Bachtól Mennensig – avagy 
ütőhangszerek gyermekszemmel 
című program keretében, s  a nyár 
folyamán is több szabadtéri fellépés 
vár a rendkívül gazdag repertoárral 
bíró együttesre.

(w) 
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 MEGHÍVÓ
a 6. Retró Családi Találkozóra

július 16-án, vasárnap
a Duna-part Nyaralóházakban

(Göd, Jósika u. 14.)

Fókuszban:

Régi iskolai évfolyamok 
és az évszázados helytörténet

Előzetes program:
11 órakor

gyülekezés a Duna-parton: megemlékezés a néhai 
társakról, virágszórás a vízbe

11:30 és 13 óra között
bográcsebéd (Duna-parti Büfé), kedvezményes  

500 Ft-os jegyek csak elővételben:
romanjanos@invitel.hu; (06 27) 345-270, vagy

gabor.galle@gmail.com; (06- 0) 370 2491

13 órakor
a hajómodell-kiállítás megnyitója a színházterem 

előterében: Markó József polgármester és 
Siegler Péter alkotó; (Nyitva: vasárnap 18 óráig)

13:30-tól 15 óráig
vetítések a színházteremben: hajómodellek készítése, 

egyéves visszatekintés, pedagógusok köszöntése, 
az 50 és 60 éve végzett évfolyamok fotói, Haraszti 

Alfréd rajzai, helytörténeti összeállítás 
Közreműködik a Felsőgödi Munkásdalkör 

Kiss Aliz karnagy vezetésével

15-től 18 óráig
zenés szabad program, beszélgetés, könyvvásár

Támogatók:

KIÁLLÍTÁS

Gödi képzőművészek a járási 
tárlaton
A Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében május 19-én „Bemu-
tatkoznak járásaink tehetséges művészei” címmel kortárs képzőmű-
vészeti kiállítás nyílt a fővárosi Megyeházán, amelyen a Dunakeszi 
járásban élő festők, szobrászok, grafikusok, gobelin- és  fotóművé-
szek alkotásait tekintheti meg a közönség.

A vernisszázson dr. Tarnai Richárd, a  Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja mondott ünnepi köszöntőt, amelyben kiemelte, 
hogy a  hazai mindennapokban legtöbbünknek bizony alig jut ideje 
tárlatlátogatásra, ám ha külföldre utazunk, sorra felkeressük a híres 
múzeumokat. A kormányhivatal e kezdeményezésével a kortárs ma-
gyar képzőművészekre szeretné felhívni a  figyelmet, méghozzá egy 
sokak által látogatott közintézményben.

A tervek szerint a  kerek egy esztendőn át tartó tárlat keretében 
havonta más-más Pest megyei járás képzőművészeinek munkáival 
ismerkedhetnek meg az  érdeklődők. A  Dunakeszi járásban élő mű-
vészek munkái tehát június végéig láthatóak a pesti Megyeháza épüle-
tében, majd azt követően a kiállítássorozat az érdi és nagykőrösi járá-
sok bemutatkozásával folytatódik.

A GödArt Művészeti Műhely tagjai közül a kiállító művészek között 
szerepel Szegedi Katalin és Szalma Edit, akik mindketten elsősorban 
könyvillusztrátorként vívtak ki rangot maguknak a hazai képzőmű-
vészeti kánonban. S  ugyancsak városunk hírnevét öregbítik Bakos 
Miklós fotói, valamint Borbély Ferenc Gusztáv munkái. Nemkülönben 
Dudás Gyula és Dudásné Stum Beáta kiállított alkotásai.

Jó szívvel ajánljuk e  rendhagyó kiállítássorozatot mindazoknak, 
akiknek ügyes-bajos intéznivalójuk akad a  Megyeházán, vagy akár 
egy belvárosi séta keretében útba ejtik a Városház utcai épületet, ahol 
munkaidőben megtekinthetik Pest megye képzőművészeinek alkotá-
sait.

(w)

A Dunakeszi járásban élő és alkotó művészek egy csoportja az ünnepélyes 
kiállításmegnyitón

Siegler Péter
hajómodell-kiállítása

2017. július 16-tól 20-ig

2132 Göd, Jósika u. 14. • Telefon: (06 30) 182-4927
A belépés díjtalan!

A Retró Ady Klub és a Duna-part Nyaralóházak által 
rendezett közös kiállítás megtekinthető a színházterem 

előterében (vasárnap 13 és 18, hétköznap 9 és 16 óra között)
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Kertészeti rendezvénysorozatunk következő állomása 
Ujvári Gabriella előadásában!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

A TAIKO Hungary Japándob Egyesület a tavalyi telt házas 
előadás után az idén újra egzotikus zenei utazásra invitálja 
az érdeklődőket július 22-én 19 órakor a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében, ahol a dobosok egy igazi, 
tradicionális japán ünnepet varázsolnak a színpadra.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

A koncert előtt és után a lemezjátszók mögött: Dj. Nándesz.
A Nyaralóházak Zenés Sörkertjében 16 órától kézműves 
sörökkel és retró hamburgerrel várjuk kedves 
vendégeinket! 
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

A filmklub célja a mozgókép és a zene segítségével egy új és 
komplex közösségi élményt nyújtani a közönség számára.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

Gyülekezés és virágszórás 11 órakor a Duna-parton.
Siegler Péter hajómodell-kiállításának megnyitója 13 
órakor. 
A kiállítás megtekinthető július 20-ig 9 és 16 óra között.
Ügyeletes telefonszám: (06 30) 383-9567 
A program ingyenes!
Részletes program a Gödi Körkép 28. oldalán.

június

30
péntek

július

22
szombat

július

1
szombat

június

23
péntek július

16
vasárnap

18 órától
Fűszernövények, 
gyógynövények 
a biokertben

19 órától
Japán dobest

16 órától
Zenés Sörkert
20 órától
Göod Times Blues-koncert

20 órától
Bakelit filmklub
Filmkülönlegességek DJ. Nándesz 
zenei újraértelmezésével.

11 órától
6. Retró Családi Találkozó

június

17-18
szombat-vasárnap

július

7
péntek

9-től 20 óráig
Subbuteo bajnokság 
és gombfoci-bemutató

20.30 órától
Csillagles

A Nyaralóházak színháztermében kétnapos rendezvényen 
várjuk az asztali labdarúgás iránt érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

Az esti csillagles során a fő célpont a Hold és a Szaturnusz 
lesz. Több távcsövön keresztül  nyílik lehetőség 
megcsodálni a teliholdhoz közeli fázisú égi kísérőnket 
és a népszerű gyűrűs bolygót.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

A Duna-part Nyaralóházak programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 383-9567
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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

JÜNIUS 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabadprogramja

14.00−18.00
Véradás

JÚNIUS 12. HÉTFŐ | 13.00
a Kertbarátok Klubjának összejövetele
Téma: Zöldturmix készítése és kóstolás. Csécsi Terézia 
előadása

JÚNIUS 13. KEDD | 15.00
Pedagógus Klub
Téma: A betegségek lelki okai

JÚNIUS 30. PÉNTEK | 16.30− 17.30
A Népművészeti Alkotótáborban készült munkák 
kiállítással egybekötött bemutatása

JÚLIUS 3-TÓL 14-ÉIG
Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor

JÚLIUS 15-TŐL 30-ÁIG A JAMH ZÁRVA TART

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

JÚNIUS 17. SZOMBAT | 17.00
Retró Ady Klub
„Távolban egy fehér vitorla...” A hajómodell-készítés két 
évtizede. Siegler Péter vetített képes előadása.
Utána: A Felsőgöd és Környéke 3. reprintszámának 
bemutatója. Minden résztvevő ingyenes példányt kap.

JÚLIUS 7. PÉNTEK |  13.00−17.00
Véradás

Az Ady Klub
aktuális programjai

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját, barátait, ismerőseit

2017. július 14-én (pénteken)
16.30 órára

a József Attila Művelődési Ház

XXIV. Ifjúsági Képzőművészeti 
Alkotótáborának
táborzáró kiállítására.

A kiállításon az alkotótáborban 
a gyerekek által készített munkák 

láthatóak 17.30 óráig.

Köszöntőt mond Markó József 
polgármester

A kiállítást megnyitja Prokai Gábor 
művészettörténész,

a tábor művészeti vezetője

Cím: József Attila Művelődési Ház
2131. Göd, Pesti út 72.,

telefon: (06 27) 532-160

Nyári szünet
a Göd Városi Könyvtárban

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk a figyelmüket arra,  
hogy könyvtáraink a nyáron  

felváltva tartanak zárva:

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
2017. július 1-jétől (szombat)  július 31-ig (hétfő)

Nyitás: augusztus 1. (kedd)

Ady Fiókkönyvtár:
2017. augusztus 1-jétől (kedd) augusztus 31-ig (csütörtök)

Nyitás: szeptember 1. (péntek)

A Göd Városi Könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
júniusi könyvajánlatunk:
•  Romain Gary: A virradat ígérete 
•  Nádas Péter: Világló részletek 
•  Bosnyák Viktória: Mantyusok − Bátor-

ság, Tomi! 
•  W. Bruce Cameron: Egy kutya négy 

élete 
•  Bottyán János: A magyar Biblia 

évszázadai

utána:
A Felsőgöd és Környéke reprint újság 
3. számának bemutatója
Minden résztvevő ingyenes példányt kap!

17 órakor
„Távolban egy fehér vitorla...”
A hajómodell-készítés két évtizede
Siegler Péter vetített képes előadása

Infó: (06 30) 370-2491

A Retró Ady Klub programja 2017. június 17-én, szombaton

XIV. Népművészeti 
alkotótábor

a József Attila Művelődési Házban
2017. június 26–30-ig

Választható szakok:
Bőrözés

Vezeti: Mráz József. 10 éven felülieknek.
Népi fazekas

Vezetik: Császárné Erdélyi Katalin és Császár 
Ernő – népi fazekasok.

Fafaragás
Vezeti: Semes-Bogya Eszter – faszobrász

10 éven felülieknek.
Söndörgő

Vezeti: Bartha Katalin.
Gyöngyfűzés, gyöngy ékszerkészítés

Vezeti: Tóth Andrea.
A tábor bejárós formájú, naponta 9.00-től 15.30-ig 

tartanak a foglalkozások. Ebédet, uzsonnát 
biztosítunk.

A tábor összköltsége étkezéssel,  
anyag- és tandíjjal együtt: 15 000 Ft.

Cím: József Attila Művelődési Ház 
2131. Göd, Pesti út 72. 

Tel.: (06 27) 532-160 | (06 20) 254-5124

XXIV. Ifjúsági 
Képzőművészeti alkotótábor

a József Attila Művelődési Házban
2017. július 3–14-ig

Választható szakok:
Kerámia

Vezeti: Véninger Margit – keramikus.
Rajz

Vezeti: Garami Mária – rajztanár.
Tűzzománc

Vezeti: Majoros Klára – tűzzománc tanár. 10 éven 
felülieknek.

Ötvös
Vezeti: Lengyel Boglárka – ötvös. 10 éven 

felülieknek.
Szobrász

Vezeti: Fazekas Csilla – festőművész
Kis-kézműves

Vezetik: Siket Bernadett és Nádai Dávid
A tábor bejárós formájú, naponta 9.00-től 15.30-ig 

tartanak a foglalkozások. Ebédet, uzsonnát 
biztosítunk. A tábor összköltsége étkezéssel, 

kirándulással, anyag- és tandíjjal együtt: 25 000 Ft.
Cím: József Attila Művelődési Ház 

2131. Göd, Pesti út 72. 
Tel.: (06 27) 532-160 | (06 20) 254-5124
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KOSÁRLABDA

Pest megyei bajnok lett 
a Gödi SE gyermekcsapata
Egész évben nagyon jól teljesített a Gödi SE csapata, 18 mérkő-
zésből 18-at megnyert! 
− Ez a bajnoki cím egy hosszú munkafolyamat eredménye, hi-
szen a gyerekek már három éve együtt játszanak, és rengeteget 
edzettek a cél elérése érdekében – tájékoztatott bennünket Nyíri 
Csaba edző. A  szakosztályvezető hozzátette: Gödön rendezték 
a négyes döntőt Szentendre, Piliscsaba, Kunszentmiklós és Göd 
részvételével. − A  gödi csapatból ketten is különdíjat kaptak: 
Tárkányi András a legértékesebb játékos, Dér-Szabó Dániel pedig 
a legtöbb pontot dobó játékos lett. A döntő All-Star csapatába két 
játékosunk került be: Strausz Edina és Belák Dorka.

Ugyanez a korosztály a Huzella Tivadar Általános Iskola kép-
viseletében a kosárlabda diákolimpián a megyei fordulót maga-
biztosan megnyerve az országos elődöntőig jutott.

VÍZILABDA

Utánpótlás-válogatottba hívják 
a gödi játékost
Tovább menetelt a Dunántúli Vízilabda Liga utánpótlás-bajnok-
ságban a gödi Piranha SE vízilabdacsapata.

− Az 5. fordulóban Kaposvár ellen 9-7-re alulmaradtunk, majd 
Dunaújvárossal szoros csatában 8-7-re vesztettünk. Az  utolsó 
fordulóban Szombathely II. ellen parázs meccset vívtunk, 9-8-
ra győztünk. Minden kapura lövés gól lett, s  ez mutatta, hogy 
a támadójátékunk rengeteg fejlődött. Majd Sopron következett, 
őket 12-9-re sikerült megverni. Így a bajnokságtól kettős győze-
lemmel búcsúztunk, amivel megszereztük az  alsóház 3. helyét! 
Csapatként és  egyénileg is óriásit fejlődtünk. Büszkén hagyjuk 
el a  kicsik bajnokságát, jövőre az  országos gyermekbajnokság 
vár ránk! Házi gólkirálynőnk Awad Zoya, a  bajnokság legjobb 
női játékosa lett. 35 góllal zárt, emellett a gyerekek válogatottjá-
ba, a Tehetséggondozóba is meghívták. Gaál Botond pedig már 
a KSI játékosaként küzd tovább – tájékoztatta lapunkat Horváth 
Renáta edző, aki hozzátette: nyáron előkészítő csoportot indíta-
nak 6 és 10 év közötti lányoknak és fiúknak.

V. F.

LABDARÚGÁS 

Győztes gödi gól 
a Manchester United ellen!
A VI. Nemzetközi Mészöly Kupán  az MTK Budapest 2006-
os csapatának tagjaként léphetett pályára csapatkapitányként 
Mudri Márk. Szereplését emlékezetesé tette, hiszen győztes gólt 
szerzett a  Manchester United ellen. A  hazaiak összemérhették 
erejüket többek között a Benfica, a Hammarby és a Dinamo Zag-
reb ellenében is. A  nyolc egyesületet felvonultató nívós tornán 
a negyedik helyet sikerült megszerezni.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE SZAKOSZTÁLYÁNAK EREDMÉNYEI

Felnőttek
Megye II.
Göd – Pomáz 3-0
Budakalász – Göd 5-3 (góllövő Kulombán, Martin-Gál, Honti)
Mogyoród – Göd 2-2 (Honti, László)
Göd – Verőce 1-2 (Oláh)
Vác-Deákvár − Göd 3-2 (Sápi, Mellár)

Megye III.
Göd – Őrbottyán 8-2 (Szabó 5, Bogáti, Váradi, Kiss)
Sződliget – Göd 3-5 (Szabó 4, Nagy)
Göd – Galgamácsa 11-0 (Szabó 6, Tardy, Váradi, Kiss, Klausz, Zajacz)
Váchartyán – Göd 0-0
Megye III-as csapatunk már biztos ezüstérmes, gólkirály Szabó 
Gábor 59 góllal.

U11 (Bozsik program)
GMFS 2006 – SZE-FI 3-1 (Muka Patrik 2, Földi Zsombor)
GMFS 2006 – VSD Dunakeszi I. 3-0 (Muka Patrik 2, Schmuck Ferenc)
GMFS 2006 – VSD Dunakeszi II. 3-2 (Kovács Zsombor 2, Muka Patrik)
GMFS 2006 – Fót 4-2 (Schmuck Ferenc 3, Kovács Zsombor)
GMFS 2006 – SZE-FI 1-1 (Százados Gergő)
GMFS 2006 – VSD Dunakeszi I. 0-2
GMFS 2006 – VSD Dunakeszi II. 4-3 (Dobos Patrik, Muka Patrik 2, 
Kovács Zsombor)
GMFS 2006 – Fót 6-4 (Őri Tamás 2, Dobos Patrik 3, Százados Gergő)

U13 (Bozsik program)
Gödi SE – Dunakeszi 0-0 
Gödi SE – Csomád 2-0 (Modróczky Botond 2)
Gödi SE – SZE-FI 2-2 (Helmes Vilmos 2)
Gödi SE – Fóti SE 3-0 (Modróczky Botond 2, Kobza Gergő)
Gödi SE – Dunakeszi I. 3-0 (Kobza Gergő, Helmes Vilmos, Dalanics 
Tamás)
Gödi SE – Csomád 8-2 (Mohammad Bence 2,  Helmes Vilmos 2, 
Ordina Kristóf, Kobza Gergő, Sólyom Milán, Dalanics Tamás)
Gödi SE – SZE-FI 1-1 (Helmes Vilmos)
Gödi SE – Dunakeszi II. 0-2

U14
Gödi SE – Csomád 7-0 (Ráth Kolos 2, Fellner Bálint 2, Kobza Gergő, 
Pauler Ábel, Grünzweig Erik)
Vác-Deákvár – Gödi SE 1-6 (Horváth Ábel 3, Ráth Kolos 2, Fellner 
Bálint)
Gödi SE – Főnix ISE Gödöllő 2-2 (Pauler Ábel, Horváth Ábel)
Csapatunk a  PMLSZ bajnokságban a  dobogó harmadik fokán 
végzett. Nyáron a strandfoci bajnokságban indulnak.

U16
Fortuna SC Kismaros – Gödi SE 12-1 (Vasvári Magor)
Gödi SE – Pilisszentiván SE 2-2 (Urbán Bulcsú, Ráth Kolos)
Csapatunk a  PMLSZ bajnokságban a  kilencedik helyen végzett. 
Nyáron a strandfoci bajnokságban vesz részt.

U19
Gödi SE – Bolha FTSE Tárnok 1-1 (Ribényi Csaba)
Gödi SE – Perbál SC 4-0  (Frech Attila 2, Honti Barnabás, Kassai 
Sándor)
Pilisszentiván SE – Gödi SE 2-2 (Sebő András, Honti Barnabás)
Csapatunk a  PMLSZ bajnokságban a  dobogó harmadik fokán 
végzett. Nyáron a strandfoci bajnokságban indulnak.

Sokat fejlődött a gödi csapat, előrelépett a Piranha SE

Gödi Körkép | 2017. 6. szám SPORT
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LÁTVÁNYTÁNC

Aranyérmesek az országos 
bajnokságon a Mini Galócák
Márciusban a  Magyar Látványtánc Szövetség (MLTSZ) 
területi kvalifikációs versenyén a  gödi Mini Galócák – 
a  formáció tagjai a  gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói – ezüstérmet kaptak. 
Májusban rendezték az  MLTSZ országos bajnokságot „B” 
kategóriában, ahol a Galócák első helyezést értek el, vala-
mint különdíjat kaptak a kiemelkedő koreográfiáért. Ezzel 
az eredménnyel kvalifikálták magukat a júniusi, 8. Látvány-
tánc Európa-bajnokságra, melynek Budapest ad otthont.

Felkészítő tanár: Boldog Mónika; a  formáció tagjai: 
Badics Boglárka, Balogh Márta, Burger Fanni, Glöckner 
Lola Allegra, Kovács Kitti, Langer Lili Alina, Medák 
Anna Réka, Petrovics Noémi, Polónyi Liliána, Virág Flóra 
és Záhonyi Zsófia.

Felnőtt női csapat
− Hosszú, izgalmas és fordulatos bajnoki szezonon vagyunk 
túl kézilabdás lányainkkal az NB I/B felnőtt keleti csoportjá-
ban. A célkitűzéseinket messze túlszárnyalva elmondhatjuk, 
hogy remekül szerepeltünk. A    HUFBAU-AKKER KNKSE 
és a PC Trade Szeged KKSE mögött az igencsak előkelő har-
madik helyen végeztünk a tabellán. A bronzérem sorsa sokáig 
nyitott volt, ám a végjátékban az ellenfeleink fontos pontokat 
veszítettek, így az utolsó mérkőzésünkre úgy készülhettünk, 
hogy már minden eldőlt. Harmadik szezonunkat fejeztük be 
az NB I/B-ben. Egy bajnoki cím, egy kilencedik hely és a mos-
tani bronzérem után elmondhatjuk, hogy meghatározó csa-
pata vagyunk a  másodosztály mezőnyének. Oda kell ránk 
figyelni. Jó irányba haladunk, és az a munka, amit a  lányok 
és a csapat mellett dolgozók hétről hétre elvégeznek, meghoz-
za a  sikert. A  jövőt illetően ezen az úton szeretnénk tovább 
haladni, és a lehetőségeket megragadva a legjobb eredményt 
elérni. Köszönjük a szurkolóknak, akik kilátogattak a mérkő-
zéseinkre, hogy a nehéz percekben buzdításukkal erőt adtak 
a  lányoknak egy jobb eredmény  eléréséhez – értékelt Tősér 
Tibor edző.  

Serdülőcsapat
− A szisztematikusan felépített edzésmunka meghozta gyü-
mölcsét, a második félév végére összeért a csapat játéka, amely 
megmutatkozott a szezon végi egymás utáni győzelmekben. 
Úgy érzem, sikerült technikailag, és ami még ennél is fonto-
sabb, mentálisan is előrébb lépnünk az elmúlt korszak siker-
telenségeihez képest. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen 
volt a kemény edzések mellett a különböző csapatépítő prog-
ramok szervezése is, amelyeken a lányok megtapasztalhatták 
a pályán kívüli összetartozás élményét is. Mindezért köszönet 
illeti az egyesület részéről Molnár Zoltán szakosztályvezetőt, 
aki biztosította az anyagi feltételeket számunkra. Összességé-
ben a nyári pihenő után bizakodva várjuk a 2017−18-as bajno-
ki évet – nyilatkozta Gyetván Krisztina edző.

U 13-as csapat
− Sikeres kezdést követően a felsőházba jutva kezdtük meg 
február végén a  versenyzést az  U13-as korosztály harmad-
osztályában. Körmérkőzéseket játszva, hét vereség és  há-
rom győzelem után a negyedik helyen végeztünk a csoport-
ban. A  góllövőlistán előkelő helyen zárt Baliga Boglárka 
45, Major-Maróthy Léna 38 és Horváth Veronika 37 góllal. 
Ebben a  bajnokságban idén neveztünk először utánpótlás-
csapatot. Újdonság volt a lebonyolítás rendje mind a gyere-
kek, mind az edzők számára. Ez a csapat elindult a kézilab-
da diákolimpián is a gödi Németh László Iskola színeiben, 
s  veretlenül került a  körzetből és  a  megyei területi döntő-
ből a megye döntőbe, ahol szintén negyedik helyen végzett. 
Megköszönöm a  gyerekek lelkiismeretes munkáját, kitar-
tását, és a szülők, illetve a szakvezetés mindennemű támo-
gatását – foglalta össze a  tavaszi szezon eseményeit Juhász 
Zsuzsanna edző.

U11-es csapat
− A  Kovács László Régió középházába kerülve folytat-
tuk a tavaszi pontvadászatot. Hét fordulón keresztül folyt 
a küzdelem, minden alkalommal két mérkőzést játszottak 
a  lányok; 14 mérkőzésből nyolcszor sikerült győzelmet 
aratnunk. A véghajrában azonos pontszámot értünk el egy 
másik csapattal: 16 megszerzett ponttal a negyedik helyre 
kerültünk a  Dabas csapatával holtversenyben. A  csapat-
ból többen is a  góllövőlista előkelő helyén végeztek. Ba-
liga Boglárka 99 góllal harmadik, Kovács Jázmin 87 gól-
lal a negyedik és Bódi Martina 52 góllal a hetedik helyen 
végzett. Kiemelném még a  kapusunkat, Mészáros Kittit, 
aki egyedül védte végig a tavaszi szezont, és bravúros védé-
seivel nagyban hozzájárult a  csapat sikeréhez. A  fiatalab-
bak is derekasan küzdöttek, és  keményen végigdolgozták 
a  szezont. A  továbbiakban is azon leszünk, hogy minél 
több gyerek szeresse meg ezt a nagyszerű játékot – mondta 
Román Erika edző.

KÉZILABDA

„A másodosztály mezőnyének meghatározó csapata vagyunk”

Irány az Európa-bajnokság!
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KAJAK-KENU

Gödi érmek Bécsből
A Gödi SE kajakos szakosztályának csapata Bécsben, nem-
zetközi maratonversenyen vett részt. Több európai ország 
versenyzői között Magyarországot több egyesület képvi-
selte, köztük Sinkó László vezetésével a  gödiek. A  verse-
nyen közel 300-an álltak rajthoz.

EREDMÉNYEK:
2. hely: Váczai Enikő (K-1 női felnőtt, 21 km) és Matyus János (K-1 
fiú, U15-16, 16 km)
3. hely Bíró Zsombor (K-1 fiú, U17-18, 21 km)

V. F.

SZABADIDŐ

Felújították a gyermekmedencét 
a termálstrandon
Újra birtokba vehetik a kisgyermekes családok a felsőgö-
di termálstrandon a kismedencét. A felújított létesítmény 
mellett két trambulin is várja a gyerekeket. 

FALMÁSZÁS

Lenkei Koppány bronzérmet nyert 
Vácon
Május 21-én rendezték meg Vácon az első Ba-Rock Boul-
der amatőr mászóversenyt, közel 50 induló részvételével. 
A sporteseményen Lenkei Koppány – a Németh László Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulója – a kiírt 12 falmászó 
pályát egytől egyig hibátlanul, első próbálkozásra meg-
mászta, így maximális pontszámmal jutott a  szuperdön-
tőbe, ahol bronzérmes lett. Lenkei Mandula Virág (16 éves) 
a nők között 5. helyezést ért el, a szintén gödi, ifjabb Sódor 
Márton (7 éves) pedig a 6. helyen végzett a legkisebbek ka-
tegóriájában.

KAJAK-KENU

Dobogós helyezések a maraton 
országos bajnokságon
Győrben rendezték a kajak-kenu országos maratonbajnok-
ságot. A viadalon népes mezőny ült hajóba, 73 egyesület 
összesen 1917 nevezésével. A Gödi SE kajakos szakosztá-
lyának mindhárom csoportja részt vett a  megméretteté-
sen, a gödiek összesen hat alkalommal állhattak fel a do-
bogóra.

EREDMÉNYEK:
1. Gál András (MK1 fiú, U11, 5 km) és Maszárovits László (MK1 fiú, , 
5 km)
2. Lukács István − Obert Ákos (Győr) (K2 férfi, U17-18, 22 km)
3. Lukács István (K1 férfi, U17-18, 22 km), Korompai László (K1 fiú, 
U15, 15 km) és Váczai Enikő − Katona Lili (KSI) (K2 női felnőtt, 26 km)

V. F.

TENISZ

Diákolimpiai döntőig meneteltek 
a gödi lányok
A fiatal teniszezők a Davis Kupához hasonló rendszerben 
játszottak a Balatonbogláron megrendezett diákolimpián, 
ahol a dunakeszi Radnóti Gimnázium színeiben két gödi 
lány, Thodory Lili és Szilágyi Ágota volt érdekelt. Két egyé-
ni mérkőzés után, ha egyenlő volt az állás, akkor a páros 
mérkőzés döntött.  Kovács Zoltán klubedző beszámolója 
szerint a lányok sikerrel vették az akadályokat, és egy nap 
alatt négy megnyert mérkőzés után jutottak el a döntőig.
A Soroksáron rendezett Sori Kupán a  Thodory Lili − 
Badics Mila páros az elődöntőben 6:3, 6:4-re győzött, s be-
jutott az L14 páros döntőbe, ahol 6:3, 6:1 arányban múlta 
felül a Farkas Szonja − Mihálka Zsófia párost.

A FENYVES TENISZ PARK JÁTÉKOSAINAK EREDMÉNYEI

ORSZÁGOS TENISZ CSAPATBAJNOKSÁG, FÉRFI III. OSZTÁLY:
Ganz EKM Wekerle TC – INESA-Fenyves Tenisz Park 0:9
Budakalászi TC –  INESA-Fenyves Tenisz Park 3:6
INESA-Fenyves Tenisz Park – Ceglédi VSE 9:0
Százhalombatta VUK SE – INESA-Fenyves Tenisz Park 4:5
INESA-Fenyves Tenisz Park – Ábris Pro Open 1:8
INESA-Fenyves Tenisz Park – Mátyásföldi Lawn Tennis Club 5:4
INESA-Fenyves Tenisz Park – Vízügyi SC 2:7

A csapat a tavaszi idény után a 4. helyen végzett, ősszel 
jönnek a visszavágók. Kovács Zoltán, a klub edzője veret-
len maradt az összes egyéni mérkőzésén! 

Thodory Lili Badics Milával is kiváló párost alkot

A gyermekmedence népszerű a családok körében
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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. májusi számában 
közölt rejtvény megfejtése:
„ A tenyeremen hordozlak, szívem.”

A nyertes ezúttal: 
Huszár Imre

Szerencsés megfejtőnk egy UV-szűrős 
napszemüveget nyert a  Judit Optika 
(2131 Göd, Köztársaság u. 14.) felaján-
lásával.
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Ön dönt! 

vagy-50%
lencsére

ahány éves
annyi %

kedvezmény 
szemüvegkeretre

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az ajánlat június 1-től augusztus 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. 

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

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

HIRDETÉS
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Reggeli intenzív torna
Haladóknak: 
(ha rendszeresen sportolsz és bombajó formába szeretnél kerülni)

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek reggel 6.00–7.00-ig
+csütörtök este 19.00–20.00-ig preventív gerinctorna az aphrodite Hotelben

kezdőknek: 
(ha javítanál a fizikai állapotodon, szeretnél rendszeresen mozogni és 
egészségesebb életre vágysz)

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek reggel 7.15–8.15-ig
+csütörtök este 19.00–20.00-ig preventív gerinctorna az aphrodite Hotelben

Bónusz – az 5 hét alatt új edzésformákkal is megismerkedhetsz:
� a bárhol, bármikor edzésjelleggel végezhető  
GYalOGlÁS
� a jóga és stretching alapú,  
különböző edzéspozíciókat  
és klasszikus légzéstechnikákat  
kombináló BOdYaRT
� valamint az erő felépítésében, az érzelmek  
felszabadításában és a személyes határok  
leküzdésében segítő deepWORk

 

ÖT HéTen ÁT,  júniuS 26-Tól júliuS 28-iG

HelYSzín: BeRjOe GYm  
(Sződliget, a benzinkút mögött)  
HeTi 4+1 óRÁBan  
haladó és kezdő csoportban 5000 Ft/hét

jelenTkezni telefonon és e-mailben is lehet:
SOmkeReki ediT
testnevelő-gyógytestnevelő tanár, fitness personal trainer
06-30/347-3109, somkerekiedit@gmail.com

intenziv_hirdetes_2017.indd   1 2017. 05. 29.   13:03

FAMILY 
PARTY KELLÉKEK

ESKÜVŐ, SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS VAGY BÁRMILYEN ALKALOMRA, 
HÉLIUMOS LUFIK, GIRLANDOK, LAMPIONOK, DEKORÁCIÓK, 

MEGHÍVÓK SZÉLES KÍNÁLATÁVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT 
A 2-ES FŐÚTON TALÁLHATÓ ÜZLETÜNKBEN.

Göd, 2131, Pesti út 77. • Tel: 06 27 331 938
NYITVA TARTÁS:

HÉTFŐ: 12.00 – 17.00 • KEDD: 9.00 − 17.00 
SZERDA: 9.00 − 17.00 • CSÜTÖRTÖK: 10.00 – 18.00
PÉNTEK: 10.00 − 18.00 • SZOMBAT: 10.00 – 13.00

VASÁRNAP: ZÁRVA

familypartykellek.webnode.hu

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

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

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

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

Gödön

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

Tavaszi kerti munkákat,
metszést, növényvédelmet, 

kertgondozást vállalunk.

Gödi Körkép | 2017. 6. szám HIRDETÉS
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MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 220 000 Ft-tól.

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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.

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

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

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

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR

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
Gödi Körkép | 2017. 6. szám HIRDETÉS
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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.

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.

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

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Dunakeszi 1-es postára és körzetébe 

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:
Társaság által elfogadott szakképesítés, mely 
belső képzés során elsajátítható

Bérezés: megegyezés szerint 
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Nagy Krisztina, telefon: (06 30) 771-0761  
E-mail: Nagy.Krisztina@posta.hu

84_5x124mm_posta_allas_god_0531.indd   1 31/05/17   15:04

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

/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!

HIRDETÉS
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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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