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Mítosz vendéglő
Göd, Pesti út 77. (szemben a művelődési házzal)

Telefon: (06 20) 466-4941 • www.mitoszvendeglo.hu

Nyitvatartás: 
kedden, szerdán, csütörtökön és vasárnap 12-től 22 óráig,

pénteken és szombaton 12-től 23 óráig.

Ön is legyen részese egy igazi mítosznak!
Az étlapunk legendás, az ízeink mesések.

BOWLING PÁLYA 
 

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

 

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

 

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

fix 1500 Ft/fő áron korlátlanul fogyaszthatnak 
svédasztalunkról. 

(A korlátlan fogyasztás másfél órás időtartamra vonatkozik!) 
 

PÁLYA ÉS ASZTALFOGLALÁS 
06 30 456 5445 
06 30 338 1206 

 
Elérhetőségünk: 

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

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

 

Cím: 2132 Göd, Pesti út 179. 
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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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:
A Semmelweis-
napi díjátadás két 
kitüntetettje, dr. Lantos 
István és Tóth Lászlóné
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A házasságkötések díjairól szóló új helyi rendelet
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei alapján 
új rendelet született a házasságkötések szabályozására. A változá-
sok csupán technikai jellegűek, a házasulandókat érdemben nem 
érintik.

Alkotmányjogi panasz tárgyalása
Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. elektronikus hírközlési 
vezetékének elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást kért az Ön-
kormányzattól. Az Önkormányzat a hozzájárulás fejében kártala-
nítást kért a társaságtól, amelynek jogszerűségét alkotmánybírósá-
gi határozat mondja ki. A cég azonban ezt az összeget nem kívánja 
megfizetni, hivatkozással az  elektronikus hírközlésről szóló tör-
vény egy bizonyos szakaszára, amely a hírközlési cégek számára 
ingyenes területhasználatot biztosít az  önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon. Mivel a két jogszabály ellentmond egymásnak, és az 
Önkormányzat megítélése szerint a  hírközlési törvény említett 
szakasza alaptörvény-ellenes, ezért az Önkormányzat alkotmány-
jogi panasszal fordul az Alkotmánybírósághoz. Az Önkormányzat 
a közcélú beruházások megvalósulását nem kívánja akadályozni, 
ezért a  fejlesztésekhez a hozzájárulását megadja, de az ellenérték 
megfizetésének kérdésével kapcsolatban kikéri az Alkotmánybíró-
ság véleményét.

Ingatlanok művelési ágának átnevezése
Törlik a  nyilvántartásból a  Nevelek utca és  a Nevelek köz elne-
vezést, mert a  valóságban nincsenek Gödön ilyen közterületek. 
A testület júniusi döntése alapján hivatalosan is megkapta a nevét 
a Beck Ö. Fülöp tér, amely korábban „kivett benzinkút”, illetve Pe-
tőfi tér néven szerepelt a nyilvántartásban.

Döntés a Kastély Óvoda álláshely iránti 
kérelméről
Az óvodában ellátott SNI-s gyerekek számának növekedése miatt 
szükségessé vált az intézmény dolgozói létszámának két és fél stá-
tusszal történő bővítése. A szomatopedagógiai feladatok ellátására 
egy, a  nevelőmunkát segítő feladatok ellátására szintén egy sze-
mélyt kíván alkalmazni az intézmény. Az óvodapszichológus pe-
dig, aki eddig munkaideje felét a Kastély, másik felét pedig a Kin-
csem Óvodában töltötte, a jövőben teljes munkaidőben a Kastély 
Óvodában dolgozik majd. (Természetesen a  Kincsem Óvoda 
sem marad ellátatlanul, de ott az intézmény bérelőirányzata erre 
az évre fedezetet fog nyújtani az óvodapszichológiai feladatok tel-
jes állásban történő ellátására.)

Pótelőirányzat biztosítása a Kastély Óvodának
Az óvoda játszóeszközei közül több elavult, cserére, illetve jelentős 
felújításra szorul. A képviselő-testület a költségvetésbe betervezett 
intézményi beruházási tartalék terhére 2,5 millió forint összegű 
pótelőirányzatot szavazott meg az  intézménynek új játszóeszkö-
zök beszerzésére és telepítésére.

Döntés támogatási kérelmekről
A Lámpás ’98 Alapítvány és a Dunai Vízisport Alapítvány vonat-
kozásában a  képviselő-testület jóváhagyta a  Szociális Bizottság, 
illetve a KOSB döntését, és megítélte a két szervezet által igényelt 

támogatást. A  képviselők ezen túlmenően 190 ezer forintot sza-
vaztak meg a „Mozogj velünk, Göd!” rendezvénysorozat megvaló-
sítására, amelynek keretében július és augusztus hónap folyamán 
21 alkalommal ingyenesen tornázhatnak a  város lakosai a  GSE 
sportpályáján.

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés felmondása
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és  Vagyonkezelő 
Zrt. visszavonta a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-
nek korábban kiadott megfelelőségi véleményét. Ennek oka, hogy 
az  aktuális előírások szerint megfelelőségi véleményt csak olyan 
cég kaphat, amely legalább százezer ügyfél ellátásáról gondosko-
dik, ez a  feltétel pedig a  gödi kft. vonatkozásában nem teljesül. 
Ezért a létrejött közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat jú-
nius 30-i határidővel, hat havi hatállyal felmondja, illetve felhatal-
mazást ad a polgármesternek, hogy tárgyalásokat folytasson a hul-
ladékgazdálkodási feladatok további ellátásával kapcsolatban. 
Tárgyalások folynak az FKF Zrt.-vel arról, hogy a gödi kft. a zrt. 
alvállalkozójaként működhessen, és  továbbra is az  rákospalotai 
égetőműbe szállíthassa be a hulladékot. Ha ez a megoldás nem le-
hetséges, illetve amennyiben ennek megvalósításához szükséges, 
akkor sor kerülhet közbeszerzés kiírására is. Az új rendszer várha-
tóan 2018. január 1-jétől fog működni – mondta el tájékoztatójá-
ban dr. Pintér György alpolgármester.

Védőnői körzetek határainak módosítása
A váci ÁNTSZ észrevétellel fordult a TESZ-hez azzal kapcsolatban, 
hogy a 6. számú védőnői körzetben a megengedettnél jóval maga-
sabb volt az ellátandók száma. A hét körzetet igyekeztek most úgy 
meghatározni, hogy az ellátandók száma megfeleljen a jogszabályi 
elvárásoknak. Várhatóan hamarosan szükség lesz egy nyolcadik 
védőnői körzet kialakítására is.

A 2017. évi közbeszerzési terv módosítása
A képviselő-testület tárgyalt a közbeszerzési terv szükséges mó-
dosításáról is. A napirendi pont kapcsán Lenkei György felveté-
sére válaszolva Markó József polgármester kérte, hogy a  Sam-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. június 28.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 415 545

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 10 063

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 51 240

Lekötött betétek összesen: 400 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek+ a lekötött összegek): 876 848

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 757 291
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 millió forintot meghaladó tételek listája: 

nem volt 
ilyen tétel

A lakossági adótartozások összege: 144 563
A fenti táblázat a 2017. június 30-ai állapotot mutatja.

Dr. Pintér György alpolgármester 
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sung-gyár újraindulásával összefüggésben 
meglehetősen nagy forgalmúvá vált Zrí-
nyi utca kerüljön be az  útépítési tervbe, 
hogy amint lehet, haladéktalanul le lehes-
sen aszfaltozni.

Önálló orvosi rendelő tervezése
Egy pályázati forrás lehetőségében bízva 
az  Önkormányzat terveket készíttet egy, 
a  jövőben megvalósítandó orvosi rendelő-
re, amely a termálstranddal szemben épül-
ne meg. Az ingatlanban egy gyermekorvo-
si, egy felnőtt háziorvosi és  egy fogorvosi 
rendelő működne, illetve helyet kapna itt 
a védőnői szolgálat is. A beérkezett ajánla-
tok közül a bruttó 8 millió forint összegű 
legkedvezőbbet fogadta el a testület.

Tulajdonosi hozzájárulás 
a csónakház felújításához
Egy turisztikai pályázathoz kapcsolódóan 
az  Önkormányzat megrendelte az  alsógö-
di csónakház felújítási terveit, és  ezekhez 
szükséges volt a  tulajdonosi hozzájárulás 
megadása. A  csónakház külső megjelené-
se változatlan marad, de megújul és meg-
szépül, illetve erősebbé válik az egész épü-
let, és a hajók tárolásának korszerű módját 
is keresik. A tervek szerint a felújítás szep-
temberben kezdődik és márciusban ér vé-
get. A projekt keretében az épület árvízvé-
delmére is igyekeznek megoldást találni.

Egyebek
A testület döntött arról, hogy átmeneti 
időre hatályon kívül helyezi azt a  rende-
letet, amely alapján útépítési hozzájárulás 
megfizetésére kötelezhetők azok a lakosok, 
akiknek ingatlanja az újonnan épített utak 
mentén helyezkedik el. Tekintettel arra, 
hogy a  következő időszak nagyszámú in-
gatlant érintő beruházásai állami forrásból 
valósulnak meg, az  Önkormányzat nem 
tart igényt a  lakosság részéről a  szokásos 
útépítési hozzájárulás megfizetésére. A tes-
tület mintegy 4 millió forint pótelőirány-
zatot szavazott meg az óvodáknak az SNI-s 
gyerekek ellátására. Elkészült a  szünidei 
gyermekétkeztetést szabályozó helyi ren-
delet is, amely rögzíti, hogy a  nyári gyer-
mekétkeztetésben érintett intézmények 
milyen feladatköröket látnak el az  ellátás 
biztosításában.

Zárt ülések
A képviselő-testület zárt ülésen döntött 
a  Pro Urbe Gödért Emlékérem és  a Göd 
Város Szolgálatáért Díj adományozásáról, 
illetve több közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Meghívó
Göd Város Önkormányzatának 2017. évi Szent István-napi programjaira

2017. AUGUSZTUS 19., SZOMBAT
Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla u.)

 16.00 A MASZK Bábszínház 
  Szamárcsel című bábelőadása
  Élőszereplős vásári komédia óriásbábbal, zenével.

 17.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG
  Köszöntő: Markó József polgármester
  Szónok: Untsch Gergely középiskolai tanár
  Kenyérszentelés
  A Pro Urbe-díj átadása

 18.30 Az LGT Emlékzenekar koncertje

 20.30 Keresztes Ildikó-koncert

 22.00−01.00 A Vegas Show Band koncertje és Dj Sviri
  Régi és mai slágerek, fergeteges táncmulatság

   A vendégeket 15 órától népművészeti kirakodóvásár, 
vattacukros és kürtőskalácsos, a legkisebbeket ugrálóvár 
és játékos tudományos-furfangos csudavilág, interaktív 
kiállítás és játszóház várja.

  
   Eső esetén a 17 órakor kezdődő városi ünnepséget a József Attila 

Művelődési Házban rendezzük meg, a koncertek és az egyéb 
programok elmaradnak, az új időpontról tájékoztatást adunk.

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP

 09.00  Asztalitenisz Rekord Kupa 
a Balázsovits Sportcsarnokban (2132 Göd, Ifjúság u. 1−3.)

 11.00 Belépés családostul − sárkányhajós nap
  Helyszín: Duna-part Nyaralóházak
  (2132 Göd, Jósika u. 14.)

 18.30 A Gödi Barokk Napok Szent István-napi koncertje
  a Szent István-plébániatemplomban

 21.00 Tűzijáték Alsógödön

 20.00−24.00 Utcabál Felsőgödön
  a Duna-part Nyaralóházak területén Dj Svirivel
  retró és modern zenék, jó hangulat, tánc!

 Közben:
 21.30 Tűzijáték Felsőgödön a Duna-parton

A belépés díjtalan! A rendezvény alatt büfé üzemel.

Gödi Körkép | 2017. 7. szám KÖZÉLET
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KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás 
igényelhető!
A Szociális Bizottság az idei évben is biztosítja a beis-
kolázási támogatás igénylésének lehetőségét azon 
állandó gödi lakcímmel rendelkező szülők számára, 
akiknek gyermeke alap- vagy középfokú oktatási in-
tézményben folytatja tanulmányait.
A kérelmek leadási határideje: 2017. július 31.
A kérelmező adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hi-
vatalban, illetve a gödi oktatási intézményekben. 
A támogatás igényléséhez szükséges igazolások az aláb-
bi időpontokban szerezhetők be a gödi iskolákban: 

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
•  A iskola júliusi nyitvatartásáról a következő telefon-

számon kérhető tájékoztatás: (06 27) 532-261

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola
•  Július hónapban minden kedden és  csütörtökön 

9 és 13 óra között a titkárság tart ügyeletet.

Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény
•  Július hónapban: 5-én, 6-án, 12-én és 19-én 9 és 15 

óra között van ügyelet.
Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

végzettség, vagy középiskolai végzettség és  közszol-
gálati 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 vizs-

gán megfelel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
További információ: (06 27) 530-045 (dr. Nagy Atilla 
aljegyző)
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a vá-
rosi honlapon: www.god.hu.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
Adóhatósági ügyintéző
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Középiskolai végzettség és közigazgatási szakképesítés, vagy középiskolai végzett-
ség és az OKJ szerint valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli 
szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző 
szakképesítés. Adóhatósági munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 
3-5 év szakmai tapasztalat. Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
ECDL ismerete.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a városi honlapon: www.god.hu.

Pénzügyi ügyintéző
A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2019. 12. 31-ig tartó közszolgálati jog-
viszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
középiskola/gimnázium, hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, leg-
alább 3-5 év szakmai tapasztalat, ECDL ismerete, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a városi honlapon: www.god.hu

Hatósági ügyintéző
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett jogi, vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és  informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szak-
képesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga, hasonló munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, ECDL ismerete, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további részletei megtalálhatók a városi honlapon: www.god.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot 
hirdet 
beszerzési és készletgazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Készletgazdálkodás, vagyonnyilván-
tartás, beszerzési és  logisztikai folyamatok követése. Analitikus nyilvántartások 
vezetése. Közreműködés a havi és a negyedéves jelentésekben.
Pályázati feltételek: középiskolai/gimnáziumi végzettség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bóbisné Zsezserán Csilla 
nyújt a (06 27) 530-610-es , illetve a (06 27) 530-601-es telefonszámon.

KÖZÉLET
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Semmelweis Ignác, „az anyák megmentő-
jeként” ismert magyar orvos születésének 
napja, július elseje a  hazai egészségügy 
legnagyobb ünnepe. Ilyenkor országszerte 
megemlékezéseket, ünnepségeket tarta-
nak, és  kitüntetésekkel ismerik el a  be-
tegellátás területén dolgozók munkáját. 
Városunkban ehhez az  ünnephez kapcso-
lódóan adják át a  Göd Város Polgárainak 
Egészségéért Díjakat. Az  önkormányzat 
által alapított szakmai elismerést min-
den évben olyan egészségügyi dolgozók 
kaphatják, akik magas színvonalú szak-
mai munkájukkal és  példamutató emberi 
helytállásukkal kiérdemlik a  helyi közös-
ség és a szakma tiszteletét és nagyrabecsü-
lését. Kollégáik javaslata alapján idén dr. 
Lantos István háziorvos és  Tóth Lászlóné 
fogorvosi asszisztens vehette át a  díszok-
levéllel és emlékplakettel járó kitüntetést. 

A díjátadó ünnepséget és  a hozzá kap-
csolódó fogadást június 23-án a Duna-part 
Nyaralóházak éttermében tartották. Az el-
ismerésben részesülő két szakembert és  a 
város egészségügyi ellátásában részt vevő 
valamennyi orvost, védőnőt, asszisztenst 
és gyógyszerészt Lenkei György, a Szociális 
Bizottság elnöke köszöntötte, aki elisme-
réssel szólt magas színvonalú munkájuk-
ról, mindennapi helytállásukról. 

Ünnepi beszédében dr. Pintér György 
alpolgármester a magyar egészségügyi dol-
gozók példaképének tekintett Semmelweis 
Ignác tragikus életútját elevenítette fel. 
Az  1818-ban született és  Bécsben diplo-
mázott szülészorvos mindössze három éve 

praktizált, amikor felismerte, hogy a gyer-
mekágyi láz nem önálló kórkép, hanem 
fertőzés következménye, terjesztői pedig 
a boncolásokat is végző orvosok, akik mos-
datlan kezükkel a  bomló tetemekről kór-
okozókat visznek át a várandós anyák tes-
tébe. Semmelweis a  kéz klóros vízzel való 
fertőtlenítését javasolta megoldásként, ám 
felfedezését kortársai és a tekintélyes bécsi 
professzorok nem ismerték el. A  világ ta-
lán legismertebb magyar orvosa méltatlan 
körülmények között, elmegyógyintézetben 
halt meg negyvenhét évesen. Tudományos 
felismerésének korszakalkotó jelentőségé-
re csak néhány évtizeddel később derült 
fény – idézte fel a nagy magyar orvos alak-
ját az  alpolgármester, majd így folytatta: 

„Önök hivatásukkal mindennap nyújthat-
nak valamit az embereknek, akiknek hálás 
mosolya reményeim szerint újra és  újra 
feledteti a gondjaikat, nehézségeiket. Szív-
ből köszönjük a munkájukat, és kívánom, 
hogy mindnyájan még sokáig jó egészség-
ben szolgálhassák embertársaikat!” Dr. 
Pintér György beszédét követően Simon 
Tamás alpolgármester is köszönő szavak-
kal fordult a  gödi egészségügyi ellátásban 
dolgozókhoz, személyes példákkal is alá-
támasztva felelősségteljességüket, naponta 
tapasztalható emberi gesztusaikat, fárad-
ságot nem ismerő gyógyító szolgálatukat. 

A beszédeket követően került sor az ünne-
pélyes díjátadásra és a két kitüntetett eddigi 
pályafutását ismertető, szakmai eredménye-
it méltató laudációk felolvasására. Elsőként 
Tóth Lászlóné fogorvosi asszisztens, majd 
dr. Lantos István főorvos vehette át a váro-
si elismerést. A  kitüntetésekhez dr. Szinay 
József címzetes főjegyző és  Markó József 
polgármester is gratulált a két kiváló szak-
embernek. Az ünneplés ezt követően közös 
ebéddel folytatódott, amely mint minden 
évben, ezúttal is alkalmat kínált a szakmai 
és emberi kapcsolatok elmélyítésére.

Az ünnep méltóságához, meghittségé-
hez Stefánné Kelemen Judit fuvolajátéka 
és Kemény Gábor szavalata is hozzájárult.

(A Göd Város Polgárainak Egészségéért 
Díj idei kitüntetettjeivel következő lapszá-
munkban interjút közlünk.)

Koditek Bernadett

SEMMELWEIS-NAP

Szakmai elismerések a magyar egészségügy napján

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

A díjazottakat az önkormányzat részéről többen is köszöntötték. Balról dr. Szinay József címzetes 
főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester, Simon Tamás alpolgármester, dr. Lantos István és Tóth 
Lászlóné – a két kitüntetett –, valamint Lenkei György bizottsági elnök

Stefánné Kelemen Judit fuvolajátékával köszöntötte a díjazottakat és valamennyi 
egészségügyi dolgozót

Gödi Körkép | 2017. 7. szám KÖZÉLET
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Tátrai Sándor hozzászólásában emlé-
keztetett arra, hogy ígéretet kaptak egy, 
az  Oázis lakóparkot érintő közlekedés-
helyzeti elemzésre, s  az ott lakók kér-
ték fekvőrendőrök telepítését is. Markó 
József polgármester válaszában elmond-
ta, hogy a közlekedési helyzet felmérésé-
vel megbíztak egy céget, amely dolgozik 
az ügyön. A lakópark pihenőövezet, en-
nek következtében speciális szabályok 
vonatkoznak rá, például 20 km/órás se-
bességkorlátozás, vagy az, hogy az utcá-
kon tilos személygépkocsival parkolni, 
ám ezt szinte senki nem tartja be. Né-
hány héten belül elkészül a  közlekedési 
helyzet elemzése, s e tanulmány alapján 
határozhatók majd meg a  további te-
endők. Tátrai Sándor tájékoztatást kért 
a  helyi zajvédelmi rendelet betartásá-
ról és  betartatásáról is, tekintettel arra, 
hogy a  környékükön sokan építkeznek, 
és szombatonként is gyakori a zajjal járó 
munkavégzés. A  polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a  közterület-fel-
ügyelet munkatársai tartanak ellenőrzé-
seket, illetve, ha a  lakosság igényli, van 
mód arra, hogy a rendeletben szűkebbre 
szabják azt az időintervallumot, amikor 
szabad zajkeltő tevékenységet végezni.

Gulyás Ádám azt a  kérdést tette fel, 
hogy terveznek-e lakossági fórumot 
az  Ady Endre út felújításával kapcso-
latban. A  polgármester arról biztosítot-
ta a  felszólalót, hogy az  építési terveket 
nyilvánosságra hozzák, s  meghallgatják 

majd az érintett lakosok véleményeit, fel-
vetéseit.

Rosta Adrienn azt javasolta, hogy 
az  Oázis lakóparkban élők számára 
a  városvezetés szervezzen lakossági fó-
rumot, amelyen a  lakók valamennyi 
felmerülő kérdésükre választ kaphatná-
nak. Kovacsik Tamás képviselő azt kérte, 
várják meg ezzel a  hamarosan elkészü-
lő közlekedéshelyzeti elemzést, s  akkor 
a fórumon elhangzó felvetések és ötletek 
beépíthetők lesznek a  rendezési tervbe. 
Rosta Adrienn rákérdezett arra is, hogy 
telepíthetők-e térfigyelő kamerák a  Né-
meth László Iskola külső falaira. Markó 
József szerint a  közvilágítás tervezett 
korszerűsítésével egy időben kerülhetne 
sor egy intelligens kamerarendszer ki-
építésére. Dr. Nagy Atilla aljegyző em-
lékeztetett arra, hogy térfigyelőrendszer 
létesítésére az  önkormányzat már több 
ízben pályázott, s elmondta azt is, hogy 
e  rendszerek használata jogi értelem-
ben rendkívül szigorúan szabályozott. 
(Jogszabály rendelkezik arról, mire van 
megfigyelési joga a  közterület-felügye-
letnek, mire a rendőrségnek, meddig kell 
megőrizni a  felvételeket, hogyan védhe-
tőek meg a kiskorúak személyiségi jogai 
stb.) Magánterületet egyébiránt minden 
tulajdonos tetszése szerint bekameráz-
hat, de ezt köteles táblával jelezni – tette 
hozzá az aljegyző.

Antalics Hajnalka szóvá tette, hogy 
a  Duna-part Nyaralóházak területén 

található büfé szabadtéri színpadán ren-
dezett hétvégi koncertek olykor este ti-
zenegy óra után érnek véget, és zavarják 
a környéken élők nyugalmát. Markó Jó-
zsef polgármester válaszában elmondta, 
hogy az önkormányzati szabályozás sze-
rint a zenés rendezvényeket, ha azok este 
tíz óránál tovább tartanak, engedélyez-
tetniük kell a szervezőknek, s ezt az en-
gedélyt évente néhány alkalommal este 
11 óráig meg is kaphatják. A nyári fősze-
zonban igény van zenés rendezvényekre, 
ezt is meg lehet érteni – mondta a  pol-
gármester, és  kölcsönös kompromisz-
szumkészséget kért az érintettektől, illet-
ve jelezte, hogy a maga részéről mindkét 
féllel kész egyeztetni, hogy megtalálják 
az elfogadható megoldást.

Üveges Imre a Nemeskéri Parkerdőben 
néhány éve végrehajtott fakivágások ap-
ropóján hosszan mesélt az erdő történe-
téről, felelevenítve az egyes telepítéseket, 
a  véleménye szerint helyes, illetve hely-
telen erdőgazdálkodási lépéseket. Mon-
dandójának lényege az volt, hogy felhívja 
a figyelmet a parkerdő megóvására, terv-
szerű gondozására és  népszerűsítésére. 
A  polgármester azt javasolta, hogy el-
képzeléseit ismertesse a Környezetvédel-
mi Bizottság egyik ülésén, és vitassa meg 
azokat a szakemberekkel.

Bleszák Tibor a Család utca felújításá-
val kapcsolatban érdeklődött. Markó Jó-
zsef elmondta, hogy a Család utca szilárd 
burkolattal történő ellátása és a vízelve-
zetés megoldása szerepel az önkormány-
zat tervei között. Természetesen minden 
lakosnak módja van arra, hogy az önkor-
mányzatnál megnézhesse a  saját utcája 
rendezési terveit – tette hozzá a polgár-
mester. A felszólaló elmondta a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos észrevé-
teleit, tapasztalatait is, melyekkel kap-
csolatban a  polgármester megemlítette, 
hogy a zsákos hulladékgyűjtés kiváltható 
megfelelő szelektív gyűjtőedényzettel is. 

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület 
(2. rész)

A nyilvános képviselő-testületi ülésnek számító közmeghallgatást idén a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében tartották május 24-én, 18 órai kezdettel. 
A  közmeghallgatáson elhangzott kérdésekről és  az azokra adott képviselői 
válaszokról két részletben számolunk be. Júniusi lapszámunkban olvashatták 
az első részt, most a másodikat közöljük.
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(A szelektív hulladék kukákba gyűjtése egyéb-
ként olcsóbb megoldás lenne a jelenlegi zsákos el-
szállításnál – tette hozzá a városvezető.) A kérde-
ző a hulladékszigetek kialakításának lehetőségét 
is felvetette. A  polgármester ezzel kapcsolatban 
úgy foglalt állást, hogy a  hulladékszigetek több 
problémát okoznak, mint amennyi hasznot haj-
tanak, ugyanis az odahordott szemétmennyiség 
(főleg a lom) egy idő után kezelhetetlen helyzetet 
eredményez. Az elszállítást a meglévő szigeteknél 
azonban mindenképpen sűríteni kell – mondta 
Markó József.

Prókai Borbála azt tette szóvá, hogy a Hernád 
közből a  Nemeskéri útra kiérve egyik irányban 
sincs járda, ezért rendkívül veszélyes a  gyalo-
gosközlekedés. Ahol viszont van járda, ott sok 
helyütt a kertekből kinyúló faágak, a kerítéseken 
áttüremkedő bokrok akadályozzák a  gyalogos-
közlekedést. Markó József válaszában kitért arra, 
hogy a  közterületre kihajló növényzet rendben 
tartása a  telektulajdonos dolga, az  önkormány-
zat feladata pedig az ellenőrzés. A polgármester 
ígéretet tett arra, hogy a  Nemeskéri úton a  jár-
dák felülvizsgálatát önkormányzati hatáskörben 
elvégzik, és  igyekeznek rendezni az állapotokat, 
új járdák építésére azonban csak a rendelkezésre 
álló anyagi források függvényében van lehetőség.

Hlavács Ildikó a  Samsung-gyár újraindulá-
sával foglalkozott hozzászólásában, és  azt kér-
dezte, milyen konkrét hasznot remélhet a város 
az akkumulátorgyár beindításától. Markó József 
visszautalt a  közmeghallgatás elején elmondott 
rövid tájékoztatójára, és  elmondta: a  gödi gyár 
működésétől 2019-től várhatóak jelentősebb adó-
bevételek, azok felhasználásáról a képviselő-tes-
tület majd a tárgyévi költségvetés elkészítésekor 
fog dönteni. Hlavács Ildikó kifogásolta a  városi 
utak állapotát, és hangot adott annak a vélemé-
nyének is, mely szerint az M2-es út bővítése csak 
hátrányokkal jár majd. Ő  is szóvá tette a  nyár-
esti koncertek, zenés rendezvények nyugalom-
zavaró hatását, illetve javasolta, hogy az  M2-es 
út használata a  munkálatok befejezéséig legyen 
ingyenes. A polgármester jelezte: az utóbbi javas-
lat megvalósításának lehetőségét megvizsgálja 
az önkormányzat.

***
Mivel újabb kérdések már nem érkeztek a kép-

viselő-testület tagjaihoz, Markó József pol-
gármester megköszönte a  mintegy háromórás 
közmeghallgatáson megjelent gödi polgárok 
részvételét, aktivitását és  hasznos észrevételeit, 
s egyúttal jelezte, hogy e nyilvános testületi ülés-
ről jegyzőkönyv készül, melynek alapján mind-
azoknak, akik kérdéseikre a  mostani fórumon 
nem kaptak kielégítő választ, írásban fognak fe-
leletet adni. 

(A közmeghallgatáson készült tévéfelvétel 
megtekinthető a www.god.hu weboldalon.)

Gödi Körkép

FELHÍVÁS

Tulajdonosi kötelezettségek 
az ingatlanokon és környezetükben
Tisztelt Gödi Lakosok!

Sokan nem ismerik teljes körűen azokat a  jogszabályi előírásokat 
és  kötelezettségeket, amelyeket az  ingatlantulajdonosoknak be kell 
tartaniuk, illetve el kell végezniük saját ingatlanjaik, valamint közvet-
len környezetük tisztántartása, gondozása érdekében. Az ingatlantu-
lajdonosok kötelezettségeiről egy központi és két helyi rendelet tartal-
maz szabályokat.

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni saját ingatlanja 

•  tisztán tartásáról, 
• a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról, 
•  a fűnyírásról, a gyom- és allergén növények eltávolításáról – külö-

nös tekintettel a parlagfűre,
•  a  háztartási hulladékok, valamint a  vállalkozási tevékenységből 

származó hulladékok elszállításáról.

Az ingatlantulajdonosoknak nem csak saját ingatlanjaikon belül, 
hanem azon kívül is vannak kötelezettségeik, ezek a következők:

A tulajdonos köteles gondoskodni az  ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a  járda mel-
lett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület), valamint a járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön 
tulajdonban álló épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület

•  tisztán tartásáról
•  a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolí-

tásáról
• a hulladékok eltávolításáról
• a fű nyírásáról
• a gyom- és allergén növények eltávolításáról 
• a gallyak eltávolításáról
• a hó eltakarításáról, a jég- és síkosságmentesítésről.

Eltérést kizárólag a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzle-
tek előtti járdaszakaszok esetében engednek a  jogszabályok, amikor 
nem az ingatlan tulajdonosa, hanem használója köteles a fenti mun-
kálatokat elvégezni. 

Külön fontos kiemelni, hogy valamennyi ingatlantulajdonos a par-
lagfű-mentesítést a központi jogszabályok alapján köteles volt elvégez-
ni június 30-ig. Azok, akik ezt nem tették meg, sürgősen végezzék el. 

Fontos hangsúlyozni, hogy azon ingatlantulajdonos, aki nem tel-
jesíti az  ingatlanával és  környezetével kapcsolatos kötelezettségeit, 
hatósági felszólítást kap a munkálatok elvégzésére. Amennyiben ha-
táridőn belül, felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségeit, úgy bír-
ságra számíthat, valamint ezenfelül a munkálatokat az önkormányzat 
a költségére és veszélyére elvégezteti. A munkálatok költségei behaj-
tásra kerülnek.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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Ezen a  napon országszerte elismeréseket 
vehetnek át a  védőnői szolgálat tagjai. 
Államtitkári jubileumi oklevelet kapnak 
az 50, 60, 65, illetve 75 éve végzett védő-
nők, és  miniszteri elismerésben részesül-
nek azok, akik hivatásukhoz fűződő mun-
kájukat kimagasló színvonalon látják el. 
Ilyenkor adják át az Év védőnője-díjat is.

Göd Város Önkormányzata a védőnők, 
az óvodai dajkák és a bölcsődei gyermek-
gondozók munkájának elismerésére hozta 
létre a Gödi Gyermekekért Díjat, amelyet 
a vezető védőnő, valamint a Szociális Bi-
zottság javaslata és  a  képviselő-testü-
let döntése alapján idén Kántorné Tóth 
Erzsébet védőnő vehetett át. A  díszokle-

velet dr. Pintér György alpolgármester, 
Simon Tamás alpolgármester és  Lenkei 
György, a  Szociális Bizottság elnöke adta 
át a díjazottnak június 9-én, a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében megtar-
tott ünnepi fogadáson, mellyel az önkor-
mányzat köszönetét kívánta kifejezni a vé-
dőnőknek áldozatos munkájukért.

A kitüntetett laudációjában elhangzott: 
Kántorné Tóth Erzsébet negyvenöt éve 
dolgozik védőnőként. Eddigi pályafutása 
során mintegy 2500-3000 várandós kis-
mamát készített fel gyermekük fogadására, 
a  csecsemő gondozásával kapcsolatos fel-
adatokra, és  segítette, ellenőrizte a  kicsik 
fejlődését, egészséges életmódra nevelését.

Szakmai tudása magas fokú, önzetlen 
segítőkészsége, lelkiismeretessége, em-
beri magatartása kiemelkedő, kapcsolata 
és együttműködése a gondozott családok-
kal példaértékű.

A családok szociális gondjainak eny-
hítése, a  hátrányos helyzetűek segítése 
mindig a  szívügye volt. Ez  irányú tevé-
kenységét 2012-ben Salkaházi Sára-díjjal 
ismerték el.

A Magyar Védőnői Szolgálat 2015-ben 
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. 
A kisgyermekek és a családok egészségvé-
delmét ellátó Magyar Örökség-díjas egész-
ségügyi hálózat, amely 2014-ben bekerült 
a  Magyar Értéktárba is, szinte világszerte 
egyedülálló.

A gödi védőnői szolgálaton belül hét te-
rületi és két iskolavédőnő dolgozik.

K. B.

AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐI

Díjátadások a köztisztviselők napján
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napját 1997 óta minden 
év július 1-jén ünneplik Magyarországon, és 2001-től munkaszü-
neti nap a közszférában dolgozók számára.

Gödön a köztisztviselők napjához kapcsolódóan adják át a „Göd 
Város Szolgálatáért” díjat. Az elismerést évente egy vagy két olyan 
köztisztviselő kaphatja, aki munkakörével összefüggő feladatait 
különösen magas színvonalon és  eredményességgel látja el, vagy 
életpályája alapján példaképül állítható hivatali munkatársai elé. 
A  díjazott személyére vonatkozóan a  Polgármesteri Hivatal kol-
lektívája titkos ajánlással tesz javaslatot, a döntést pedig a képvise-
lő-testület hozza meg.

A kitüntető címet és  az  azzal járó díszoklevelet idén Popele 
Julianna, a  Beruházási és  Városüzemeltetési Osztály vezetője 
és Mészáros Tamás, az Önkormányzati Koordinációs Osztály veze-
tője vehette át. A díjakat június 29-én, a Duna-part Nyaralóházak te-
rületén megtartott ünnepség keretében Markó József polgármester, 
dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester 
és Simon Tamás alpolgármester adta át a kitüntetetteknek.

K. B.

VÉDŐNŐK NAPJA

Önkormányzati elismerés a védőnői munkáért
Az anyák és  csecsemők védelmére Stefánia királyi hercegnő védnökségével 
1915. június 13-án alakult meg hazánkban az Országos Stefánia Szövetség. En-
nek emlékére minden évben ekkor ünnepeljük a magyar védőnők napját.

A Gödi Gyermekekért Díj idei kitüntetettje, Kántorné Tóth Erzsébet negyvenöt éve védőnő, 
és huszonhét éve, 1990 óta dolgozik  Gödön 

Idén ketten vehették át a Göd Város Szolgálatáért Díjat: Popele 
Julianna és (mellette jobbra) Mészáros Tamás. A kitüntetéshez 
az egész városvezetés gratulált a két osztályvezetőnek 
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Horváth Ferencné, Lőcsei Kornélia Pi-
lisvörösváron született, ám élete nagy 
részét a  hűség városában töltötte, ezért 
a mai napig – hűséges − soproninak vall-
ja magát. Ott végezte el az óvónőképzőt, 
majd bő 45 éven keresztül óvónőként 
dolgozott, nem kevés esztendőn át még 
nyugdíjasként is.

1940-től darab ideig a Kovászna megyei 
Gelencén volt óvónő, majd visszatelepült 
Sopronba. Budapesten ment férjhez, há-
zasságukból két fia született, nyolc unoká-
ja és egy dédunokája van. Nelly néni több 
mint két évtizeddel ezelőtt megözvegyült, 

férje igazgatója volt az egyik fővárosi tég-
lagyárnak. Nelly néni a családjával együtt 
2002-ben költözött Budapestről Gödre. 
A mai napig aktív, szívesen kertészkedik, 
vezeti a háztartást, teljes testi és szellemi 
frissességnek örvend.

Június közepén, 95. születésnapja al-
kalmából családja körében köszöntötte őt 
a  város nevében dr. Pintér György alpol-
gármester és Tóth Ildikó, az Alapszolgál-
tatási Központ vezetője. Jókívánságaik-
hoz olvasóink nevében szerkesztőségünk 
is csatlakozik.

(w)

A kakaós csiga kicsik és  nagyok 
kedvelt csemegéje. Készülhet 
kelt- vagy leveles tésztából, ha-

gyományosan, vagy a  reformkonyha 
irányzatait követve, lehet a  töltelék ka-
kaópor és  cukor keveréke, de mindenfé-
le földi jóval dúsított is: narancsos, diós, 
fahéjas, kókuszos, vaníliás… A  lényeg, 
hogy friss legyen, és sok!

A világon az első kakaós csiga a feljegy-
zések szerint Gödön készült, egy cukrász-
mester, bizonyos Pösch Mór készítette el 
saját 33. születésnapjára a  barátainak, 
ám a  cukrászda polcaira is került az  az 
idő tájt még kakaós tekergének keresztelt 
csemegéből. És már akkor, 1908-ban osz-
tatlan sikert aratott! Ez  a közel 120 éves 
történet, s  persze a  finomság gödi ere-
dete adta az  ötletet Barabás Mónikának 
és  Makai Viktornak, hogy megszervez-

zék az első Gödi Kakaós Csiga Fesztivált, 
amelyet június második vasárnapján ren-
deztek meg a Fenyves Teniszparkban, il-
letve az  előtte lévő lezárt utcaszakaszon, 
az önkormányzat támogatásával.

Igazi nyári délután volt, talán az  első 
idei kánikula, amikor az  ember legin-
kább árnyékra, frissítő italokra, esetleg 
fagylaltra vágyik. Ám úgy tűnt, a kakaós 
csiga mégis oly vonzó illatú és  ínycsik-
landó, hogy az  elkészült több mint 1300 
édes és  sós péksütemény alig másfél óra 
alatt elfogyott. Pedig huszonhárom gödi 
háziasszony vállalkozott a sütésre, és több 
pékség is elhozta kóstoltatni a saját csigá-
it. Akkora volt az érdeklődés, hogy bizony 
a jó előre tudatosan „túlbecsült” mennyi-
ség többszöröse is elfogyott volna. Óvatos 
becslések szerint is legkevesebb három-
ezer ember fordult meg a fesztiválon.

Aki kilátogatott a  rendezvényre, nem 
maradt élmény nélkül. Láthatta a  gödi 
művészeti és  sportkörök bemutatóinak 
színes kavalkádját: mások mellett a Gödi 
Ifjúsági Fúvószenekart és  a  Mazsorett 
Csoportot, néptáncosokat, kreatív tánco-
sokat, a Drums ütőegyüttest, az Or khesz-
tika Hastáncklub táncosait, Balkányi 
András aikidós tanítványait, este pedig 
a Mindig Más zenekar adott koncertet.

A zsűri díjazta a  legkiválóbb csigá-
kat: Nagy Judit esztétika; Szabolcsi Rita, 
Gröschl Gréta és Arató Olga íz; míg Nieder 
Veronika a  különlegesség kategóriában 
aratott sikert.

Makai Viktor, az esemény egyik főszer-
vezője szerint köszönet illeti a fellépőket, 
a  támogatókat, a  polgárőrséget, a  vásá-
rosokat és mindenkit, aki segített a szer-
vezésben, hogy együtt létrehozhatták 
az I. Gödi Kakaós Csiga Fesztivált. Végül 
hozzátette: jövőre ismét találkozunk!

A fesztivál Göd Város Önkormányzata 
támogatásával valósult meg.

V. Pálfai Kinga

A fesztiválon a gödi művészeti csoportok színes kavalkádja szórakoztatta a vendégeket. 
Képünkön a Mazsorett Csoport

A legenda szerint a kakaós csiga Gödről 
indult el világhódító útjára

HAGYOMÁNYTEREMTÉS

Sokan keresték fel az első Gödi Kakaós Csiga 
Fesztivált

SZÜLETÉSNAP

A 95 éves Nelly néni köszöntése
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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.
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A Napos Oldal Nyugdíjas Klub kelle-
mes nyári időben, június 15-én tartot-
ta meg szokásos Iván-napi − és egyben 
első félévi programzáró − összejövetelét 
a Duna-part Nyaralóházak területén.

Ebéd előtt magyar népdalcsokor-
ral köszöntötte az egybegyűlteket 
az  énekkar. Februárban megalakí-
tották a  klubtagokból a szenior tánc-
csoportot, amely a nyári szünet előtti 
utolsó óráját itt tartotta meg a tagok 
szórakoztatására. Bemutatták az  ed-
dig megszerzett tánctudásukat, illetve 
a görög néptáncba bevonták a vállalko-

zó kedvűeket is. Erdős Ildikó tánctanár 
elmondta, hogy a szeniortánc az ötven 
éven felüli korosztálynak kidolgozott 
mozgásprogram, amely Németország-
ból indult útjára. − Családias légkörben 
tanítjuk meg az egyes táncok alaplépé-
seit és a bonyolultabb figurákat. A tánc 
ideális mozgásforma az idősödő szerve-
zetnek: hozzásegít a testi-lelki egészség 
megőrzéséhez. A  lépések megjegyzése 
figyelmet igényel, így kiváló memóri-
atorna. Derűs légkörben, jó közösség-
ben kikapcsolódást biztosít a  minden-
napokban, új ismeretségek születnek, 
barátságok szövődnek. Aki olyan kí-
méletes sporttevékenységet keres, ami 
nemcsak a testre, de a hangulatra is po-
zitívan hat, annak érdemes elkezdenie 
a szeniortáncot. Szeptembertől Gödön, 
az Ady Klubban hetente egyszer csütör-
tökön 11.45 és 12.45 óra között folytat-
ják a táncot a klubtagok, melyhez bár-
ki csatlakozhat. Az ebéd idén bakonyi 
sertésragu volt, amelyet Dudás János 
készített el segédeivel a közel 120 részt-

vevőnek. Az eseményen vendégül látták 
a  Vasvári Pál utcai Idősek Klubjának 
tagjait is. A  rendezvényen részt vett 
Markó József polgármester, dr. Pintér 
György és Simon Tamás alpolgármeste-
rek, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
és Lenkei György képviselő is, akik elbe-
szélgettek a klubtagokkal.

A délután folyamán alkalom adódott 
a nosztalgiázásra, anekdotázásra, tánc-
ra, nótázásra, mely utóbbiakhoz a  ze-
nét Pista bácsi, vagyis German István 
szolgáltatta. A klub vezetői, Schläfferné 
Takács Veronika, Oláhné Kristóf Mária 
és  Roboz Istvánné ismertették a  má-
sodik félévre tervezett programokat: 
a  klubtagok ellátogatnak a  Müpába 
egy szimfonikus zenekari koncert-
re, lesz buszos kirándulás Hollókőre 
és  Mohácsra, bakancsos túra a  Bu-
dai-hegységben, valamint a  Börzsöny-
ben, meglátogatják a  Huzella-kertet 
és az Országházat, s idén sem marad el 
a szüreti és a szilveszteri mulatság sem.

Vida-Szabó Emese

Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 240 internet garantált le- és feltöltési sebessége 60/5 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszol-
gáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. 
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221. 

Megrendeléshez és további információért,
keresd az alábbi elérhetőségeinket:

www.upc.hu  |  tel.: 1221

Válts UPC-re!

5699
Ft/hó

Rendkívüli csomagajánlatunk: MIX Hiper L csomag

ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Digitális Kábeltv Gold csomag •  132 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
• Horizon Go - Vidd magaddal a tévéadást, tévézz bárhol okoseszközeiden! • Műsorvisszanéző - 7 napig visszanézhető tévéműsorok.
• UPC Videotár - Egy videotéka teljes filmkínálatához hozzáférhetsz. • UPC TV Apps - Varázsolj okostévét régi tévékészülékedből!

Fiber Power 240 internet •  240/20 Mbit/s maximális le- és feltöltési sebességgel
• Connect Box gyors és stabil wifi kapcsolattal • UPC Wi-Free - Díjmentes wifi hotspotok belföldön több százezer ponton.

Nonstop S telefondíjcsomag •  Korlátlanul telefonálhatsz UPC vezetékes hálózaton belül
•  Díjmentes számhordozás

1707_upc_GODI KORKEP_sajto_210x148mm.indd   1 27/06/17   17:22
KÖZÖSSÉG

Iván-nap a nyugdíjas klub szervezésében

A klub szenior tánccsoportja az Iván-napi 
közösségi rendezvényen tartotta meg 
a nyári szünet előtti utolsó táncóráját 
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Gödön elhunytak
Jánosi Lujza Gyöngyi 58 éves
Pénzes Róbert 43 éves
Surmann Istvánné (sz.: Váraljai Rozália) 91 éves
Harmati László 92 éves
Gerencsér Józsefné (sz.: Turza Ilona Rózsa) 92 éves

2017. június 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Mészáros Ádám és Deésy Sáron
Tóth Richárd és Molnár Evelin
Marton Péter és Szabó Tímea
Kallai István Árpád és Legány Krisztina
Márton Lajos és Szűcs Jennifer Renáta
Tóth András és Ripper Henriett
Jabronka Roland és Papp Gyöngyvér
Csabai Márk és Galló Linda
Rácalmási József és Imre Hajnalka Anna
Racskó Balázs és Tóth Enikő
Dóka Csaba és Nádi Andrea

ÖNKÉNTESSÉG

Zenei rendezvények a Viktor 
Speciális Otthonban

„Legyen a zene mindenkié!”

A Göd és  Sződliget határán található Viktor 
Speciális Otthonban június 14-én megjelentek 
az  „Operaház tündérei”, az  Animato Társu-
lat művészei, és elvarázsolták az otthon lakóit 
és  gondozóit egy dalcsokorral. Kovács Ágnes 
Puccini Pillangókisasszonyának nagyáriáját 
és  a  Tosca címszereplőjének áriáját adta elő, 
az  Animato Operatársulat vezetője, Lukács 
István pedig Erkel Bánk bánjából Petúr bor-
dalát, majd Puccini Bohéméletéből a  kabátá-
riát énekelte el. A  műsor népdalokkal zárult: 
A volgai hajóvontatók dala Lukács István, míg 
A csitári hegyek alatt című népdal Kodály-fé-
le feldolgozása Kovács Ágnes előadásában 
csendült fel. A  két művészt Németh Márta, 
a  Zeneakadémia nyugalmazott tanára kísér-
te zongorán, a technikai hátteret pedig Kóréh 
Ferenc és Szűcs Mária biztosította. A műsorve-
zető Váczi Edit volt, aki önkéntesként évek óta 
szervez hasonló műsorokat az  otthon lakói-
nak. Tavaly a „Britain’s Got Talent” televíziós 
tehetségkutató mintájára versenyt szervezett 
az  otthonban élők számára. Akkor húszan, 
idén júniusban pedig harmincan vettek részt 
a  megmérettetésen. Az  idei zsűrizést a  hát-
rányos helyzetűek megsegítésével foglalkozó 
Boldogságcseppek önkéntesei végezték.

V. J.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Patikanap Gödön
Június 7-én rendezték meg a  XIV. Országos Patikanapot, amelyhez 
idén is csatlakozott a gödi Inczeffy Patika, ahol a Pest megyei megnyi-
tót tartották. Az eseményen részt vett többek között dr. Pintér György 
alpolgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Lenkei György 
képviselő és dr. Domán Csilla, a TopHáz orvosa.

A vendéglátó, dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin klinikai és hatástani 
szakgyógyszerész köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Brezanóczy 
Ferenc, a  Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest megyei szervezetének 
elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében elmondta, hogy pati-
kanap célja a gyógyszertárak ajtajának szélesre tárása a betegek előtt, 
hogy ők kérdéseikkel, problémáikkal bátrabban térjenek be a  pati-
kákba, s ezáltal minél több segítséget kaphassanak. Az idők folyamán 
változott a gyógyszertárak tevékenysége, s változtak a rájuk vonatko-
zó törvények is. Napjaink gyógyszertára egészségügyi ellátást végző 
szakintézmény, ennélfogva a  gyógyszerészeknek a  népegészségügyi 
programban való részvétel is a feladatuk.

Ennek jegyében évente egyszer célzott területeket érintő patikanapi 
programokat tartanak azzal a céllal, hogy a betegek nagyobb bizalom-
mal fordulhassanak a gyógyszerészekhez.

Idén az allergia volt a fő téma, melynek számos fajtája létezik, az egy-
szerű szénanáthától az egészen súlyos tünetekig. Dr. Ivicsics Katalin 
elmondta, hogy az Inczeffy Patika négy évvel ezelőtt már foglalkozott 
az allergia témájával, így most az elsősegélynyújtást, a házi betegápo-
lást és a sebkezelést helyezték előtérbe.

A patika parkolójában felállított pavilonnál az  érdeklődők megis-
merkedhettek az  Ambu-babával: gyakorló mentősök, Czinege Béla 
vezető mentőtiszt és Dávid Tamás mentős, a gödi TopHáz megbízott 
igazgatója mutatták be az elsősegély-nyújtási ismereteket. A TopHáz 
szakápolói, az Inczeffy Patika gyógyszerészei és szakasszisztensei vá-
laszoltak a  felmerülő kérdésekre, például az  otthoni betegápolással 
kapcsolatosan. A  szűrőprogram keretében vérnyomást és  vércukor-
szintet mértek. A nap folyamán több mint kétszázan, fiatalok és idő-
sebbek, óvodás és iskolás csoportok látogatottak el a patikához.

A rendezvény ideje alatt a gödi TopHáz gondozottai számára pénz-
beli és tárgyi adományokat gyűjtöttek (ruhákat, könyveket, játékokat), 
melyeket Dávid Tamás, az intézet megbízott igazgatója köszönt meg 
a felajánlóknak.

Vida-Szabó Emese

Az országos patikanap Pest megyei megnyitóját idén is Gödön tartották. Az eseményen 
jelen volt (balról) Lenkei György, dr. Szinay József, dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Inczeffyné 
dr. Ivicsics Katalin, dr. Pintér György, Dávid Tamás és dr. Domán Csilla

KÖZÉLET
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A nyári hónapokban a  Gödre 
látogató turistáknak és  a gö-
dieknek egyaránt érdemes 

felkeresniük a  felsőgödi dunai sza-
bad strand és  a kerékpárút közvetlen 
szomszédságában található Duna-part 
Nyaralóházakat. A városi tulajdonban 
lévő, kéthektáros szabadidőpark au-
tóval, gyalogosan, kerékpáron és  vízi 
úton is könnyen megközelíthető. Kel-
lemes kikapcsolódási lehetőséget, szá-
mos szolgáltatást, változatos kulturá-
lis, szabadidős és  zenei programokat, 
valamint ingyenes parkolást kínál lá-
togatóinak.

A terület családi és céges rendezvények, 
esküvők és  táborok ideális helyszíne, 28 
összkomfortos faházában pedig szállást 
és teljes ellátást is nyújt egyéni és csoportos 
vendégeinek. 

A Nyaralóházak kiváló adottságait a gö-
dieknek is érdemes megismerniük és  ki-
használniuk, hiszen családjukkal, bará-
taikkal emlékezetes délutánokat, estéket 
tölthetnek el itt. A  létesítmény változatos 
programjairól a  Gödi Körkép rendszeres 
tájékoztatást ad ajánló rovatában.

A   Duna-part Nyaralóházak területén 
működő Dunakaland Kalandpark a  nyári 
szünidőben élményekben gazdag, tartal-
mas kikapcsolódási lehetőséggel várja a ki-
csiket és a nagyokat. A gyermek kötélpályát 
3 éves kortól használhatják a kisebbek, míg 
a nagy pályán a 140 cm-es testmagasságú 
vagy annál magasabb fiatalok és a felnőttek 
tehetik próbára ügyességüket. A  kaland-
park a  legnagyobb kánikulában is árnyé-
kos, a  Duna közelsége miatt pedig kelle-
mesen szellős. A kötélpályája júliusban 14 
és  18 óra között hétköznapokon is várja 

az  érdeklődőket, szombaton és  vasárnap 
pedig 13 és 19 óra között tart nyitva. (To-
vábbi információk: www.dunakaland.hu)

A kalandparktól mindössze néhány lé-
pésnyire található Duna-parti Büfé hűs ita-
lokat, hideg és meleg ételeket, napi menüt is 
kínál a látogatóknak. A vizes vb ideje alatt 
a  vendégek a  terasz napernyői alatt ülve, 
kivetítőn kísérhetik figyelemmel a  sporte-
seményeket. A büfé a hét minden napján 9 
és 22 óra között tart nyitva. 

A büfével szomszédos fagyizóban hét-
köznapokon 12 és  20, hétvégén pedig 10 
és 20 óra között sokféle gombócos és gépi 
fagylalt közül válogathatnak a felfrissülés-
re vágyó gyerekek és felnőttek. 

Érdemes ellátogatni a Duna-part Nyara-
lóházakba!
Információk: www.nyaralohazak.hu

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

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

a Gödi Termálstrandfürdő!Egész nyáron kellemes kikapcsolódást kínál

Vár a nyár a Duna-part Nyaralóházak területén!

Gödi Körkép | 2017. 7. szám KÖZÉLET

http://www.dunakaland.hu/


Az utazást hosszú készülődés, 
egyeztetés, sokszor éjszaká-
ba nyúló beszélgetések előz-

ték meg. Vargáné Both Mária és fér-
je, Mihály, Szabó Csaba és Kalmár 

Erzsébet, valamint Szász-Vadász 
Franciska társaságában már tavaly 
novemberben elkezdtük a tervezést, 
amely egészen az indulás előtti utolsó 
pillanatokig tartott.

Első állomásunkon az  aradi vérta-
núk emlékművét koszorúztuk meg. 
Aradra érkezésünk előtt az autóbuszon 
felolvastuk Az aradi vértanúk utolsó 
napjai című írást, majd Szabó Csabával 
közösen rövid mondákat, regéket idéz-
tünk fel azokról a  városokról, várakról, 
helységekről, amelyek mellett elhalad-
tunk. Kora este érkeztünk meg szállás-
helyünkre, Tusnádfürdőre.

A házigazdák meleg vacsorával vár-
tak, amit nagy étvággyal fogyasztot-
tunk el. Majd némi „medvesimogatás” 
után mindenki elvonult kipihenni 
az aznapi fáradalmait.

A második napon az  ezeréves ha-
tár megtekintése volt a  program, ahol 
szintén koszorúztunk, majd folytattuk 
utunkat a Nyerges-tetőre, s fejet hajtot-
tunk az ottani emlékmű előtt is. Kézdi-
vásárhelyen, egy nagyon finom ebédet 
követően meglátogattuk az  ágyúöntő 
Gábor Áron szobrát. Innen Cserná-
tonba, a  Haszmann Pálról elnevezett 
székely múzeumba indultunk. Késő 
délután már igen fáradtan értünk visz-
sza a szálláshelyünkre, ahol jóízűen va-
csoráztunk, s persze a medvék simoga-
tása sem maradt el. Harmadnap a korai 
órákban indultunk el Csíksomlyó felé, 
tudván, hogy nagy forgalomra számít-
hatunk, amiben nem is csalódtunk. 
A parkolóból a gyalog máskor 30 per-

ces utat három és  fél óra alatt sikerült 
leküzdenünk a  nagy tömegben ara-
szolva. Az összmagyarság búcsúhelyén 
meghallgatott szentmise átjárta mind-
annyiunk lelkét, s  megtapasztalhattuk 
a közös imádság erejét, üzenetét, amely 
mindenkinek mást és mást jelent. 

A következő napon az  Orbán Ba-
lázs-emlékműnél helyeztük el koszo-
rúnkat, majd Korondon tettünk egy 
sétát, amelyet finom pisztrángebéddel 
zártunk. Innen Parajdra utaztunk, 
ahol a  csoport egyik fele meglátogat-
ta a sóbányát, a másik fele pedig a só-
szorost vette célba, majd Udvarhely 
megtekintésével folytattuk a napot. 
Este a Trianon-emlékműnél gyűltünk 
össze Tusnádfürdőn, ahol elénekeltük 
a  himnuszokat, meggyújtottuk a  fájó 
emlékezés mécseseit és elhelyeztük ko-
szorúnkat.

Másnap a kora reggeli órákban indul-
tunk el hazafelé, és alkonyattájt érkez-
tünk haza.

A baráti kör legközelebbi találkozója 
szeptember végén vagy október elején 
lesz.

Szász-Vadász Endre,
a Gödön Élő Erdélyiek és 

Szimpatizánsok Baráti Köre elnöke

Az utazás résztvevői közül ketten így 
emlékeztek vissza az átélt élményekre:

„A program, a szervezés, az útitársak, 
az  ellátás és  a  szállás is tökéletes volt. 
Felejthetetlen napokat töltöttünk Er-
délyben. Ami a  legjobban megérintett, 
az  talán a  tusnádfürdői trianoni meg-
emlékezés volt, és persze a csíksomlyói 
búcsú: a  nyeregtetőn állva végignézni 
a hullámzó tömegen, és érezni az együtt 
dobbanó szíveket…”

B. Zs.

„Nagyon jól éreztük magunkat. Olyan 
helyeken is jártunk, például Cserná-
tonban, ahol még akkor sem, amikor 
Erdélyben éltünk. A csíksomlyói szent-
misén kívül számomra a székely múze-
um vezetőjével történt találkozás volt 
az  egyik csúcspont. A  másik a  Rákó-
czi-várromok között váltott néhány szó 
egy 74 éves felvidéki bácsival, aki rövi-
den elmesélte az  élettörténetét, a  cseh-
országi kitelepítéssel. Megható volt.”

D. B.

 HATÁRON TÚL

Utazás Gödről a csíksomlyói búcsúra
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre szervezésében ötnapos kirán-
dulásra mentünk az idei csíksomlyói búcsúra. Június 1-jén negyvenegyen indultunk 
útnak.

A székely szabadságharcos emlékműnél Nyerges-tetőn

Az aradi vértanúk emlékművének 
megkoszorúzása után

A Trianon-emlékmű megkoszorúzása 
Tusnádfürdőn

KÖZÉLET
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BALESET- ÉS BŰNMEGELŐZÉS

Vigyázz magadra!
A Dunakeszi Rendőrkapitányság idén is megrendezte a  baleset- 
és  bűnmegelőzési napot június 27-én, a  gödi termálfürdő területén. 
A rendezvény célja, hogy felhívja a lakosság, de elsősorban a gyerme-
kek figyelmét a nyári vakáció veszélyeire, s hasznos tanácsokkal szol-
gáljon a balesetek megelőzéséhez.

A közlekedési sátorban a gyalogos, a kerékpáros és a vízi balesetek 
megelőzése témakörében kaptak felvilágosítást az  érdeklődők. Sok 
gyermek kipróbálta a kerékpáros ügyességi pályát.

A bűnmegelőzési állomáson prevenciós szóróanyagok várták a csa-
ládokat. A  vagyon- és  személybiztonsággal, az  internethasználattal, 
valamint a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos témában tesztlapokat 
tölthettek ki a szülők és a gyerekek, a rendőrökkel pedig a veszélyfor-
rásokról és azok elkerüléséről, kivédéséről beszélgettek.

A sajtó képviselőinek a  program céljával kapcsolatban Serfőzőné 
Kozma Ilona rendőr alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály vezető-
je, és Nyisztor Andrea rendőr főtörzszászlós a bűnmegelőzésről tartott 
tájékoztatót.

A gödi rendezvény ezúttal is nagy sikert aratott, a baleset- és bűn-
megelőzési napon több mint háromszázan vettek részt.

(w)

RENDŐRSÉGI HÍR

Gázpalackokat lopott
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 28 éves férfi ellen.

H. Péter a rendelkezésre álló adatok szerint 2017. június 28-án a hajnali órák-
ban mászott be egy gödi ház kertjébe, és onnan több gázpalackot tulajdonított 
el. Amikor a sértett észlelte a bűncselekmény elkövetését, azonnal értesítette 
a  rendőröket. A  helyszínre érkező járőrök és  nyomozók egy közeli utcában 
elfogták a 28 éves férfit, akinél több, hasonló jellegű bűncselekmény elköveté-
séből származó tárgyat találtak.

Előállították a Dunakeszi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgat-
ták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. Az illetékes bíróság elrendelte az előze-
tes letartóztatását.

Forrás: Dunakeszi Rendőrkapitányság

SZABADIDŐ

Horgászverseny 
gyerekeknek
Az 1954-ben megalakult Gödi Horgász Egye-
sület (GHE), amely jelenleg ötszáz tagot szám-
lál – közöttük mintegy hatvan gyermeket –, 
idén harmadik alkalommal szervezett hor-
gászbemutatóval egybekötött versenyt a fiata-
loknak.

A június 25-ei rendezvénynek a  Gyerme-
keket a  vízpartra! címet adták, s  bár menny-
dörgésekkel és  villámlásokkal köszöntött 
ránk a vasárnap reggel, tucatnál is több gyerek 
nevezett be a  horgászversenyre, a  szülőkkel 
és  az  érdeklődőkkel együtt pedig benépesült 
a Szakáts-kerti horgásztó partja.

A program a  GHE versenycsapatának hor-
gászbemutatójával kezdődött, melynek során 
a gyerekek seregnyi hasznot tanáccsal gazda-
godtak, melyeket aztán a  háromórás verseny 
folyamán kamatoztatni tudtak. S  ami magát 
a horgászversenyt illeti, Imre László egyesületi 
elnök büszkén számolt be arról, hogy a fiata-
lok mindvégig ügyeltek a  helyi horgászrend 
betartására, illetve a  halakkal való kíméletes 
bánásmódra.

A versenyt követő eredményhirdetéskor 
a  legnagyobb halat fogó Erdélyi Hanna állha-
tott fel a képzeletbeli dobogó legfelsőbb fokára. 
Őt Dobos Gergő és Hajós Tamás követte a má-
sodik és a harmadik helyen.

Az ízletes bográcsebédet, majd a  tom-
bolasorsolást követően azzal a  jóleső érzéssel 
inthettünk búcsút egymásnak, hogy a  GHE 
utánpótlása biztosított. A  gyerekek szerint 
a verseny tök izgi volt, ám az érintett halakat 
lapzártánkig nem sikerült szóra bírnunk.

(w)

A profi pecásokat megszégyenítő fegyelemmel 
versenyeztek a gödi gyerekek

Ahhoz, hogy a szünidő gondtalan és problémamentes legyen, nem árt 
megfogadni a szakemberek jó tanácsait
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Fókuszban a 200 éves kerékpár!
2017-ben ünnepeljük a kerékpár fel-
találásának 200. évfordulóját. A  ju-
bileum alkalmából az idei mobilitási 
hét programjában kiemelt helyet 
kapnak a  biciklis programok. Lesz 
például:

•  kerékpáros ügyességi és  szép-
ségverseny

•  KRESZ-pálya és KRESZ-totó (nem 
csak) kerékpárosoknak

•  autómentes nap, ahová szeretet-
tel várják a biciklin érkezőket

•  kerékpáros körtúra Gödön.

Ismét indul a városvédő verseny!
Szeptember 16. és 22. között matri-
cákat gyűjthetsz azzal,

•  ha kerékpárral, gyalog vagy tö-
megközlekedéssel mész munká-
ba vagy iskolába

•  ha a programban részt vevő helyi 
üzletekben vásárolsz

•  ha részt veszel a  mobilitási hét 
rendezvényein.

A pontgyűjtő akcióban részt vevők 
között értékes nyereményeket sor-
solunk ki!
A részletekről a  Gödi Körkép au-
gusztusi számában olvashatsz.

Üzletek, szolgáltatók, 
szponzorok figyelmébe!
Várjuk olyan helyi kereskedelmi egy-
ségek és szolgáltatók jelentkezését, 
amelyek vállalják, hogy matricákat 
adnak a  hozzájuk környezetkímélő 
módon érkező vásárlóknak, ügyfe-
leknek. A  mobilitási hét versenyei-
hez nyereménytárgyakat felajánló 
cégek számára megjelenési lehető-
séget biztosítunk a  városi rendez-
vényeken és  a  médiafelületeken. 
Jelentkezni az  önkormányzat kör-
nyezetvédelmi előadójánál, Jakab 
Júliánál lehet: jakabjulia@god.hu

Idén ősszel városunk ismét megrendezi az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és fenntartha-
tó városi közlekedés népszerűsítése.

Göd immár negyedik alkalommal kapcsolódik be az országos rendezvénysorozat programjába. Az idei év mottó-
ja: „Közös út, közös jövő”. Témája: a környezetkímélő, közösségi és intelligens mobilitás. A szervezők 2017 őszén is 
gazdag és változatos programokkal készülnek a rendezvényre.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖ
VŐ

Tavasszal két hónapon keresztül minden 
pénteken összeültünk az  Ady Klub ter-
mében, hogy az Ökokör Kamra önképző-
kör keretében környezettudatos háztartási 
praktikákat tanuljunk egymástól.

Kezünkbe vettük a  sorsunkat, mert 
tudjuk, hogy kis lépésekkel is nagy dol-
gok vihetők végbe! Péntekről péntekre 
egyre több mindennapos szokásunkon 
sikerült változtatnunk. Vállalásokat tet-
tünk, és  kipróbáltuk magunkon, hogy 
miként lehet környezettudatosabban be-
vásárolni, energiatakarékosan tárolni és 
főzni, s  nagymértékben sikerült változ-
tatni rossz hulladékkezelési beidegződé-
seinken.

Hatékony és élvezetes program volt, ami 
sok érdeklődőt bevonzott a  kismamáktól 
kezdve a dolgozó anyákon át a nagymamá-
kig. Öröm volt megtapasztalni, hogy mi-
lyen sok ember él a közelünkben hasonló-
an nyitott szemlélettel az ökológiai témák 
iránt.

Három témát jártunk körül alaposan. 
Az  élelmiszer és  az  egészség kapcsolatát, 
mert egészségi állapotunk háromnegyed 
részben a táplálkozásunktól függ.

Foglalkoztunk az  élelmiszer és  a  hulla-
dék egymáshoz fűződő viszonyával, mert 
ez nem egyéni probléma: szerte a  világon 
megdöbbentő mennyiségben végzi útját 
élelmiszer a  kukában, és  sajnos a  csoma-

golási hulladék mennyisége is mindenhol 
folyamatosan növekszik.

Végül pedig az  élelmiszer és  a  klíma 
témáját elemeztük. Minden találkozón 
fontos volt számunkra, hogy az  elméleti 
beszélgetések mellett kipróbált ötleteket 
osszunk meg egymással. Az  órák szinte 
elrepültek, sok zöld tipp, egészséges recept, 
környezetbarát újítás hangzott el. E két

hónap alatt egymást támogatva próbál-
tunk meg eredményt elérni egy jobb minő-
ségű, egészségesebb élet felé vezető úton.

A megkezdett munkát folytatjuk, és ha-
vonta egy alkalommal a  továbbiakban is 
találkozunk!

a gödi Ökokör Kamra csapata

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Folytatja munkáját az Ökokör Kamra
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• Fontos Önnek a korrekt kárrendezés? 

• A megbízható hátérrel rendelkező biztosító?

• Szeretteinek biztonsága, a gyermekei 
jövője, annak megalapozása?

• Biztonságérzete az előre nem várt 
események bekövetkezése esetén?

• Gondtalanabb nyugdíjas évek, 20%-os 
adójóváírással?

Minderre van megoldás!
Kérjen időpontot, és felkeresem otthonában, 
ahol ingyenes igényfelmérés alapján segítek 
megoldást találni céljai elérésére, szerettei, 
vagyontárgyai biztonságba helyezésére...
…hogy ne érjék váratlan meglepetések, 
s a bajban legyen, aki Ön mellé áll!

Hívjon bizalommal!

Füzi Judit – biztosítási tanácsadó
Telefon: (06 20) 325-4193

e-mail: fuzijudit1980@gmail.com

Komposztkeretek kedvezményes 
áron, gödi lakosoknak
A kertekben keletkező zöldhulladék ártalmatlanításá-
ra a komposztálás a legegyszerűbb és legkörnyezetkí-
mélőbb megoldás.

A Gödi Körkép májusi számában meghirdetett akció 
keretében még kaphatók az  önkormányzat által tá-
mogatott, fél áron megvásárolható komposztkeretek 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálatán.

A komposztkeretek átvételének helye:
2132 Göd, Duna út 5. (Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Ideje: a pénztári órák alatt (hétfőn 8 és 18, pénteken 7 
és 12 óra között)
A komposztkeretek kedvezményes ára: 2500 Ft/db
Mérete: 1 m x 1 m x 70 cm

A gödi lakosok ingatlanonként (szemétszállítási szer-
ződésenként) 1 db kedvezményes árú komposztkeret 
megvásárlására jogosultak. Az igényeket a készlet ere-
jéig tudják teljesíteni.
A lapra szerelt fadeszkákból álló, könnyen összeállítha-
tó keretek személyautóval szállíthatók. Házhoz szállí-
tást az önkormányzat nem tud vállalni.

FELHÍVÁS

Tájékoztatás a lakosok parlagfű-
mentesítési kötelezettségéről
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala levélben 
fordult az önkormányzathoz, és kérte, hogy a parlagfű-mente-
sítéssel kapcsolatos alábbi tájékoztatást juttassa el a  lakosság-
hoz.

A parlagfű elszaporodásának közegészségügyi és  gazdasági 
károsító hatása igen jelentős. A  parlagfű elleni védekezés első-
sorban az  ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a  kö-
telezettsége, a hatóságok feladata pedig az, hogy − amennyiben 
a  tulajdonos nem tesz eleget e kötelezettségének − a mulasztók 
költségén elrendeljék az  úgynevezett közérdekű védekezést, 
s emellett növényvédelmi bírságot szabjanak ki.

Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítésre vonatkozó tü-
relmi idő. Belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talaj-
védelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani mindazokkal 
szemben, akik a parlagfű elleni védekezést elmulasztották.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbí-
zott vállalkozók végzik. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban 
felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az ingatlan 
tulajdonosát/használóját ezen felül növényvédelmi bírság is ter-
heli, amelynek kiszabására a  növény- és  talajvédelmi hatóság 
jogosult. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen 
egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.

Nem elegendő az, ha június 30. napjáig valaki lekaszálta 
a szennyezett földterületet. A parlagfűmentes állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartani.

A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, 
és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalás-
sal érhetünk el.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztató 
az üdülőtulajdonosoknak
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a  2/2017. (1. 26.) önkor-
mányzati rendeletmódosítás értelmében 2017-től az  üdülős 
címkével ellátott szemétgyűjtő tartályokat április 1. és szep-
tember 30. között ürítjük az  adott körzetre érvényes hulla-
dékbegyűjtési napon. A fenti hat hónapon kívül eső időszak-
ban a  két gödi gazdaboltban beszerezhető egyedi zsákban 
szállítjuk el az ingatlanok elé kihelyezett hulladékot.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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TANÉVZÁRÁS

Elballagtak a végzős diákok
Az idei tanév végén 270-nél is több fiatal búcsúzott isko-

lájától, osztálytársaitól, tanáraitól. A  ballagások képeiből 
adunk közre egy válogatást.

Búzaszem Iskola
A Búzaszembe idén 151 gyermek járt, ősztől pedig 160 ta-
nulója lesz Göd egyházi általános iskolájának.
Az intézményből idén tíz nyolcadik osztályos tanuló bal-
lagott. Velük együtt az  elmúlt években összesen hetvenen 
hagyták el nyolcadik után az iskolát. Idén, akárcsak eddig, 
a Búzaszem végzett tanulóinak bő háromnegyede gimnázi-
umba ment tovább, és többségük egyházi iskolát választott.

Huzella Tivadar Általános Iskola
Idén júniusban 96 végzős diák búcsúzott az  iskolától. Öt-
venhatan gimnáziumban, huszonheten szakgimnáziumban 
és tizenhárman szakiskolában tanulnak tovább.
A ballagási ünnepségen harmincnégy diák vehetett át ki-
tüntető oklevelet a legkülönfélébb címeken.

Fotó | Kurdi Imre Fotó | Kurdi Imre

Búzaszem Iskola

Búzaszem Iskola

Huzella Tivadar Általános IskolaHuzella Tivadar Általános Iskola

Németh László Általános Iskola
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Piarista Szakközépiskola és Szakgimnázium
A Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium-
ban négy osztály 75 diákja búcsúzott. Dekiszkyné Fejér Rita 
ballagási beszédében a következőket mondta a fiúknak:
„Új úton elindulni mindig kaland és  kihívás, egyszerre 
kell hozzá hit, erő és bizalom magatokban és a körülötte-
tek lévőkben. (…) Kívánom, hogy olyan életetek legyen, 
amelyben nem virtuális közösségek, hanem hús-vér embe-
rek vesznek körül benneteket, akik tudnak titeket szeretni 
és tisztelni az életetekért, a tudásotokért és a munkátokért.”

Németh László 
Általános Iskola
Idén 93 diák ballagott el 
az  iskolából, harmincnyol-
can gimnáziumban, negy-
venkilencen szakgimnázi-
umban és  hatan szakképző 
iskolában folytatják tanul-
mányaikat.

Piarista Szakközépiskola és Szakgimnázium

Piarista Szakközépiskola és Szakgimnázium

Németh László Általános Iskola

Németh László Általános Iskola
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A Búzaszem tanárai az  iskolai év vé-
gén nem csupán értekezleten vesznek 
részt, hanem rendszeresen hallgatnak 
előadásokat olyan témákban, amelyek 
a  munkájuk szempontjából hasznosak. 
Járt már nálunk Jankovics Marcell, aki 
a népmesék jelrendszeréről beszélt a bú-
zaszemes tanároknak, Platthy István, 
aki az  évkörről és  annak rajzterápiás 
felhasználásáról tartott előadást, s  ele-
meztek már népmeséket Koszecz Sán-
dor mesekutatóval is. Idén Pécsi Rita 
neveléskutató volt a  Búzaszem vendé-
ge. Az elismert szakember arról beszélt 

a  pedagógusoknak, hogy a  jelenlegi je-
gyekkel kifejezett értékelési rendszer 
mily kevéssé képes arra, hogy a gyermek 
valóságos egyéniségéről adjon vissza-
jelzést adjon a szülőnek és a tanulónak. 
A gyermek helyes önértékelésének kiala-
kítása miatt érdemes részletesebb, sok 
személyiségterületre kiterjedő szöveges 
értékelést is adni a gyermekekről, hogy 
ezzel közelítsük önértékelésüket a  va-
lósághoz, és  segítsünk megkeresni a  jó 
tulajdonságokat, amelyekre építhetünk.

A végzősök közül idén ketten is kap-
tak Arany Búzaszem-díjat. Komárik 

Flóra fáradhatatlan közösségi munkájá-
val és  kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyével, Csányi Kelemen pedig a magyar 
hagyományok ápolásával és  az  iskola 
értékeinek képviseletével érdemelte ki 
az elismerést.

A Búzaszemben egyébként minden 
gyermek kapott valamilyen elismerést 
a tanév végén, jeléül annak, hogy az isko-
lában nevelők abban hisznek, hogy min-
denkiben van valami jó, amit érdemes 
nevelni, ápolni, s amire építeni lehet.

B. A.

Az iskolák hírei

Mint ahogyan ez már hagyo-
mány iskolánkban, ebben 
az  évben is igyekeztünk 

tartalmas, szép és  emlékezetes napot 
szervezni tanulóink számára Gyer-
meknap alkalmából.

Mindig sok kíváncsi kérdés előzi 
meg a nagy eseményt: Vajon idén mi-
lyen tematika köré épül a gyerekek ün-
nepe?

Ezúttal a  különféle mesterségekkel, 
régi népi foglalkozásokkal és  a  mo-

dern, mai szakmákkal ismerkedhet-
tek meg a  nebulók. Sokan a  témának 
megfelelő öltözetben érkeztek május 
26-án az  iskolába: voltak rendőrök, 
tűzoltók, balerinák, autószerelők, pék-
legények, tornászok. Egyetlen napra 
a pedagógusok is pályát módosítottak: 
a benzinkutastól kezdve az orvosig sok 
felnőtt „mesteremberrel” találkozhat-
tunk az épületekben.

Detréné Köő Mária jóvoltából egy 
kiállítás keretében számos régi népi 

foglalkozás kincsestárába is bete-
kinthettek az  érdeklődők, például 
kipróbálhatták a  mosást dédanyáink 
mosószappanával, de akár hímezhe-
tett, gyöngyöt fűzhetett, karkötőt ké-
szíthetett vagy régi népi motívumokat 
pingálhatott bárki. A  kalapkészítés 
rejtelmeibe is bepillantást nyerhet-
tek a  gyerekek, s  lehetett korongoz-
ni, gólyalábazni és  építészmérnöki 
pontossággal megtervezett várakat 
építeni − vagy éppen Andris bácsival 
teniszezni.

A 42 helyszínen zajló „szakma-
kóstolókon” zsetonokat gyűjtöttek 
a  gyerekek, amelyeket aztán bevált-
va számos ajándékkal lehettek gaz-
dagabbak a kismesterek. Az alkalmi 
cukrászdából pedig édes hangulat-
ban távozhattak a zsetongyűjtők, kö-
szönhetően iskolánk szülői közössé-
gének, pontosabban az általuk sütött 
nyalánkságnak.

Az igazán tartalmas délelőttre 
a  szentendrei tűzoltók tették fel a  ko-
ronát, akik néhány perc leforgása alatt 
fehérbe öltöztették az iskola spotpályá-
ját, s Dj Pittnek köszönhetően már in-
dulhatott is a fergeteges habparti!

Ez a  nap mindannyiunk számára 
emlékezetes marad, köszönhetően 
a  szülői támogatásnak, a  lelkes pe-
dagógusoknak és  az  egyes szakmák 
képviselőinek, akik eljöttek hozzánk 
és  bevezették a  gyerekeket munkájuk 
rejtelmeibe.

Külön köszönetet szeretnénk mon-
dani Göd Város Önkormányzatának, 
hogy szívügyének érezte ezt a  napot, 
és támogatta rendezvényünket.

A-T. Á.

BÚZASZEM ISKOLA

Pécsi Rita az értékelésről

HUZELLA ISKOLA

Gyereknap a Huzellában

Nem, a szentendrei tűzoltók nem mentek össze,  csupán hagyták, hogy a gyereknapon 
az ünnepeltek a fejükre nőjenek

KÖZÉLET
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A Gödi Németh László Általános Iskola 
és  Alapfokú Művészeti Iskolában rend-
hagyó tanévzáró ünnepséget tartottunk, 
mivel június 26-ától elkezdődtek a felújí-
tási munkák. Göd Város Önkormányzata 
sikeres, KEHOP-5.2.9-16-2016-00072 pá-

lyázatával megvalósulhat az  intézmény 
összes nyílászárójának cseréjére, korsze-
rűbb lesz a hőszigetelés és egy napelemes 
rendszert is kialakíthatunk. A  Dunake-
szi Tankerületi Központ biztosítja több 
terem festését és  a  padlóburkolat cseré-

jét. Őszre elkészül két konténerterem, 
melyek enyhítenek majd a  zsúfoltságon. 
A  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program II. ütemének kereté-
ben 2018-ra további tantermek építésére 
biztosítottak forrást iskolánknak.

Repülőmodell-bemutatóval indult 
a  búzaszemes diáknap június köze-
pén. Elekes Andris már régóta készít 
repülőgépmodelleket, s  ezeket időről 
időre megmutatja társainak. Ezúttal 
is remek röptéket láthattunk a minden 
bizonnyal a  jövő repülőgépmérnöke 
által tervezett gépektől. Majd folyta-
tódott a röptetés baglyokkal, sólymok-
kal, sasokkal és keselyűkkel, – ugyanis 
eljött hozzánk egy madarász házaspár 
is, hogy megmutassa a  gyerekeknek 

a  madarak csodáját. A  nap legizgal-
masabb eseménye az volt, amikor a ke-
selyű a  diákönkormányzatot vezető 
Gabó néni vállán landolt, a  baglyok 
pedig a gyerekek fejére szálltak. A he-
tedik és nyolcadik osztályosok Miklya-
Luzsányi Mónika vezetésével a  média 
veszélyeiről szóló cselekedtető kép-
zésen vettek részt. A  kisebbek pedig 
ügyességi játékokon mérték össze tu-
dásukat, a  fiúk-lányok kötélhúzás sok 
izgalmat hozott az osztályoknak.

A tanév utolsó napjaiban valamennyi 
piarista szakiskolás osztálykirándu-
lásra indult, szerte Magyarországon, 
sőt több osztály külföldre is eljutott. 
A  szakgimnázium jövőre végzős 
csapata Bécsbe látogatott, ahol a  jó 
hangulat mellett a  német nyelv gya-

korlására is adódott lehetőség. A  9. 
évfolyam osztályai Budapest neveze-
tességeivel ismerkedtek, földön, vízen 
és  levegőben. A  többiek pedig a Bör-
zsöny és a Balaton-felvidék felfedezése 
mellett Esztergom és  Párkány utcáin 
jártak.

A sikeres tanév nálunk nem június 
15-én zárult, hiszen mindenkire várt 
még a  nyári gyakorlat, aminek július 
közepén lesz vége. A gyakorlatot a Pi-
arista Kft. tanműhelyeiben és  külső 
helyszíneken töltik a diákok.

B. E.

Kiváló eredményéért 174 kitűnő ta-
nulmányi átlagú gyermek vehetett át 
könyvjutalmat, oklevelet és  cirkusz-
jegyet, melyeket a  Dunakeszi Tanke-
rületi Központ és  a  Németh László 
Általános Iskola Gyermekekért Alapít-
ványa biztosított. Az  iskola tanulmá-
nyi és magatartási átlaga 4,4; szorgalmi 
átlaga 4,3. Sikeres Junior nyelvvizsgát 
angol nyelvből 36, németből nyolc ta-
nuló tett.

A Garay Gondolkodtató Matemati-
ka Versenyen I. helyezést ért el Nagy 
Botond 4.d osztályos tanuló. A Magyar 
Látványtánc Szövetség Európai Baj-
nokságán a  „Mini Galócák” kortárs 
tánccsoport ezüstérmes lett, és elnyer-
te a zsűri különdíját.

Curtis Emilia, Holló Fruzsina, 
Takács Botond, Csabai Leila, Dravecz 
Enikő és  Bódi Anna a  Németh Lász-
ló-díj I. fokozatában, Németh László 
Érem elismerésben pedig Kiss Kata ré-
szesült, mindannyian kiváló tanulmá-
nyi munkájukért, illetve versenyered-
ményeikért.

A Dunakeszi Tankerületi Központ 
elismerő oklevéllel jutalmazta Bánfi 
Zsuzsanna, Bellán Erika, Boldog 
Mónika, Futó Judit, Klimász Jánosné, 
Lökösházi Anett, Nyikes Róbert és Sipos 
Ferencné kollégáinkat.

Igazgatói dicsérő oklevelet kaptak 
kiváló szakmai munkájukért: Bereginé 
Antal Csilla, Birkás Mónika, Boross 
Anett, Bőléné Tóth Ágnes, dr. Vastaghné 

Csabai Katalin, Gecséné Szitha Márta, 
Győrffy Mónika, Hendrik Lászlóné, 
Horváth Imréné, Juhász Zsuzsanna, 
Kárainé Ferencz Judit, Kolláth András, 
Kovács Gabriella, Matyus Erika, 
Petrusz Erzsébet, Sikes Bernadett, 
Stefán Tivadar és  Szőkéné Cseri 
Melinda pedagógusok.

Bartuczné Dávid Mária 
és  Boldizsárné Pencz Zsuzsanna − 
mindketten negyven év tanítás után 
vonultak nyugdíjba − munkáját 
az EMMI Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremmel ismerte el.

Az elért eredményekhez szívből gra-
tulálunk, és köszönjük valamennyi ta-
nulónak és pedagógusnak!

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Diáknap a Búzaszemben

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Kirándulások és nyári gyakorlat

Andris felnőtt modellezőket is 
kalapemelésre késztető bemutatót tartott

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Felújítási munkák az iskolában

A tanév legjobbjai

KÖZÉLET
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP

Amikor a hagyomány él

Sok évvel ezelőtt a Fétis Crossfutás délutánján hagyo-
mányőrző csoportok fellépéseivel kezdték színesíteni 
a  programokat. A  szervezők tudatos választása volt 

a magyar népi kultúra terjesztése, ezért határon túli ma-
gyar néptáncosokat és zenészeket hívtak meg – akkor még 
a  kiserdőben felállított színpadra. Néhány esztendő óta 
a Fétis Cross aktivistái és a gödi Búzaszem Iskola tanárai 
közösen állítják össze a délutáni hagyományőrző progra-
mokat. A különleges hangulatú rendezvénynek a keresz-
tény iskola épülete és udvara ad otthont.

Lépjünk be hát az  udvarba, ami legkevésbé sem emlékeztet 
most iskolára: hűs limonádéval, házi szörpökkel és jóféle fröccsel 
várják a felfrissülni vágyó vendégeket. Sült kolbász, lilahagymás 
zsíros kenyér, sütemények csillapítják az éhséget.

Az alkalmi nézőtér fölé enyhe árnyékot borító ősfa alól remek 
látványt nyújt az iskolaépület elé ácsolt színpad. És aki ide leül, 
nem csak testileg frissül és töltődik fel, hanem lelkileg is. A mű-
sor az aprók énekes, játékos bemutatójával kezdődik, majd szép 
ívet leírva halad a legidősebb gyerekek hangszeres, táncos előa-
dásáig. A laikus néző is rövid idő után átérezheti, hogy néhány 
év leforgása alatt mennyi dallamot, lépést, mozdulatot, cinkos 
játékosságot és zavarba ejtő magabiztosságot képes egy gyermek 
magába szívni abból a kincsestárból, amit magyar népi kultúrá-
nak hívunk.

A Búzaszemben órarendbe illesztve tanulnak a gyerekek tán-
colni, zenélni. Ám ami nem kötelező: néptánccsoportba járnak 
a  művelődési házba, együttest alakítanak, és  a  saját örömükre 
muzsikálnak. A régebb óta zenélő gyerekek együtt húzzák-fújják 
a talpalávalót a felnőttekkel, a tanáraikkal és a vendégművészek-
kel a táncház ideje alatt. És azt, hogy milyen motiváló tud lenni 
egy táncoló, éneklő, muzsikáló gyermek, mi sem mutatja jobban, 
mint az, amikor a szüleikből verbuválódott dalkört, dudazene-
kart vagy tánccsoportot látjuk a színpadon.

Feltöltődött a  lélek, a  kezünkben lévő pohár pedig kiürült – 
felállunk, és indulunk, hogy abból a jóféle italból újra teletöltsék. 
Közben az udvart körülölelő őstermelők és a helyi kézművesek 
igényesen összeválogatott vásári portékáin akad meg a szemünk. 
Az arcok ismerősek, ahogy a mézek, sajtok és füstölt áruk íze is. 
Minden megtett lépés egy újabb rég nem látott arc, vagy éppen 
egy mindennap látott, csak idő hiányában sosem lehet pár szót 
beszélgetni, – ám most végre itt az alkalom. Közben szól a zene: 
a kismuzsikusok már maguktól játszanak, kérik a táncosok a le-
gényest, a csárdást… Nyüzsög az udvar, dúdolás, dalolás, kaca-
gás, vidám csevegés… Nehéz innen hazaindulni.

V. Pálfai Kinga 

KISGYERMEKNEVELÉS

Játszónap a Szivárvány 
Bölcsődében

A nagy hőség ellenére sokan eljöttek június 24-én, szom-
baton a Szivárvány Bölcsőde idei játszónapjára, amelyre 
természetesen meghívták a  szeptemberben érkező gye-

rekeket és szüleiket is. Az ügyességi játékok ezúttal is lekötötték 
a picik figyelmét: a legnépszerűbb a homokozóban „zajló” papír-
virágszedő verseny volt, de mindannyian jót mulattak papíro-
roszlán-etetés és  horgászás közben is. Kétféle kézműves foglal-
kozáson lehetett részt venni, melyek szervezésében – tudtuk meg 
Ráczki Marianna bölcsődevezetőtől − a Tücsök papírbolt segített 
a bölcsődei dolgozóknak.

Korhecz Imola idén nagyszerű hangulatot varázsolt a  zenei 
kísérettel előadott gyermekdalokkal. (Egyébként a  játszóna-
pon elhangzott zenei anyagokat Emmer János állította össze.) 
A Mocorgó szobában mozgásos fejlesztő játékokat lehetett kipró-
bálni, a Napocska csoportban pedig Deli Éva tartott zenebölcsis 
foglalkozást. A csillámtetoválás és az arcfestés − különösen a lá-
nyok körében – elmaradhatatlan program a játszónapokon.

A Mosolybirodalom Alapítvány biztosította az  ugrálóvárat, 
és  ugyancsak neki volt köszönhető a  délelőtt folyamán készült 
rengeteg családi és portréfotó is. A büfében évek óta a legkelen-
dőbb étel a rántott hús és a nutellás palacsinta, mindkettő nagy 
kedvence a gyerekeknek.

Az idei játszónap létrejöttében a Szivárvány Bölcsőde támogatói 
voltak: Adok-Veszek Használtholmi • Borostyán Csemege • Császi 
Gyógyszertár • Csepregi Cukrászda • Don Papa Pizzéria És Étterem 
• Dunakaland Kalandpark • Ép-Fer Kft. • Érdi- Krausz Zsuzsa • 
Fedics Anna • Fehér Család • Dunakanyar Takarékszövetkezet 
• Gödi Sirály Sportegyesület • Gödi Termálfürdő • Guba Család 
• Gyerekzsibi.hu – Csontos Tímea • Harmath Paula Női Szabó 
Mester • Horváth Család • Ildi Virágbolt • Kalandpark Játszóház 
– Lurdy Ház • Kánaán Fagyizó – „Ferricsi” 2002 Kft. • Kézmű 
Nonprofit Kft. • Kis-Sarusi Szilvia • Kuckó Fagyizó • Lencsés 
Katalin Mesterkozmetikus • Lendér Család • Lenkei György 
Képviselő • Maszatka Bababolt • Márton Olga Papír-Írószer • 
Plusz Market Göd • Rétesház • Snoppy Állateledel Kereskedés 
Vác • Szarvas-Mota Család • Széchenyi Csárda • Szemcsi Optika 
• Tekergő Étterem Pizzéria • Tulipán Kézműves Szappan • Tücsök 
Papír-Írószer • Vági Józsi Cukrászdák Göd • Varga és Társa Bt. • 
Vega-Impex Kft. • Vili Zöldséges • Wolav Gazdabolt

(w)

Nagy türelmet igénylő, de igen kedvelt játék: a horgászás. 
Csányiné Barabás Szilvia kisgyermeknevelő segíti a piciket. 
Az ügyességi játékokon minden kisgyermek ajándékot kapott

A Búzaszem Iskola hagyományőrző délutánján tánccsoportok, 
énekesek és zenészek vették birtokba a színpadot 
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A Göd−Ljubljana „zenei híd” alapjainak 
lerakása közel két éve kezdődött el. Kórus-
társunk az  énekkartól való búcsúzásakor 
hívta meg zenei közösségünket új szolgá-
lati helyére.

Idén alapos szervezőmunka és egy május 
végi alsógödi koncert után, ahol a  gödiek 
is hallhatták az  utazó repertoár darabjait, 
a  Gaude kórus buszra szállt, hogy elvigye 
Göd és  Magyarország üdvözletét a  déli 
szomszédságba.

Első megállónk a határmenti, orchidea-
farmjáról és a Hancsik Pincészetről is ne-
vezetes Dobronak (Dobrovnik) községben 
volt. Kórusunkat lenyűgözte a virágok ezer 
színe, a  ,,bogrács” házias íze, és  – mivel 
a messze földön híres fogadós szerint ,,eny-
nyi, innyi kő!” – a  kiadós traktát megtol-
dottuk az éneklés finomságával.

A kétnyelvű község háromszáz fős szín-
háztermében három különböző zenei 
csoport találkozott Kodály szellemében, 
a  magyar népdalok révén. A  Varga József 
vezette férfikar, a  Dobronaki Nótázók 
Kardos Endre szakmai irányításával gitár- 
és  furulyakíséretes muravidéki gyűjtésű 
népdalokat adtak elő. A  helyi Kétnyelvű 
Általános Iskola alsós énekkara szlovén 
és  magyar dalokkal készült, Anamarija 
Krvišek Zavec vezetésével, a  Gaude kórus 
pedig három magyar népdalrapszódiát 
énekelt Utassy Ferenc karnagy irányításá-
val.

A zenei együtteseket Dobronak szlovén 
polgármestere, Marjan Kardinar baráti kö-

szöntővel fogadta, majd Cár Anna, a  Ma-
gyar Nemzeti Közösség közel két évtizedes 
kisebbségi kulturális szervező tevékenység 
után jövőre leköszönő elnöke üdvözölte, 
végül az  est fővédnöke, Szilágyiné Bátorfi 
Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete 
szlovénül és  magyarul fejezte ki örömét 
a  megvalósult kulturális együttműködé-
sért, illetve beszélt a  helyieknek a  Gaude 
kórus eddigi útjáról.

A kulturális esten jelen volt a  lendvai 
magyar főkonzul, dr. Földes Gyula is.

A Himnusszal záruló, szívet melengető 
koncert után, a  szeretetvendégséget kö-
vetően a kórus folytatta útját Ljubljanába, 
ahol másnap megtekintette − Hermann 
László muravidéki képzőművész vezetésé-
vel − a város nevezetességeit.

A Gaude kórus tagjai a  várban meg-
koszorúzták Batthyány Lajosnak, a  sza-
badságharc mártír miniszterelnökének 
emléktábláját, aki aradi kivégzése előtt 
hónapokig az  itteni várbörtönben rabos-
kodott.

Délután a  Šentvid-templom kórusával 
egy rövid próba keretében ismerkedhet-
tünk meg. Már az  első hangoknál hallani 
lehetett, hogy nincs szükség tolmácsra, 
ugyanis a  zene univerzális nyelvén kom-
munikált egymással a két énekkar – teljes 
összhangban. A  Gaude kórus a  mise ke-
retében először a  karzaton adta elő Grieg 
gyönyörű Ave maris stella című művét, 
majd a  templomi kórussal együtt énekelte 
el Gounod, orgonával kísért Messe Bre-

ve no.  7 című kórusművét. Az  oltár előtt 
hangzott el Liszt Salve Regina, Stockhausen 
Da Pacem és  Kodály Ének Szent István 
királyhoz című alkotása. Az  összevont 
énekkar Anton Bruckner monumentális 
hangzású Locus iste című művével zárta 
a műsort.

A koncert után egy jó hangulatú talál-
kozó keretében, a  helyi étel- és  borfélesé-
gektől megerősödve még jó ideig énekelt 
egymásnak a két kórus magyar és a szlovén 
dalokat, kórusműveket. Az est végén, a ze-
nei hidat tovább építve a szlovén kórus egy 
jövő évi gödi meghívással lett gazdagabb.

A Gaude kórus a hazafelé tartó úton még 
megcsodálta a  festői szépségű Škofja Loka 
nevű kisvárost, majd zenei élményekkel 
és új barátságokkal, no meg szebbnél szebb 
fotókkal gazdagodva érkezett haza Gödre.

A szlovén utazás Göd Város Önkor-
mányzata, a Violin Alapítvány és a Fir-
ka papírbolt támogatásával jött létre.

T. B. Á. és V. V. kórustagok

KÓRUSÉNEKLÉS

Új „zenei híd” épült

A tizenhét éves Gaude kórus a  pünkösdi hétvégét Szlovéniában töltötte, egy Ljublja-
nában élő, régi kedves dalos társuk meghívására. Az énekkar nem először vállalkozott 
határokon átívelő zenei hídépítésre. Ám ennek a mostani útnak különös jelentőséget 
adott egyrészt a határmenti, dobronaki magyar kisebbséggel történő kulturális kapcso-
latfelvétel, másrészt a ljubljanai Šentvid-templom kórusával való zenei együttműködés 
lehetősége. Hogy e színes zenei fonalak miképpen szövődtek eggyé s alkottak közös ze-
nei mintát – erről szól az alábbi írás.

GÖDI

2017

Zenei
BECSALOGATÓ

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP
Szent István-plébániatemplom

18.30: A Gödi Barokk Napok 
Szent István-napi koncertje 

Karosi Bálint művészeti vezetésével

AUGUSZTUS 27., VASÁRNAP
Szent István-plébániatemplom

18.00: A Börzsöny Barokk Napok 
gödi koncertje

AUGUSZTUS 31., CSÜTÖRTÖK
Tó Bisztró

19.00: Jazz Nap 
A Jazz Consort koncertje

Gödi Körkép | 2017. 7. szám KULTÚRA
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A Göd Városi Könyvtár könyvbemutató-
val egybekötött helytörténeti rendezvényt 
tartott április végén a József Attila Műve-
lődési Ház emeleti kiállítótermében. Dr. 
Örsi Julianna történész, a  túrkevei Finta 
Múzeum nyugalmazott igazgatója mu-
tatta be az  általa szerkesztett Palástban 
című kötetet, amely a  nagykunsági lel-
készek bizonyságtételéről szól. A könyv-
bemutató gödi aktualitását az adta, hogy 
a  mű Pap Béla lelkésznek is szentel egy 
fejezetet, aki 1937-től a váci reformátusok 
vezető lelkésze volt, s így hozzá tartoztak 
a  gödi fiókegyházak is. Vizváry Vilmos 
a  Gödi Almanach 2009. évi kötetében 

A gödi reformátusok elmúlt száz éve cím-
mel megjelent írása alapján foglalta össze 
a Gödön élt reformátusok történetét. Ezt 
követően bemutatta azt a három, egyen-
ként 500 oldalas könyvet, amelyet 2009-
ben szerkesztett az akkor három templo-
muk felszentelésének hetvenedik, illetve 
tízedik évfordulóit ünneplő gödi és sződ-
ligeti reformátusok számára.

E könyvbemutatókkal színesített két 
előadás egyik állomása volt annak az ese-
ménysorozatnak, amellyel könyvtárunk 
a  reformáció 500. évfordulóját ünneplő 
egyházakat kívánja köszönteni 2017-ben.

Hegyi Valéria könyvtárvezető

Sokan voltak kíváncsiak a  VI. Gödi 
KÖNYVHÉTvégére június 9-én délután. 
A  könyvtár hagyományosan az  ünnepi 
könyvhétre időzíti e  rendezvényét, ahol 
az  idelátogatók könyvújdonságokból, 
színes nyomatokból válogathatnak, és ta-
lálkozhatnak helyi szerzőkkel, gyermek-
köny-illusztrátorokkal. Idei vásárunk 
vendégei voltak a  gödi Szegedi Katalin 
és  a  dunakeszi kötődésű Kállai Nagy 

Krisztina grafikusművészek, Volentics 
Gyula helytörténész, Tassy Sándor, a Vi-
dám angol nyelvtan szerzője és  Fábián 
Franciska költőnő. Könyvei révén jelen 
volt Nógrádi Gábor, a népszerű gödi ifjú-
sági író is. S  hogy a  kicsinyek se unat-
kozzanak, míg a  felnőttek átböngészik 
a  könyveket, Szegedi Katalin invitálta 
Ládaszínházába őket, elmesélve Lenka 
és Palkó történetét.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
Júliusi könyvajánlatunk:

•  Abhijit V. Banerjee – Esther Duflo: 
A szegények gazdálkodása

•  Margot Lee Shetterly: A számolás 
joga

•  Szélesi Sándor: Kincsem (regény)
•  Szabó Magda: Szüret. Összegyűjtött 

versek
•  Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: 

Emlékeim

OLVASÓKÖR  
BODNÁR ZSUZSÁVAL
Tervezett olvasmányaink:

Szeptember
•  Tóth Krisztina: Párducpompa

Október
•  Ted Chiang: Érkezés. Életed története 

és más novellák 

November
•  Tompa Andrea: Omerta. Hallgatások 

könyve

December
•  Krasznahorkai László:  

Báró Wenckheim hazatér

Helyszín:
Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
telefon: (06 27) 532-155

KÖNYVÜNNEP

Könyvek és illusztrációk vására

A reformáció 500. évfordulója előtt is tisztelgő esemény résztvevői bepillantást 
nyerhettek a Gödön élt reformátusok történetébe. (Képünkön a két előadó: balra dr. Örsi 
Julianna, mellette Vizváry Vilmos)

Szegedi Katalin Ládaszínházának meséjét nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek 

HELYTÖRTÉNET

A reformátusok Gödön

KULTÚRA
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20 órától
Táncház

A Váczi Néptáncegyüttes és a Gödi Röcögő 
Néptáncegyüttes közös táncházára invitálja 
az érdeklődőket! 
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!

19 órától
Japándob Est

A TAIKO Hungary Japándob Egyesület a tavalyi telt házas 
előadás után az idén újra egzotikus zenei utazásra invitálja 
Önt 2017. július 22-én 19 órakor a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében, ahol a dobosok egy igazi, tradicionális 
japán ünnepet varázsolnak a színpadra.
További információ: 06-30 383-95-67• A program ingyenes!

július

27
csütörtök

július

22
szombat

11 órától
Duna-parti Ünnep

11 órától: Belépés Családostul – Sárkányhajós Nap
20-24 óráig: Utcabál – A lemezjátszók mögött Dj. Sviri
21.30-tól: Tűzijáték – A Duna-parton
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!
Részletes program a Gödi Körkép 5. oldalán!

19 órától
MindigMás koncert

Szabadtéri koncert a gödi fiatalok egyik kedvenc pop-rock 
csapatával a Duna-parti Büfé színpadán!
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!

13 órától
Hajómodell kiállítás

Siegler Péter kiállítása a színháztermünk előterében 
tekinthető meg július 16-án vasárnap 13 órától 
a későbbiekben pedig július 17. hétfő és 20. csütörtök 
között 9-től 16 óráig! 
Ügyeletes telefonszám: 06-30 414-50-99 • A belépés díjtalan!

19 órától
Juan 
Belmonte 
Trió

A Duna-parti Büfé színpadán 
a 80-as 90-es évek slágereinek feldolgozását élvezhetik 
az érdeklődők a frontember Hegedűs Márton szaxofonos 
és csapata koncertjén!
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!

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

július

16
vasárnap

augusztus

5
szombat

augusztus

12
szombat

augusztus

20
vasárnap

AJÁNLÓ
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KAJAK

Váczai Enikő ezüstérmes, Lukács 
István negyedik a maraton Eb-n
Hagyományaihoz méltón szerepelt a  magyar kajak-kenu 
válogatott a  Ponte de Lima-i maraton Európa-bajnoksá-
gon, ahol a Gödi SE két versenyzője is rajthoz állt a futó-
szakaszokkal nehezített viadalon.

A felnőtt egyéni Európa-bajnok Váczai Enikő ezúttal 
a  KSI-s Katona Lilivel a  K2-esek mezőnyében ezüstér-
mes lett a 26,2 kilométeres távon, a szintén magyar Csay 
Renáta, Bara Alexandra páros mögött. Enikő korábban 
egyéniben és  párosban, valamint U23-ban is nyert már 
kontinensviadalt.

Lukács István, a GSE 2016-os, K2-ben maratoni ifjúsági 
Európa-bajnok kajakosa az idei Eb-n egyesben állt rajthoz, 
s a 22,6 kilométeres távon a negyedik helyen zárt a szintén 
magyar győztes, Vékássy Levente mögött, akivel nagy csa-
tát vívott a dobogóért.

− A gödi egyesületnek nagy sikere, hogy a kajakos szak-
osztályból két versenyző is részt vehet egy Európa-bajnok-
ságon! Enikő két év után tért vissza a legjobbak közé, Pisti 
pedig erős mezőnyben, kiélezett küzdelemben lett negye-
dik – értékelt Sinkó László edző.

LOVASSPORT

Nemzetközi viadalon lett hatodik 
a GSE díjugratója
Rangos, nemzetközi díjugrató-versenyen vett részt Diós-
győrben a Gödi SE lovasa, Erdős Nikoletta. A fiatal sporto-
ló a Mento Nagydíjon Jumpocellóval, a hétéves lovak verse-
nyében 130 cm-en a hatodik helyezést érte el.

− Niki idén több nemzetközi viadalon is rajthoz áll, 
célja, hogy az októberi tenyészversenyen minél jobb ered-
ményt érjen el – mondta Lenkei György, a  GSE szakosz-
tályvezetője.

Váczai Enikő (balra) már nyert egyéniben és párosban is maraton 
Eb-t, ezúttal ezüsttel gyarapította éremkollekcióját

Dr. Horváth László jól ismeri a gödi sportot, közel negyed 
évszázada vesz részt a GSE irányításában 

SPORTIRÁNYÍTÁS

Dr. Horváth László: Jó úton halad 
a Gödi SE
− Sportszakmailag, az eredményesség, a szervezettség és az ad-
minisztráció tekintetében jó úton halad a  Gödi SE. A  létesít-
ményfejlesztés terén is jelentősek az  előrelépések, de további 
bővítésekre lenne szükség – nyilatkozta a  Gödi Körképnek dr. 
Horváth László, az egyesület elnöke, akit a GSE májusi éves, ren-
des közgyűlésének apropójából kérdeztünk. Az  egykori labda-
rúgó, jogász végzettségű sportvezető 23 éve, 1994 óta vesz részt 
a klub irányításában, több mint egy évtizede elnökként.

A közelmúltban a GSE több szakosztályban is vezetőségváltás 
volt. A kosárlabdázókat Nyíri Csaba, a labdarúgókat dr. Vékony 
Péter, a kézilabdázókat Molnár Zoltán, a sakkozókat Dávid Béla, 
a tollaslabdázókat Sári László irányítja. − A szemléletmód, a fel-
fogás, a szakmai működés, a belső adminisztráció egységesen, jó 
irányba fejlődik. Komoly bajnokságokban, felsőbb osztályokban 
játszanak például a  kézilabdázók, az  asztaliteniszezők, kiváló 
eredményeket érnek el a kajakosok. Újjászerveződik az utánpót-
lás vízilabdacsapatunk, a lovas szakosztály pedig a városi prog-
ramok felé szeretne nyitni. A klubvezetés társadalmi munkában 
dolgozik, a fizetett alkalmazottak száma tizenöt fő. Egyesítettük 
a  sportorvosi rendszert, amelynek lényege a  hosszú távú szű-
rés és  a  hozzáférhető adatbázis létrehozása. A  társasági adóból 
befolyt összeg továbbra is nagy segítség, de egyben felelősség 
is a  fenntarthatóság és  a  hatékony felhasználás tekintetében – 
mondta az egyesület elnöke. Dr. Horváth Lászlótól azt is meg-
tudtuk, hogy bár az  alsógödi öltözőépület felújítása elkészült, 
a sárkányhajó-szakosztály nem sokkal később megszűnt, a teni-
szezők pedig korábbi gödi telephelyükről – a Fácán óvodaegység 
területéről – kiszorultak, és Sződligeten találtak új otthont.

− A  kajakos sportháznál viszont komoly létesítménybővítés 
történt, és  hamarosan a  csónakház is megújulhat. A  labdarú-
gópályán már egy éve használják a műfüves pályát, azt iskolák, 
baráti társaságok is igényelhetik; a  sportház öltözőjében pedig 
a  bútorozás van napirenden. A  kézilabdázóknak otthont adó 
Balázsovits János Sportcsarnokban a fűtés- és hűtésrendszer ki-
építése jelenti a fejlesztést. Elmondható, hogy az GSE, a szakosz-
tályok, a  szövetségek és  az  önkormányzat együttműködésében 
több beruházás is megvalósult, gyarapodnak a  városi sportin-
gatlanok, azonban a növekvő igények kiszolgálására újabb léte-
sítményre lenne szükség. Sokat segítene ezen a Feneketlen-tónál 
lévő honvédüdülő (Csapatpihenő) megszerzése – mondta vége-
zetül a GSE elnöke.

Vasvári Ferenc

SPORT
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KOSÁRLABDA

A befektetett munka meghozta 
a gyümölcsét
A 2016/2017-es bajnoki szezont júniusban háromhetes dobótá-
borral zárta a Gödi SE kosárlabda-szakosztálya, igen szép rész-
vételi aránnyal. − Augusztusban egyhetes edzőtáborban kezdjük 
meg a felkészülést a következő szezonra – tájékoztatta lapunkat 
Nyiri Csaba szakosztályvezető.

− Szerencsére az idei évet rengeteg kenguru, azaz U11-es kor-
osztályú gyermekkel sikerült megkezdenünk, ami az  év végére 
csak gyarapodott, s ennek külön is örülök. Az edzéslátogatásra 
egész évben nem lehetett panasz, ami a  mérkőzéseken nyúj-
tott teljesítményeken is meglátszott – mondta Dévényi András, 
a korosztály edzője. – Az országos U11-es bajnokság budapesti 
régiójában a középmezőnyben sikerült végeznünk. Kifejezetten 
örültem, hogy az  edzéseken tanultakat sikerült kamatoztatni 
a mérkőzéseken is, illetve hogy sok játékos szerephez jutott az év 
folyamán a  különböző megmérettetéseken. A  küzdőszellemre 
és  a  hozzáállásra soha nem lehetett egy rossz szavam sem. Bi-
zakodva várom a következő szezont, több csapatot is ki tudunk 
majd állítani ebben a korosztályban is.

Pozderka Ádám edző arról számolt be, hogy az előző szezon-
ban szép létszámmal, de rutintalanul indultak el a  férfi felnőtt 
NB II-es bajnokságban, idén azonban fejlődés volt tapasztalha-
tó. „Bár születtek szép eredmények, csak utolsók tudtunk lenni. 
Idén a  befektetett munka meghozta a  gyümölcsét. Megnégy-
szereztük a győzelmeink számát, és a 11. helyen végeztünk. Re-
ményre adhat okot, hogy a második helyezett csapatot is sikerült 
legyőznünk, amikor mindenki egészséges volt. Már készülünk 
a következő bajnoki szezonra, az új cél az első négybe kerülés. 
Reméljük, a jövőben is sokan szurkolnak majd a gödi csapatnak.”

A sportmajális több száz embernek adott sportolási lehetőséget má-
jus elsején. A programban különböző korosztályoknak kiírt labda-
rúgótornák szerepeltek.

− A sportnapot Simon Tamás alpolgármester nyitotta meg. A Vá-
rosi Utánpótlás Kupán 30 óvodás focizott, ilyen sokan még nem 
játszottak ebben a korosztályban. Mindhárom gödi általános iskola 
képviseltette magát az elsőstől a nyolcadik osztályosokig, négy kate-
góriában. A Gödi Becsal Sportmajálisnak kiemelkedő tornája a Női 
Foci Kupa, amelyre hét csapat fogadta el Sáreczné Deák Andrea 
meghívását, aki profi módon bonyolította le a kupát; Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő nagy elismeréssel köszönte meg szervező-
munkáját. A sportnapot a Bednárik-emléktornával zártuk. A majá-
lison legalább 300 gyerek és  felnőtt élhette át a  sportolás örömét 
– foglalta össze a nap eseményeit Wagner László szervező.

EREDMÉNYEK:

Óvodások (2011-esek, 4 csapat): 1. Sas támadás, 2. Margaréta csoport, 3. 
Ágyúgolyó
Óvodások (2010-esek, 3 csapat): 1. Tornádó, 2. Real Madrid, 3. Kuckó 
csoport
1-2.osztály (3 csapat): 1. Huzella 2. oszt., 2. Németh László 2. oszt., 3. 
Németh László 2.b
3-4. osztály (5 csapat): 1. Németh László 3.b, 2. Huzella 4. oszt., 3. Búzaszem 
4. oszt.
5-6. osztály (3 csapat): 1. Németh László 5.c, 2. Búzaszem 6. Kenyér, 3. 
Németh László 6.b
7-8. osztály (4 csapat): 1. Németh László 8.a, 2. Búzaszem 7. Kovász, 3. 
Huzella 7.a
Női labdarúgókupa (7 csapat): 1. Hiúzok (Budapest), 2. Erdőkertes, 3. 
Szentendre
Bednárik László Emléktorna (7 csapat): 1. Royal, 2. GSE 96, 3. Sehol SE

LABDARÚGÁS

A GSE női csapata sikerrel vette 
az első bajnoki sorozatot
A Gödi SE női labdarúgócsapata május 21-én lejátszotta első 
idényének utolsó mérkőzését a bajnokságban. Az együttes a Pest 
megyei háromnegyed pályás bajnokság nyugati csoportjában a 9. 
helyen zárt hét ponttal, két győzelemmel, egy döntetlennel és 15 
vereséggel; 13 lőtt és 68 kapott góllal. A házi gólkirály Stiglincz 
Orsolya lett hét góllal.

A csapat nem sokat pihent, hiszen június 17-én a  III. Gödi 
Nyári Kupán is pályára lépett.

− Ezúttal kilenc női csapat mérkőzött egymással. Színvona-
las, harcos, de ugyanakkor baráti hangulatú mérkőzéseket vív-
tak a  lányok. A GSE két csapatot is nevezett, az egyik a bronz-
meccsen maradt alul egyetlen góllal, a másik pedig a döntőben 
hosszas és  izgalmas büntetőpárbaj után vehette át ezüstérmét. 
Nagyon örülök, hogy idén is ennyi gárdát sikerült vendégül lát-
nunk. A  jó hangulat alapja a  baráti viszony a  meghívottakkal, 
akik már most várják a következő meghívásunkat. A mieink na-
gyon jól játszottak, helyenként tetszetős támadásokat vezettek, 
és  mindent beleadva küzdöttek. Köszönöm Hummel-Smuczer 
Angéla, 123-szoros válogatott csapatkapitánynak, hogy közre-
működött a díjak átadásában – összegzett a torna után Sáreczné 
Deák Andrea szervező.

Eredmények: 1. Vác-Deákvár, 2. Gödi SE II., 3. Piliscsaba SE, 4. Gödi SE I.

SZABADIDŐ

Több százan sportoltak május elsején

 Felső sor: Halász, Soós, Börzsönyi, Tarjányi, Egri, Vida-Szabó, Dolp, 
Orosz; alsó sor: Sáreczné, Fekete-Csiszár, Áll, Vanda, Stiglincz, 
Zelei, Farkas, Fejér

Gödi Körkép | 2017. 7. szám SPORT
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Teltházas, nagy sikerű gálamű-
sorral ünnepelte alapításának 
és  fennállásának tízedik esz-
tendejét a  József Attila Műve-
lődési Házban a gödi Orkhesz-
tika Hastáncklub május 20-án.

− Kereken egy évtizede ala-
kultunk meg. Ez  idő alatt ren-
geteg fellépésünk, bemutatónk 
volt, sok meghívásnak tettünk 
eleget, s  aktívan részt veszünk 
a  város életében, vagy éppen 
más településre vittük Göd jó 
hírét. Több alkalommal arany-, 
ezüst- és  bronzminősítéssel 
díjaztak bennünket. Ennek 
a  mozgásformának több ezer 
hódolója van országszerte, 

egyre több hölgy ismeri meg a hastánc női szervezetre gyakorolt 
jótékony hatásait, és választja szabadidejének hasznos eltöltésére. 
A hastánc a mozgáskultúra része, és több ezer éves hagyományok-
ra tekint vissza. Számos irányzata létezik, de egyértelműen a keleti 
kultúrákból származik: van török, egyiptomi, görög, marokkói, 
szíriai és libanoni változata, s mindegyiknek akad külön sajátossá-
ga, stílusa. Régen a lakodalmakban a termékenységet szimbolizál-
ta. Korábban volt egy negatív megítélése, hasonlóan a rúdtánchoz, 
pedig aki ismeri, tudja, hogy ez helytelen, s tudja, mennyi erőnlét 
kell a gyakorlatokhoz. A hastánc ma már igen népszerű, egyesüle-
tekben, kisebb településeken, akár iskolai szerveződésekben is le-
het találkozni a hastáncoktatással. Ugyan még nincsen hazai szö-
vetsége, de egyértelműen a tömegsport, a szabadidőport felé tart 
– mondta Sághy Judit, a  gödi klub vezetője. Hozzátette: bázisuk 
a  József Attila Művelődési Házban található, szeptembertől tan-
folyamot hirdetnek kezdőknek, elérhetőségük pedig megtalálható 
a Facebookon.

V. F. 

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi hajósok Velencében, 
a Vogalonga fesztiválon

Vogalonga, azaz hosszú evezés a neve a híres velencei evezős fesz-
tiválnak, amelyet minden évben pünkösdkor rendeznek a gon-
dolák városában.

− A világ számos tájáról érkező, több mint tízezer résztvevő 
között két sárkányhajóval összesen 58 gyermek és  felnőtt kép-
viselte a gödi sárkányhajózást Velencében. Az egyik kormányos 
Viola Albert, a másik jómagam voltam. A vérbeli olasz hangula-
tú karneválon 33 km-es távot tettünk meg nyílt tengeren, illet-
ve a velencei lagúnákon. Feledhetetlen élmény, igazi dolce vita! 
Minden vizet és evezést kedvelőnek kihagyhatatlan. Jövőre is ott 
a helyünk! – mondta a Gödi Szabad Sárkányok vezetője, Rabnecz 
Károly.

KAJAK

Kőhalmi Emese ifi Európa-bajnok!
Kiváló eredményt ért el a belgrádi ifjúsági és U23-as síkvízi ka-
jak-kenu Európa-bajnokságon a felsőgödi Kőhalmi Emese. A KSI 
2002-es születésű versenyzője első lett az ifjúsági korosztályban 
K1 1000 méteren, az Ada Ciganlija-i tavon rendezett viadalon.

− Emese még serdülőkorú, ám ennek ellenére hihetetlen ma-
gabiztosan versenyzett, profin oldotta meg az ezer méterét. Nem 
nyomta agyon a  tét, érezhetően jó versenyzőtípus – dicsérte őt 
Dónusz Éva utánpótlás-kapitány.

Emese alsó tagozatban a Németh László Általános Iskola tanu-
lója volt, korábban Vácon kajakozott, de az idei szezonra a gödi 
kajakosokkal készült a téli, hajnali úszások alkalmával, amiért 
ez úton is köszönetet mond Sinkó László edzőnek.

− Szeretnék kijutni a pitesti síkvizi vagy a pietermaritzburgi 
ifjúsági maraton világbajnokságra. Előtte azonban még nagy 
küzdelmek várnak rám, serdülőként kell helytállnom a  17-18 
éves korú mezőnyben a legendásan erős magyar válogatókon – 
nyilatkozta céljairól az Európa-bajnok.

V. F.

Kőhalmi Emese (középen) cseh és fehérorosz ellenfelével osztozott 
az Európa-bajnoki dobogón

Annak ellenére, hogy a Gödi SE szakosztálya megszűnt, még 
mindig igen népszerű Gödön a sárkányhajózás

Több ezer éves hagyományok 
a keleti kultúrából; látványos, és 
jótékonyan hat a női szervezetre

HASTÁNC

Tízesztendős az Orkhesztika Hastáncklub
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket min-
den hónap 25-éig küldjék meg 
szerkesztőségünknek 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 szeren-
csés nyertest nyereményének 
átvételéről e-mailben, telefonon 
vagy postai úton értesítjük. Kér-
jük, hogy a megfejtéssel együtt 
küldjék meg nevüket és elérhető-
ségüket is.

A Gödi Körkép 2017. júniusi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése:
„Hölgyem, a futó nyári kalandra 
jelentkezem!”

A nyertes ezúttal: 
Dunai-Vályi Mónika

Szerencsés megfejtőnk az Eck-Art 
Hajstúdió (Göd, Szent István utca 
23.) szolgáltatását veheti igénybe.
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Június 10-én tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Fétis Kft. 
a Gödi Fétis Crossfutást és az ahhoz kapcsolódó Búzaszem hagyo-
mányőrző délutánt. A sportnapon idén is benépesült az alsógödi 
GSE-sporttelep, a Nemeskéri Parkerdő és annak környéke.

− Öt futótávon – 200 méter és 14 kilométer között – összesen 
450-en regisztráltak, a Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgó Tornán 
pedig 110-en léptek pályára. A  legfiatalabb futóink háromévesek 
voltak, a legidősebb versenyző személyében a 84 esztendős Kenyér 
Imrét köszönthettük. Igen népszerű volt a  Családi csavargás 
ügyességi verseny, ahol a  feladatok között szerepelt célba dobás, 
labdafújás, pohárgravírozás, zsákban futás és lápjárás is. A nyolc 
állomásból álló versenyt 15 család teljesítette. A programok között 
szerepelt még kézműves foglalkozás, volt egészséges életmóddal 
és táplálkozással foglalkozó, előadásokkal egybekötött termékbe-
mutató és állapotfelmérés, (vércukor-, testzsírszázalék- és vérnyo-
másmérés), valamint talpmasszázs is. A  jó hangulathoz számos 
Tónió-karikatúra, a  GDSE táncszakosztálya, a  GrandUp Kids, 
az  After School, valamint a  Drums ütőegyüttes is hozzájárult – 
tájékoztatta lapunkat Vízvári Judit főszervező.

− Igazi összefogás eredménye ez a sportnap, amelyben cégünk 
munkatársai mellett a  gödi önkormányzat, a  helyi kereskedők 
és közösségek, egyesületek, valamint Wagner László és csapata is 
jelentősen hozzájárul a sikerhez. Programunkat ezúttal is úgy állí-
tottuk össze, hogy a családok minden tagja megtalálja a magának 

megfelelőt, legyen az akár egy ovis futás, 5-14 kilométeres crossfu-
tás, családi ügyességi verseny, vérnyomásmérés, talpmasszás, vagy 
éppen arcfestés a gyermekeknek. Amíg a család néhány tagja a fu-
tópályán van, addig a többiek is találnak maguknak megfelelő el-
foglaltságot. Ezt mindig is szem előtt tartjuk – mondta Süle József, 
a Fétis Kft. ügyvezető igazgatója.

Az eredmények a http://crossfutas.fetis.hu/ oldalon találhatók.
V. F.

Öt táv, 450 regisztrált futó a 3 évestől a 84 évesig - ez is a Fétis 
crossfutás egyik jelentősége

SZABADIDŐSPORT

Igazi összefogás eredménye a Fétis sportnap
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.
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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.

KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

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

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

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

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

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

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

pogácsabrikett
Zsákos szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

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

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

Gödi Körkép | 2017. 7. szám HIRDETÉS
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Agilis munkatársakat keresünk 
dunakeszi munkahelyre, 
általános karbantartó 
szakmunkás és segédmunkás, 
valamint autószerelő és fényező 
munkakörökbe.
Érdeklődni a (06 30) 934-5198-es 
telefonszámon lehet.

Felsőgödön kiadó egy 98 
négyzetméteres kertes családi 
ház. Telefon: (06-20) 9260-524. 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

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.

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

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

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Nyári úszó- és lovas tábor
Turnusok:

1. július 17-től 21-ig 
2. július 31-től augusztus 4-ig

A tábor részvételi díja: 25.000 Ft
TESTVÉRKEDVEZMÉNY

Nyári úszótábor
Turnusok:

1. augusztus 7-től 11-ig 
2. augusztus 14-től 18-ig

A tábor részvételi díja: 17.500 Ft 
TESTVÉRKEDVEZMÉNY

Jelentkezés:
HORVÁTH RENÁTA edzőnél
06-20/ 585-0929
Helyszín: Gödi Termálfürdő
(Göd, Kinizsi út)
Bővebb információ:
www.facebook.com/piranhase



Kellemes pihenést, élményteli nyarat
kívánunk minden olvasónknak!


