
2017
AUGUSZTUS

A nyári 
időszakban
megvalósult 
fejlesztések 

közélet  4. oldal

Vajda Béla 
válogatottként

lett Európa-bajnok
sport  30. oldal

Ünnepeljünk együtt!
M E G H Í V Ó  A  S Z E N T  I S T V Á N - N A P I  R E N D E Z V É N Y E K R E

18-19. OLDAL

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 28. ÉVFOLYAM 8. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS

H
IR

D
ET

ÉS

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

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

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

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

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

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

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

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu
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Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (06 27) 530-601 
E-mail: info@goditesz.hu 
Honlap: www.goditesz.hu 

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

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

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

Járdafelújítás és ívkorrekció az Alagút utcában

Az Alagút utca megnövekedett forgalma miatt szükségessé vált az utcában ta-
lálható közúti aluljáró biztonságosabbá tétele. Ennek érdekében a meglévő be-
tonjárdát térköves kivitelben átalakították, és ezzel egyidejűleg módosították 
a meglévő útpálya ívét is. Az ívkorrekciónak köszönhetően az alagútnál most 
már az előírásoknak megfelelőek a védőtávolságok az út gépjárművek, illetve 
gyalogosok által használt sávja között, így ezen a nagy forgalmú szakaszon 
biztonságosabbá vált a gyalogosközlekedés.

Útfelújítás és gyalogos-átkelőhely a Rákóczi utcában

A közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében hamarosan gyalogos-átkelő-
hely létesül a Rákóczi Ferenc utcában, a Fácán Óvodaegység és a gödi vasút-
állomás utaskijárójának vonalában. Ezen a  szakaszon igen jelentős a gyalo-
gosforgalom, hiszen a vonathoz, illetve az óvodába igyekvők is itt kelnek át 
az úton. A gyalogos-átkelőhely kialakítását megelőzően az önkormányzat fel-
újíttatta a repedezett, rossz minőségű útburkolatot az Iván Kovács László utca 
és a Köztársaság út közötti szakaszon. További útburkolat-felújításokra is sor 
került a Pozsonyi utcában az Ilka köz és az Ilka patak közötti szakaszon, illet-
ve az Erkel Ferenc utca teljes hosszában. Összességében így mintegy 410 méter 
hosszúságú útszakasz burkolatfelújítását végezték el az utóbbi hetekben.

VÁRÁSI BERUHÁZÁSOK

A nyári időszakban megvalósult fejlesztések

A Rákóczi úti gyalogos-átkelőhelyre a vonathoz és az óvodába igyekvők 
biztonsága érdekében is nagy szükség van. Képünkön Csányi József képviselő 
(jobbra) és  Simon Tamás alpolgármester kíséri figyelemmel az útfelújítást

Az alagútnál elvégzett munkálatok után biztonságosabbá vált a közlekedés 
ezen a forgalmas szakaszon Fotó | Kurdi Imre

KÖZÉLET
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Elektromos töltőállomások épülnek

A „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére” című pályázaton Göd Város Önkor-
mányzata támogatást nyert két elektromos töltőoszlop kiépíté-
sére. Az elektromos járművek használatához szükséges töltőosz-
lopok létesítésére elnyert támogatás összege 4 952 000 Ft. A jövő 
év végéig megvalósuló beruházás keretében két helyszínen épül 
egyenként 22 kW teljesítményű töltőoszlop, az egyik a Köztár-
saság úton, a  Penny áruház melletti parkolónál, a  másik pedig 
a Nemeskéri-Kiss Miklós úton, a benzinkutak környezetében.

Forrás: Göd Város Önkormányzata
G. K.

Energetikai fejlesztés a Németh László Iskolában

Ovifoci-pálya készült a legkisebbeknek

Az önkormányzat sikeresen pályázott a  „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-
Sport Program”-ban való részvételre. Az önkormányzat 2 850 000 
Ft összegű fejlesztési támogatásával, valamint 6 650 000 Ft vissza 
nem térítendő tao-támogatás igénybevételével elkészült egy 6 x 12 
méteres műfüves ovifoci-pálya a Kincsem Óvoda udvarán. A prog-
ram a  szükséges eszközkészlet beszerzésére is fedezetet nyújtott, 
és tartalmazta az óvodapedagógusok speciális képzését is. 

Az Ovi-Foci Program keretében az óvodások nemcsak a foci, 
hanem számos más labdajáték (kosárlabda, kézilabda, tenisz, 
lábtenisz, röplabda, tollaslabda stb.) alapjait is elsajátíthatják. 
A program így nem csupán a magyar futballélet, hanem a teljes 
magyar sportélet felemelkedését is szolgálja. 

Egészségház építésére pályázik az önkormányzat 

Göd Város Önkormányzata hamarosan pályázatot nyújt be 
egy orvosi rendelő megépítésére, amelyre 95 százalékos visz-
sza nem térítendő támogatást kaphat. A pályázat előkészíté-
seként most készülnek az engedélyezési tervek. 

Az épület elhelyezésére a termálstranddal szemben, a ke-
rékpárút másik oldalán nyílna lehetőség. Ezen a telken a kü-
lönböző védőtávolságok miatt csak egy keskeny sáv építhe-
tő be, ám a rendelő éppen elférne a szükséges parkolókkal 
együtt. Az egészségházban felnőtt háziorvosi rendelő, gyer-
mekorvosi rendelő, védőnői és fogorvosi rendelő kapna he-
lyet. Az épület tetején napelemes rendszer működne együtt 
egy hőszivattyús megoldással, ami biztosítaná az  alacsony 
üzemelési költséget. 

VÁRÁSI BERUHÁZÁSOK

A nyári időszakban megvalósult fejlesztések

Nyár elején megkezdődött és  jelenleg is tart a  Németh László 
Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola főépületének 
energetikai korszerűsítése. Az önkormányzat tulajdonában álló 
épület új nyílászárókat és modern hőszigetelést kap. Kiépítenek 
egy napelemes rendszert is, amely hozzájárul majd az intézmény 
üzemeltetési költségeinek jelentős csökkentéséhez. 

A beruházás finanszírozása a  KEHOP-5.2.9 számú pályázat 
keretében a  Kohéziós Alapból és  hazai költségvetési forrásból 
történik, 100 százalékos támogatással. Az önkormányzat csak-
nem 207 millió forintot nyert az oktatási intézmény energetikai 
fejlesztésére. 

Az épület belső munkálatai a  tanévkezdésre elkészülnek, 
a külső homlokzati munkák és  a napelemek elhelyezése pedig 
az idei év végéig fejeződik be.

A Dunakeszi Tankerületi Központ több terem festését és pad-
lóburkolatának cseréjét finanszírozza. Őszre két konténerterem 
is elkészül majd, így némileg csökkenhet a főépület zsúfoltsága. 
A  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. 
ütemének keretében pedig 2018-ban várhatóan további tanter-
mekkel bővülhet az iskola. 

Az épület hőszigetelésének külső munkálatai az év végéig is 
eltarthatnak

A nyílászárók cseréjével és a belső munkákkal tanévkezdésre 
végeznek a kivitelezők

A tervezett új egészségház a termálstranddal szemben kapna 
helyet, és gazdaságos fenntartását napelemek is segítenék
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A helyi közlekedéshez Gödön sokan szívesen használják a kerékpárt. Az új biciklitárolók 
kihelyezésével rendezettebbé válhat a városkép is Fotó | Kurdi Imre

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

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

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,
•  Tágas terek,
•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!

KÖZMŰFEJLESZTÉS

Tájékoztatás Nevelek 
településrész csatornázásával 
kapcsolatban
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoz-
tatása szerint az állam a 2014 és 2020 közé eső 
időszakban kizárólag a  vonatkozó kormány-
rendeletben nevesített települések szennyvízel-
vezetésének kiépítését támogatja. Göd a  jogsza-
bályban nem szerepel, így a pályázók köréből ki 
van zárva. Ahhoz, hogy a jogszabályban Göd is 
szerepeljen, először egy műszaki dokumentációt 
– úgynevezett szennyvíz-agglomerációs átsoro-
lási kérelmet – kellett készíteni, és benyújtani azt 
a területi vízügyi igazgatóságnak. 

A dokumentáció elkészült, és  azt 2016. de-
cember végén az  önkormányzat benyújtotta 
a  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak 
(KDVVIZIG). A tervező az előírt hiánypótláso-
kat is teljesítette. A  Vízügyi Igazgatóság június 
19-ére összehívta a  Területi Vízgazdálkodási 
Tanács szakbizottságát, amelynek az  érintett 
hatóságok és  szervezetek is tagjai. A  bizott-
ság egyhangú döntéssel támogatta városunk 
szenny víz-agglomerációs átsorolási kérelmét. 
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság júli-
us végén továbbította a bizottság döntését az Or-
szágos Vízügyi Felügyelethez (OVF). Az OVF ezt 
követően – várhatóan ez év őszén – egy szakmai 
álláspontot alakít ki, amelyet felterjesztenek bel-
ügyminiszteri döntésre. Ha a  döntés kedvező 
lesz, előkészítik a  pályázaton való részvételhez 
szükséges jogszabály-módosítást, amely alapján 
az önkormányzat elindulhat majd a nyitott csa-
tornázási pályázaton.

Göd Város Önkormányzata

VÁROSKÉP

Kerékpártárolók a város több pontján 
A polgármesteri hivatalhoz, illetve a városi képviselőkhöz intézett la-
kossági kérések alapján az önkormányzat ötállásos kerékpártárolókat 
helyez el Göd több pontján, ezzel is bátorítva a környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedést. Az első új kerékpártároló a gödi vasútállo-
más mellé, a Pálya utca és Fácán utca sarkára került ki.

***
A 2017-es esztendő a  kerékpár feltalálásának 200. jubileumi éve. 
Az első biciklit a mannheimi Carl Drais von Sauerbronn német báró 
szabadalmaztatta 1817-ben. 

A Gödön is közkedvelt közlekedési eszköz kiemelt szerepet tölt majd 
be a szeptember 16. és 22. között megrendezendő Európai Mobilitási 
Hét gödi rendezvényein is. A fenntartható közlekedés népszerűsítését 
szolgáló egyhetes rendezvénysorozat részletes programja megtalálha-
tó a 17. oldalon.

Forrás: Göd Város Önkormányzata
G. K.

KÖZÉLET



Mint azt Lukács Józsefnétől, a Mozgáskorlátozottakat Pár-
tolók Klubjának elnökétől megtudtuk, a lelkes klubtagok a 
nyár derekán rendbe tették, kicsinosították a kiserdei tanya 
épületét.

A felújításhoz szükséges anyagokat az önkormányzat biz-
tosította a számukra.  Közel tucatnyian néhány napos mun-
kával újrafestették az épületet, amelynek földalapzatára tér-
köves burkolat került, s farostlemezekből kialakítottak egy 
tárolóhelyiséget is.

A tanyát egyébként évek óta a Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubja tartja rendben, amely nem egy program-
juknak is helyszínéül szolgál. Az épület azonban más gödi 
civil szervezeteknek is kedvelt „találkahelye”, mások mellett 
a Kertbarátok Klubja, a Vöröskereszt gödi szervezete és a 
sakkozók is rendeznek ott összejöveteleket, sőt a tanyán tar-
tottak már autós találkozót és táncos mulatságokat is.

Lenkei György, az önkormányzat szociális bizottságának 
elnöke elismerését és köszönetét fejezte ki az önkéntesen el-
végzett munkáért az idén 10 éves fennállását ünneplő civil 
szervezet tagjainak.

(W)
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HIRDETÉS

ÖSSZEFOGÁS

Megújult a kiserdei tanya

Az épület belső terének csinosításában és újrafestésében 
elsősorban a hölgyek jeleskedtek

Jó hangulatban és kellemes, csöppet sem tikkasztó időben folyt 
a munka
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Nyári nyitvatartás naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

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

a Gödi Termálstrandfürdő!Egész nyáron kellemes kikapcsolódást kínál

Az ünnepelt feleségével, Füzi Annával

SZÜLETÉSNAP

Kasza János köszöntése
Kasza János 1927. július 30-án született Dormándon. 1948-ban 
a pesti Városligetben romantikus körülmények között ismerke-
dett meg Füzi Annával, s 1952-ben kötöttek házasságot. Két gyer-
mekük szültetett, János és Anikó.

Az első időkben albérletben laktak Gödön, majd később saját 
házat építettek, amelyben azóta is együtt élnek.

János bácsi a MÁV egyik gépjárműjavító műhelyében dolgo-
zott, s onnan ment nyugdíjba. 

Gyermekeik családot alapítottak, s  János bácsiéknak négy 
unokájuk született. Persze időközben már ők is felnőttek, meg-
házasodtak, és  eddig öt dédunokával ajándékozták meg a déd-
szülőket. A  picik egymással versengve imádják dédi mamát 
és dédi papát.

90. születésnapján János bácsit Göd város nevében dr. Pintér 
György alpolgármester és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője köszöntötte. János bácsinak mi magunk is további 
derűs éveket és jó egészséget kívánunk!

(w)

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet 
pályázatot hirdet
konyhai dolgozó munkakör
betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: 8 órás, határozatlan idejű mun-
kakör.
A munkavégzés helye: a Huzella Tivadar Általános Iskola 
konyhája.
A munkába állás időpontja: 2017. szeptember 1.
A jelentkezés módja: fényképes önéletrajz megküldésével 
az info@goditesz.hu címre.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 
a (06 27) 327-601-es telefonszámon.

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + 
pénztár): 478 767

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő 
összegek + pénztár): 4 931

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 52 165

A lekötött betétek összesen: 300 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő 
összegek + a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 835 863

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 764 742

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

nem volt 
ilyen tétel

A lakossági adótartozások összege: 139 789

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

KÖZÉLET



− Hogyan lett fogorvosi asszisztens?
− Általános ápolónőként végeztem, majd 
a mentőkhöz kerültem. Mivel megszületett 
a lányom, így a három műszakot nehezen 
tudtam volna továbbra is vállalni. Szóltak 
nekem, hogy nyugdíjba megy a  felsőgödi 
fogászati asszisztens, és megüresedik a he-
lye. Sebészeti nővérként nem gondoltam 
arra, hogy fogászati asszisztens legyek, de 
el kellett fogadnom a lehetőséget a gyerek 
miatt, meg persze közel is volt a  rendelő, 
a  Kisfaludy utcában. Nagyon megszeret-
tem ezt a  munkát, és  ott ragadtam. Ha-
mar eltelt ez a  48 év. Szerencsés voltam, 
mert mindig nagyon jó főnökeim voltak, 
kitűnő szakemberek. Jelenleg dr. Csatlós 
Györgyivel dolgozom, nyugalom és  csalá-
dias hangulat uralkodik a  rendelőben, jó 
vele együttműködni. Ahol két ember dol-
gozik és nincs meg közöttük az összhang 
közöttük, az borzasztó lehet.

− Miben rejlenek a öszakmájának a szép-
ségei, amelyek megtartották ebben a közel 
fél évszázadban? Volt emlékezetes esete?
− Az emberekkel való kapcsolat, a sikerél-
mények, amikor például bejön a  rendelő-
be egy fogatlan ember, és  új foggal távo-
zik. Az egyik nagyon emlékezetes esetem 
az volt, amikor a TopHázban az egyik fia-
talembernek soha életében nem volt foga, 
fogcsírája sem, de ő szeretett volna. Készí-
tettünk neki egy fogsort, betette a szájába, 
és azóta azzal együtt él: eszik, rág, és na-
gyon örül neki. Ez számunkra is nagyon jó 
érzés. De ez egy nagyon ritka eset, és nem-
csak az  ilyen nagy dolgok számítanak, 
hanem az  apró örömök is, amikor bejön 
valaki fájó foggal, és mosolyogva, fájdalom 
nélkül távozik.

− Mivel foglalkozik akkor, amikor nem 
dolgozik? Van egyáltalán szabadideje?
− A  lányomnak sokat segítettem, amíg 
az  unokáim kicsik voltak, vigyáztam rá-
juk, elkényeztettem őket, persze, azóta 
már felnőttek. Kézimunkázok, ünnepek-
kor mézeskalácsot sütök, jövök-megyek, 
szeretek utazgatni. Régebben sokat túráz-
tam, ma már inkább csak rövidebb sétákra 
vállalkozom. Közéleti munkát is végeztem: 
a Habitat for Humanitynél voltam vezető-
ségi tag, velük lakóházak építésénél segí-

tettük, itt Gödön is. Évekig elnöke voltam 
a Lions Club gödi szervezetének. A klub-
bal különböző ingyenes szűrőprogramo-
kat, például látásvizsgálatot szerveztünk. 
A  kétnapos szűrésen több száz ember 
megfordult, olyanok is, akik nem biztos, 
hogy az  SZTK-ban sorban álltak volna, 
vagy magánorvost tudtak volna fizetni. 
Sok ember ezeken a vizsgálatokon fedezte 
fel, hogy problémája van a látásával, példá-
ul zöld hályogja van, amit, ha időben ész-
revesznek, szinten tartható, és nem vakul 
meg az ember.

− Milyen a kapcsolata a páciensekkel?
− Amikor szabadság után visszamegyek 
dolgozni, a  betegek nagyon megörülnek 
nekem és  azzal fogadnak, hogy „Jaj, már 
azt hittük, hogy elment tőlünk!”. Erre szok-
tam mondani, hogy el is mentem, meg 
nem is. Nyugdíjas vagyok, heti két napot 
dolgozom, a többi napon a lányom dolgo-
zik a rendelőben, aki fogtechnikus és den-
tálhigiénikus szakember.

− Az  interjú előtt elmondta nekem, hogy 
a díjazás híre fent volt a Facebookon, ahol 
sokan gratuláltak önnek. Érdeklik  az „új” 
dolgok?
− Mivel számítógépen dolgozom bent 
a munkahelyen, és itthon is gyakran leülök 
a monitor elé, fent vagyok a közösségi ol-
dalon. Jópofa dolog, hogy körülbelül 1300 
ismerősöm van, ennyien jelöltek be, több-
nyire páciensek. Könnyű így kapcsolatot 
tartani az emberekkel. Nem kell azért ma-
gunkba temetkeznünk, mert elmúltunk 70 
évesek.

− Sokat változott a szakma a közel ötven 
év alatt?
− Rengeteget! A  gépek, az  anyagok rob-
banásszerűen fejlődtek. Például amikor 
én kezdtem a szakmát, még híre sem volt 
a  fényre kötő tömésnek, csak amalgám 
és  fehér tömés volt. A  különböző fogpót-
lási technikák is sokat fejlődtek, a  határ 
a csillagos ég. Régen többnyire minden be-
teg fogat kihúztak, és jöhetett a műfogsor. 
Az  emberek hozzáállása is változott. Ma 
már az utolsó leheletig menteni kell a  fo-
gakat. Az  új technikák megkönnyítették 
a fogpótlást.

− Amikor otthon készültem az  interjúra, 
eszembe jutott, hogy régen jártam fogor-
vosnál. Szerencsére nem fájnak a fogaim, 
de azért jó, ha időnként rájuk néz egy 
szakember. Mit tanácsol azoknak, akik 
nem járnak rendszeresen fogorvoshoz?
− Sokan azért nem mennek fogorvoshoz, 
mert félnek, pedig „nem kell félni, nem fog 
fájni”. Ma már olyan műszerek, eszközök 
és  anyagok vannak, hogy a  kisgyerek is 
injekció nélkül bátran beül a  fogorvo-
si székbe, és  a  hangját sem hallatja. Kár, 
hogy a  mi gyerekkorunkban nem voltak 
ilyenek, akkor most az idősebbek nem fél-
nének annyira.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

„Nem kell félni, nem fog fájni!”

A Göd Város Polgárainak Egészségért Díj egyik kitüntetettje idén Tóth Lászlóné 
fogorvosi asszisztens. Vele beszélgettünk felsőgödi otthonában.

Tóth Lászlóné szerencsés embernek vallja 
magát, mert rajong a hivatásáért

Gödön elhunytak
Dankó István Lajos (69 éves)
Seres Kálmánné (sz.: Koller Ernesztin Mária) 
(86 éves)

2017. július 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Mátyás Ferenc és Nagy Györgyi
Flier Martin és Lőrinc Anna
Papp József és Dóri Glória
Csákó Balázs József és Nemes Anikó 
Magdolna
Mészáros Gábor és Szabó Erika

Gödi Körkép | 2017. 8. szám KÖZÉLET
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− Hányadik alkalommal nyitotta meg 
kapuit a tábor?
− Immár tizenharmadik alkalommal 
szerveztük meg, és  nyugodt szívvel 
mondhatom, nagyon népszerű a  vá-
rosban. Azok a gyermekek, akik rend-
szeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülnek, térítésmentesen vehették 
igénybe az  ellátást, míg a  többieknek 
napi ezer forint volt a térítési díj. Ez az 
összeg már évek óta nem változik, 
az önköltség 75 százalékát fedezi.

− A  táborzáró rendezvényen jó volt 
látni a  sok mosolygó gyermekarcot. 
A lányok és fiúk milyen programokon 
vehettek részt?
− Lehetetlen felsorolnom valamennyit. 
A  hét négy napján a  gyerekek a  kéz-
művesség és az iparművészet különbö-
ző technikáival ismerkedhettek. Igen 
népszerűek voltak Fazekas Melinda 
újrahasznosított anyagokból készí-
tett ékszerei, míg Hegedűs Erzsébet 
a  papírmasé technikát tanította meg 
a gyerekeknek, Molnár Zsanett-tel süt-
hető gyurmából alkothattak ajándék-
tárgyakat, a  Család- és  Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai pedig kavicsfes-
tésre invitálták a kicsiket és a nagyokat.

A sport, a  mozgás bármely formája 
mindennap állandó programként volt 
jelen a  táborban, aerobic, foci, indi-
ai és  hawaii táncoktatás, zumbaórák 
közül választhattak a fiúk és a lányok. 

A  tábor szenzációjának egyértelmű-
en a  SAFE KID-oktatás bizonyult – 
a  három oktató négy héten keresztül 
tanította gyermekönvédelmi fogások-
ra a  táborozóinkat, hetente kétszer 
Madarászné Szendrey Katalin, heti 
egy alkalommal pedig Kadocsa Anna 
mozgatta meg a táborozókat.

Alkalom nyílt a  táborozás egy hó-
napja alatt sárkányhajózásra, strando-
lásra (heti két alkalommal nyolc-nyolc 
gyerek mehetett két kísérővel a  gödi 
termálfürdőbe) és eljutottunk a buda-
pesti állatkertbe is.

Hétfőnként a  rendőrség munkatár-
sai látogattak el a  táborba, így a  tá-
borlakók megismerkedhettek a  gödi 
rendőrőrs munkatársaival, előadást 
hallgathattak meg a szünidei, vízparti 
és  az  internethasználattal kapcsolatos 
veszélyekről, részt vehettek „rabosí-
táson”: igazi „rendőrségi” fotók ké-
szültek, ujjlenyomatot vettek az  erre 
vállalkozóktól, és  akinek kedve volt, 
kipróbálhatta a járőrautót is.

A táborba jelentkezők között több 
speciális nevelést igénylő gyermek 
kapott ellátást. Fontosnak tartottuk, 
hogy az  integráció segítségével őket 
is elfogadják kortársaik. Okos Levente 
a  Dulate Egyesület tagjaival megláto-

gatta táborozóinkat, és  a  látássérült 
emberek mindennapjaiba nyújtva be-
tekintést érzékenyítő tréninget tartot-
tak a gyerekeknek.

A felelős állattartásról tartott elő-
adást kolléganőnk, Gelencsérné Virág 
Andrea, aki fegyelmező gyakorlato-
kat is bemutatott a kutyájával, a kicsik 
és  nagyok óriási örömére. Pályaorien-
tációs tanácsadáson vehettek részt azok 
a  felsősök, akik még bizonytalanok 
voltak a  továbbtanulásukat illetően. 
Az  elsősegélynyújtás alapismereteibe 
Szilágyi Krisztián avatta be a  táboro-
zókat, Endrődi Noémi pedig a bőrápo-
lás legfontosabb tudnivalóit osztotta 
meg velük. Idén sem maradhatott el 
Bányavári Pál íjászbemutatója, Pálos 
Judit pedig több alkalommal is arcfes-
téssel kedveskedett a gyerekeknek.

Nagy sikert aratott a Sivasakti Kalá-
nanda Táncszínház Karma című előa-
dása – sok gyereknek a táborban látott 
darab volt az első „színházi” élménye, 
és nem is az utolsó, hiszen a táborzáró 
napon a Portéka Színpad Fekete cilin-
der című előadását is megnézhették.

− Idén összesen hány gyermek táboro-
zott?
− A táborba 152 gyermek jelentkezett, 
s reményeink szerint valamennyien jól 
érezték magukat. A záró rendezvényen 
ezúttal is korona került a tábor „szívki-
rályi párjára”: a gyerekek titkos szava-
zással választották ki azt a fiút és lányt, 
akik a legtöbb barátot szerezték, akiket 
a  legjobban megkedveltek a táborozás 
egy hónapja alatt. A  koronázási ün-
nepségen Simon Tamás alpolgármes-
ter koronázta meg a  tábor Szívkirá-
lyát, Kis Zsombort, és Szívkirálynőjét, 
Molnár-Rados Jázmint. Idén is gazdá-
ra talált az  Év önkéntese-díj, amelyet 

VAKÁCIÓ

Táborozni jó!
Az önkormányzati és kistérségi támogatással – az Alapszolgáltatási Központ 
szervezésében – megrendezett gödi napközis tábor július 3-ától július 28-ig 
várta a gyermekeket a Huzella Tivadar Általános Iskola területén. E tábor vi-
dám, kalandos és élményekkel teli napjairól Tóth Ildikóval beszélgettünk.

A gyermekönvédelmi fogások elsajátítása hasznos tudás. A táborozók hetente kétszer 
vehettek részt a SAFE KID-oktatáson 

Egy igazi rendőrautó volánja mögé 
természetesen minden gyerek szeretne 

beülni. A táborozóknak erre is volt 
lehetőségük

KÖZÉLET

10



KÖSZÖNTÉS

Ezüstös tincsek, mosolygós szemek
Zobolyák Jánosné, Kovács Regina a Heves megyei Tiszanánán született 1922-
ben, ott töltötte a gyermekéveit, ott kötött házasságot s ott nevelte fel négy le-
ányát. A férjével együtt mindketten a helyi termelőszövetkezetben dolgoztak, 
más munkalehetőség nem is igen volt arrafelé. Regina néni a téesz konyhájá-
nak hírét öregbítette főztjeivel, s onnan ment nyugdíjba.

25 évvel ezelőtt megözvegyült, s mivel akkorra már a felnőtt gyermekei kö-
zül senki sem lakott Tiszanánán, ő Alsőgödöt választotta, és az itt élő lányá-
hoz költözött. A csendes környék, a kertes ház, a kedves szomszédok mind-
mind a szülőfalujára emlékeztetik.

Amíg az egészsége bírta, a ház körül tüsténkedett, sokat és szívesen hímzett 
és kézimunkázott, ám szeme romlása ma már meggátolja ebben, napjai olvas-
gatással, tévézéssel telnek.

Nem Gödön lakó lányai, hat unokája és hat dédunokája rendszeresen láto-
gatják, noha a családok távolabbi településeken élnek, nem egy unoka pedig 
külföldön vállalt munkát.

Regina nénit 95. születésnapja alkalmából a  város nevében Simon Tamás 
alpolgármester köszöntötte, Tóth Ildikónak, az  Alapszolgáltatási Központ, 
és Frey Lászlónénak, a Vöröskereszt gödi szervezete vezetőjének társaságában.

Az ő jókívánságaikhoz olvasóink nevében szerkesztőségünk is csatlakozik.
(w)

Zobolyák Jánosnét Simon Tamás alpolgármester köszöntötte otthonában

A Sivasakti Kalánanda Táncszínházat Somi 
Panni alapította kereken húsz évvel ezelőtt

Áldorfai Gábor és Perjési Petra vehetett 
át Lenkei György képviselőtől.

− Kik támogatták az önök munkáját?
− Táborunk megszervezését Göd Vá-
ros Önkormányzatának és a Dunake-
szi Kistérség Többcélú Társulásának 
támogatása tette lehetővé, de jelen-
tős segítséget kaptunk helyi cégektől, 
szervezetektől, sőt magánszemélyektől 
is. A  gödi Karitász Szervezet mellett 
támogatóink között tudhattuk Fujer 
István vállalkozót, a Magyar Vöröske-
reszt gödi szervezetét és a Magyar Élel-
miszerbankot is.

Walter Béla

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtte-
ket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátítá-
sában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.

Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
Információk: www.civilvallalkozasok.hu
E-mail: info@civilvallalkozasok.hu

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk 2017. júliusi számában sajnos pontatlanul jelent meg az ünnepelt, 
Halász Ferencné, Lőcsei Kornélia neve. Elnézést kérünk az elírásért!

Gödi Körkép
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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 Neveleki Szomszédok Egyesület 
célja az  volt ezzel a  rendezvénnyel 
és az azt megelőző kampánnyal, hogy 
a  neveleki településrész és  szélesebb 
körben Göd város közlekedésbizton-
sági színvonala javuljon a  gyermeke-
ket és a felnőtteket megszólító, célzott 
baleset-megelőzési, szemléletformáló 
kampánnyal.

Az akciónk már szeptemberben el-
kezdődött, amikor a  Neveleki Szom-
szédok Egyesület rajzpályázatot hir-
detett óvodás és  általános 
iskolás gyermekek szá-
mára. A  cél az  volt, hogy 
a  gyermekek mutassák 
meg, hogy mit jelent nekik 
a  biztonságos közlekedés. 
Nagyon elgondolkodtató 
rajzok érkeztek, melyek kö-
zül a  legjobb alkotásokat 2016. szep-
tember 16-án, az  Európai Mobilitási 
Hét megnyitóján kiállítottuk.

Ezután az  Egyesület létrehozta 
a  KRESZ-kommandó mozgalmat, 
amelyhez bárki csatlakozhatott és csat-
lakozhat, akár gyalogosan, kerékpárral 
vagy autóval közlekedik. A  csatlako-
zók vállalják a biztonságos közlekedés 
szabályait, figyelnek egymásra, és  óv-
ják a többieket miközben közlekednek, 
valamint példamutató magatartásuk 
másokat is erre ösztönöz.

A Neveleki Szomszédok Facebook-ol-
dalán népszerűsítettük a KRESZ-kom-
mandó mozgalmat, és  tájékoztatattuk 
a lakosokat annak céljairól.

Május 6-án rendeztük meg Göd-Ne-
velek főutcáján a Neveleki KRESZ-kom-
mandó Közlekedési Családi Napot. Ez-

zel az  akcióval az  volt a  célunk, hogy 
azokhoz is eljuttassuk az üzenetünket, 
akik nincsenek jelen az  interneten. 
Ezért a  rendezvényt Nevelek egyetlen 
bekötőútjára, a Csíz utcára szerveztük, 
hogy aki aznap autóba ül, értesüljön 
a  céljainkról. A  félpályás útlezárás so-
rán az  autós forgalmat egyesével állí-
tottuk meg, és  a  volán mögött ülőket 
felkértük a KRESZ-kommandó mozga-
lomhoz való csatlakozásra. Mindany-
nyian egy KRESZ-kommandós logóval 

ellátott, belső üvegfelületre 
ragasztható autós matricát 
kaptak ajándékba, amelyet 
felragasztva az autósok vál-
lalták a biztonságos közleke-
dés szabályainak betartását. 
A  rendezvényen dr. Pintér 
György alpolgármester, 

a gödi rendőrség és a gödi polgárőrség 
is képviseltette magát.

A programjainkra gyalogosan vagy 
kerékpárral érkezők egy KRESZ-kom-
mandós logóval ellátott fényvisszaverő 
karszalagot kaptak ajándékba, amelyet 
használva a  gyalogosok és  a  kerékpá-
rosok szintén vállalják a  biztonságos 
közlekedés szabályainak alkalmazását.

A programok között szerepelt ke-
rékpáros ügyességi verseny, aszfaltrajz, 
közlekedési tanösvény kvízkérdések-
kel felnőtteknek, KRESZ-kommandó-
zás gyerekeknek, fékút-szemléltetés, 
valamint az  őszi rajzpályázat legjobb 
munkáinak bemutatása. A  játékok 
után a Generali Alapítvány támogatá-
sával két panorámatükröt helyeztünk 
ki, Varga Izabella színművésznő köz-
reműködésével.

A rendezvényen résztvevőket a közös-
ségi felajánlásokból származó, az Egye-
sület közösségi mobil kemencéjében sült 
pogácsával, a gyermekeket buborékfújó-
val és tombolajeggyel ajándékoztuk meg, 
majd a rendezvény zárásaként bogrács-
gulyás várta a vendégeket.

A céljaink megerősítéseként hetente 
vagy kéthetente Nevelek legforgalma-
sabb részénél, a  bekötőútnál plakáto-
kat helyeztünk ki egy-egy fontos közle-
kedési szabály betartására ösztönözve. 
Ugyanez az  üzenet a  Facebook-olda-
lunkon is rendre megjelent.

A Neveleki Szomszédok Egyesület 
ezúton szeretne köszönetet mondani 
az önkénteseknek az előkészületekben, 
illetve a rendezvényen nyújtott sok se-
gítségért, valamint mindenkinek, aki 
a  finomabbnál finomabb pogácsájával 
járult hozzá a  közösségi kemence kö-
zös felavatásához!

A legfőbb célunk az volt, hogy felhív-
juk az autósok, gyalogosok, kerékpáro-
sok és a gyerekek figyelmét a biztonsá-
gosabb közlekedésre. Úgy gondoljuk, 
hogy ezt elértük, sok új KRESZ-kom-
mandós tagunk lett, és bízunk abban, 
hogy mindenki jobban odafigyel majd 
a másikra!

Dégi Júlia
Neveleki Szomszédok Egyesület

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

KRESZ-kommandós családi nap Neveleken
Május 6-án rendezték meg a Neveleki KRESZ-kommandó Közlekedési Családi 
Napot, amely gyönyörű napsütésben, nagyon jó hangulatban telt.

PROGRAMAJÁNLÓ

Neveleki pogácsaparti 
és bográcsozás
Immár negyedik alkalommal lesz 
közös neveleki bográcsozás és  ga-
rázsvásár, amit idén pogácsaparti 
is kísér! A  Neveleki Szomszédok 
Egyesület közösségi kemencéjében 
bárkinek lehetősége lesz kipróbálni 
a  kedvenc pogácsareceptjét. Vajon 
kié lesz a  legfinomabb? A  közön-
ségszavazás győztese egy hétvégén 
keresztül saját otthonában ingyen 
használhatja az Egyesület mobilke-
mencéjét.

Találkozunk szeptember 9-én, 
szombaton a  Jégmadár utcai tűz-
rakóhelynél.

Szeretettel várunk mindenkit!

További információk, vala-
mint regisztráció a  rendezvényre 
és a pogácsasütésre augusztus 31-ig 
a nevelek.hu oldalon.

A közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési kampány egyik hozadéka volt az is, 
hogy közelebb hozta egymáshoz a településrészen  élőket. Képünkön dr. Pintér György 
alpolgármester köszönti a rendezvény résztvevőit
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Málnási András 11 órakor a gáton emlé-
kezett az évek során eltávozott néhai tár-
sakra. „Az  emlékezés virágait rábízzuk 
szeretett Dunánkra, vigye magával és tu-
dassa mindenkivel, hogy nem felejtjük el 
őket!”, mondta, miközben Vértesi Klára 
beúszott a  folyóba, majd a  vízbe szórta 
a  virágokat és  útjára bocsátotta a  klub 
koszorúját.

A vízparti megemlékezés az  Il Silenzio 
dallamai mellett mécsesek úsztatásával fe-
jeződött be.

Időközben megérkeztek a távol élő klub-
tagok és  iskolatársak, sokan családostól. 
Jöttek Budapestről, Dunakesziről, Vácról, 
Nagymarosról, de még Salgótarjánból is. 
Többen hosszú évek óta nem találkoztak, 
összeölelkezve, örömmel üdvözölték egy-
mást. A  jubiláló évfolyamok osztályaiból 

a  60 éve végzettek közül huszonegyen, 
az  1967-esek pedig tizenegyen jöttek el, 
az  utóbbiak hamarosan önálló találkozót 
is rendeznek.

Asztaltársaságok alakultak, s  felidézték 
fiatalkori emlékeiket.

A közösen elfogyasztott gulyásebéd után 
dr. Pintér György alpolgármester nyitotta 
meg Siegler Péter hajómodell-kiállítását 
a  Duna-part Nyaralóházak színházter-
mének előterében, Veres Mihály János 
és Málnási András társkiállító közreműkö-
désével.

Siegler Péter beszélt a modellek megalko-
tásáról, majd a telt házas színházteremben 
Veres Mihály Zoltán vetítésével folytató-
dott a program, bemutatva a modellkészí-
tés munkafázisait és a hajómakettek finom 
részleteit.

Siegler Péter hitvallása:
„Mindig vonzódtam a hajókhoz. Szeret-

tem a sokféleségüket, a  szépségüket, vala-
mint a történelemben betöltött szerepüket.

Gondoljuk csak végig: semmilyen más 
jármű nem játszott olyan döntő szerepet 
az  emberiség történetében, mint éppen 
a  hajók. Ezek segítségével tudta az  ember 
elhagyni a szárazföldet, felfedezni új föld-
részeket, ismeretlen népeket és kultúrákat. 
Ezekkel indult harcba és ezekkel szállította 
árucikkeit messze földre.

Siegler Péter 1939. november 2-án szü-
letett Budapesten. Anyai nagyapja volt 
a  templomépítő Bozóky Gyula, Göd 
díszpolgára. Tanulmányait Felsőgödön 
kezdte, a  Pannonhalmi Bencés Gim-
náziumban folytatta, majd mechanikai 
műszerész végzettséget szerzett. Mun-
ka mellett tanult tovább a  József Attila 
Gépipari Technikumban, majd a Bánki 
Donát Gépipari Műszaki Főiskolán. Kü-
lönböző nagyvállalatoknál dolgozott. 
Felsőgödön nőtt fel, 1965-től azonban 
bő négy évtizeden át Budapesten lakott, 
majd feleségével 2007-ben visszaköltö-
zött Gödre. Gyermekei és  unokái is itt 
élnek. Még nyugdíjazása előtt, 1999-ben 
kezdett el hajómodelleket építeni, eddig 
összesen 25 darabot készített.

KÖZÖSSÉG

A 6. Retró Családi Találkozó margójára − 1. rész
Két hőhullám között, kellemes időjárási körülmények közepette tartotta meg a Retró 
Ady Klub hagyományos, nagy nyári rendezvényét július 16-án, vasárnap a felsőgödi 
Duna-parton. Gallé Gábor szervező foglalta össze az eseményeket.

A virágszórás az eltávozott egykori társak 
emlékére immár hagyomány 

Simon Tamás alpolgármester, Siegler Péter és Veres Mihály dr. Pintér György kiállítás-
megnyitóját hallgatják

Vonulás a mécsesúsztatáshoz. Elöl Szigetiné Márta, mögötte Haraszti Alfrédné
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Az asztaloknál ülve a klubtagok hosszan beszélgettek, felidézték 
fiatalkori emlékeiket. A kép jobb oldalán Román János társelnök és 
Bécsy László Surányból

A kiállítás és az érdeklődők: Mladek Ferenc társaival az 1957-es 
alsógödi évfolyamból. Fent Málnási András hajófotói láthatók

Én mégsem hajóséletet választottam. A modellezéssel pótoltam 
azt, amit nem sikerült megvalósítanom.

A kiállításon bemutatott flottám csaknem 18 év munkája. 
Az egyszerűbbeket nem számítva körülbelül egy kerek esztendőre 
tehető minden egyes modell elkészítése. A megvalósításhoz szük-
séges rajzok és  információk részben a  Közlekedési Múzeumból, 
egy külföldi modellrajz-gyűjteményből és az internetről származ-
nak. Szeretem a fát, ezért valamennyi hajómat túlnyomó részben 
fából készítettem, csak kisebb mértékben fémből, műanyagból, il-
letve selyemből. Sohasem választottam nagyon bonyolult rajzokat, 
túl nagy méreteket, sőt soha nem terveztem azt sem, hogy egyszer 
ki is fogom állítani a hajókat. Még az élethű modellek egy részének 
a neveit is megváltoztattam.

A modellezéssel járó kreatív tevékenység az, ami igazán érde-
kessé teszi ezt a  hobbit, ami soha sem unalmas és  egyhangú. Jó 
látni, amint napról napra épül-szépül és végül elkészül az új hajó. 
Köszönhetően a  modern technikának, külön szórakozást kínál 
a tavon való hajóúsztatás is.

Szívből ajánlom ezt a szép hobbit minden fiatalnak és idősebb-
nek egyaránt, mindazoknak, akik valami maradandót szeretnének 
alkotni.”

A kiállítást a Duna-part Nyaralóházakkal közösen rendeztük, 
s öt nap alatt mintegy kétszázan nézték meg.

Augusztus 19-én 15 órakor a városi ünnepség előtt néhány hajó 
bemutató úsztatására kerül sor a Feneketlen-tónál.

Retró Ady Klub
(Folytatás a szeptemberi lapszámban.)

10 hetes, gyakorlati

FOTÓTANFOLYAM GÖDÖN
Természetfotó, utazás-,
esemény-, portréfotózás

és képfeldolgozás.

www.dubniczki.com
06-20-254-83-13 | dubniczkia@gmail.com

Baráti hangulatú fotótanfolyam idul szeptember 
közepén Gödön, ahol a képelemzés és a gyakorlat 

többet számít, mint a száraz elmélet.

fototanfolyam_hird.indd   1 2017. 07. 25.   9:24
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Fókuszban a 200 éves kerékpár!
2017-ben ünnepeljük a  kerékpár fel-
találásának 200. évfordulóját. A jubi-
leum alkalmából az idei mobilitási hét 
programjában kiemelt helyet kapnak 
a biciklis programok.

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

•  ha kerékpárral, gyalog vagy tö-
megközlekedéssel mész munkába 
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 sorso-
lunk ki!

Hogyan lehet bekapcsolódni 
a városvédő versenybe?

A pontgyűjtő akcióban bármely 
gödi lakos részt vehet, a felnőttek 
és  a gyerekek egyaránt. A  város-
védő verseny játékszabályait tar-
talmazó pontgyűjtő- és  program-
füzetet legkésőbb szeptember 
15-én bárki megtalálhatja és átve-
heti a helyi üzletekben, az iskolák-
ban és  az önkormányzat ügyfél-
szolgálatán.

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 versenyeihez 
nyereménytárgyakat felajánló cégek 
számára megjelenési lehetőséget 
biztosítunk a  városi rendezvényeken 
és  a  médiafelületeken. Jelentkezni 
az  önkormányzat környezetvédel-
mi előadójánál, Jakab Júliánál lehet:  
jakabjulia@god.hu

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.

Idén ősszel városunk ismét 
megrendezi az Európai Mo-
bilitási Hetet, amelynek cél-
ja a környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedés 
népszerűsítése.

Göd immár negyedik al-
kalommal kapcsolódik be 
az országos rendezvényso-
rozat programjába. Az  idei 
év mottója: „Közös út, közös 
jövő”. Témája: a  környezet-
kímélő, közösségi és intelli-
gens mobilitás. A szervezők 
2017 őszén is gazdag és vál-
tozatos programokkal ké-
szülnek a rendezvényre.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖ
VŐ

VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak 
az utcanevek!
Kérjük azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán utca névtábla van, 
hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a növényzet, jól látha-
tó-e az azon szereplő felirat. 

Az utcanévtáblák segítik a  tájékozódást az  adott környéket 
nem vagy csak kevéssé ismerő lakosok, de a közüzemi szolgál-
tatók munkatársai, a postás, a  rendőrség, a mentők, a  tűzoltók 
számára is. 

Ha az ön ingatlanán is van utcanévtábla, kérjük, gondoskod-
jon arról, hogy a rajta szereplő felirat láthatóságát semmi ne aka-
dályozza!
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PROGRAMAJÁNLÓ

Idén is lesz kertkultúra-kiállítás
A Gödi Kertbarátok Klubjának hagyományos, „Kertkul-
túra” című kiállítása a gödi kertekben termett növényeket 
és az azokból készült termékeket mutatja be a József Attila 
Művelődési Házban.
Megnyitó: szeptember 1-jén, pénteken 17 órakor. A kiállí-
tást Simon Tamás alplgármester nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető: a  megnyitó után, valamint 
szeptember 2-án (szombaton) 9 és 18 óra, valamint másnap, 
szeptember 3-án (vasárnap) 9 és 18 óra között.
A belépés ingyenes! Mindenkit szerettetel várunk!

Gödi Kertbarátok Klubja H
IR

D
ET

ÉS

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

Szeptember 16., szombat  
• 8 órakor
A Mobilitási Hetet megnyitja Markó József polgármester

• 8 és 12 óra között
BeCsal Családi Sportnap. Gyermek- és  családi futóver-
seny, Városi Utánpótlás Kupa, futballtorna óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. Helyszín: a GSE sportpályája
 
• 18.30-tól 
A Sportterasztól indul a „Night Ride” kerékpártúra Vácra 
és  vissza,  a Dunakanyar Kerékpárkölcsönző szervezésé-
ben, Vác belvárosának megtekintésével.

Szeptember 17., vasárnap
• 14 és18 óra között
„Történelmi körön Gödön”:   18 állomásos kerékpártúra 
a  városban. Az  állomásoknál néhány mondatos ismerte-
tő, illetve érdekességek, színes sztorik hangzanak el. A táv 
17 km. Találkozási pont:   Dunakanyar Kerékpárkölcsönző 
(2132 Göd, Margit u. 10.)

A kerékpártúrák regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni 
a  Dunakanyar Kerékpárkölcsönzőnél lehet a követke-
ző e-mail címen: info@dunakanyarkerekpar.hu. 
A „Történelmi körön Gödön” program létszámkorlátos (30 
fő), ezért mielőbb érdemes jelentkezni. A túrákon saját 
kerékpárral lehet részt venni. Akinek nincs, annak a kerék-
párkölcsönző ingyenesen biztosít biciklit a programra. 

Szeptember 18., hétfő 
Óvodások biciklis szépségversenye: „Ki tudja ötleteseb-
ben feldíszíteni a  kerékpárját?” Helyszín: a  programban 
részt vevő óvodák.

Szeptember 19., kedd 
• 16 és 18 óra között
 „Alma-citrom kampány”. Egyes helyi élelmiszerboltok-
ban almát kap, aki környezetbarát módon érkezik, tehát 
gyalog, kerékpárral vagy telekocsival, és citromot kap az, 
aki egyedül, gépjárművel!

Szeptember 20., szerda 
• 10 és 12 óra között 
„Sétálj a Szakáts-kertben”. Nyugdíjasok és kismamák, kis-
gyerekesek sétája történetekkel és frissítővel fűszerezve.

Szeptember 21., csütörtök 
• 7 és 17 óra között 
Általános iskolák autómentes napja. Lezárják a forgalom 
elől a József utca Honvéd sor és Madách utca közötti sza-
kaszát.
Ízelítő a színes programokból: reggeli vidám, zenés torna; 
kerékpáros és  egyéb ügyességi  versenyek; KRESZ-teszt; 
rajzverseny.
 
Szeptember 22., péntek 
Autómentes nap. Ebből az alkalomból Göd Város Önkor-
mányzata ingyenes tömegközlekedést biztosít a  helyi 
buszjáratokon. Ezen a  napon minden helyi járatot ingye-
nesen lehet igénybe venni!

Az Európai Mobilitási Hét gödi rendezvényeinek programja
Szeptember 16–22. 

Az Európai Mobilitási Héten a Formabontó Iskola, amely egy gödi magántanulói közösség, a környezetvédő járműveket szeretné népszerűsíteni saját kezdeménye-
zésű projektjével. Részletek a Mobilitási Hét idején elérhetők itt: www.formabontoiskola.hu.
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SZENT ISTVÁN-NAPI PROGRAMJAIRA

15.00  Siegler Péter távirányítású hajómodelljeinek úsztatása 
a Feneketlen-tó vizén (közreműködik a Retró Ady Klub)

16.00  MASZK BÁBSZÍNHÁZ
 Szamárcsel című bábelőadás

17.00  VÁROSI ÜNNEPSÉG
 Köszöntőt mond: Markó József polgármester
 Szónok: Untsch Gergely középiskolai tanár
 Kenyérszentelés, a Pro Urbe-díj átadása
  Közreműködik Mráz Borbála népdalénekes és Kemény Gábor 

versmondó

18.30  AZ LGT EMLÉKZENEKAR KONCERTJE

20.30  KERESZTES ILDIKÓ-KONCERT

22.00–01.00  VEGAS SHOW BAND-KONCERT & DJ SVIRI
  régi és mai slágerek – fergeteges táncmulatság

Ezen a napon 15 órától a vendégeket népművészeti kirakodóvásár, 
vattacukros és kürtőskalácsos, a legkisebbeket ugrálóvár, játékos 
tudomány – furfangos csudavilág interaktív kiállítás és játszóház 
várja. A rendezvény alatt büfé üzemel.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Eső esetén a 17 órakor kezdődő városi ünnepséget a József Attila Művelődési Házban tartjuk 
meg, a koncertek és az egyéb programok elmaradnak, megrendezésük új időpontjáról 
tájékoztatást adunk.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

2017. AUGUSZTUS 19.
ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK
HELYSZÍN: FENEKETLEN-TÓ (2131 GÖD, BARTÓK BÉLA UTCA)

LGT
EMLÉKZENEKAR

MASZK
BÁBSZÍNHÁZDJ SVIRI



08.30-tól  ASZTALITENISZ REKORD KUPA 
  a Balázsovits Sportcsarnokban 
  (2132 Göd, Ifjúság u. 1−3.)

11.00-tól  „BELÉPÉS CSALÁDOSTUL” −  
SÁRKÁNYHAJÓS NAP

  Helyszín: Duna-part Nyaralóházak  
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

18.30-tól  GÖDI BAROKK NAPOK
 Szent István-napi koncert
  Szent István-plébániatemplom  

(2131 Göd, Pesti út 73.)

21.00-tól  TŰZIJÁTÉK ALSÓGÖDÖN

20.00–24.00  UTCABÁL FELSŐGÖDÖN 
  a Duna-part Nyaralóházak területén Dj Svirivel.  

Retró és modern zenék, jó hangulat, tánc!

Közben a parton:

21.30-kor  TŰZIJÁTÉK FELSŐGÖDÖN

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Augusztus 20., 11 óra

„Belépés Családostul” 
– Sárkányhajós nap
A felsőgödi szabad strandon, a Duna-part 
Nyaralóházak közelében 11 órától 17 
óráig várják a  gyakorlott sárkányhajóso-
kat, de minden olyan felnőttet, gyereket, 
családot is, akik szívesen eveznének egy 
ilyen hatalmas hajóban. Játékos, egyedi 
versengésekre lesz lehetőségük az  erre 
vállalkozóknak. A  lényeg: mindenki érez-
ze jól magát!
Házigazda a Szabad Sárkányok csapata.

Előzetes érdeklődés Rabnecz Károlynál 
a (06 30) 933-3818-as mobilszámon.

A Duna-part Nyaralóházak területén 
működik a Dunakaland Kalandpark kötél-
pályája – azt is érdemes kipróbálni! Továb-
bi információk: dunakaland.hu.

Augusztus 20., 20 óra

Göod Times Blues-
koncert
Alsógödön, a 21 órakor kezdődő tűzijáték 
előtt és után a Göod Times Blues zenél a 
Széchenyi csárdában.

Augusztus 20., 8.30 óra

Asztalitenisz Rekord 
Kupa
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya a né-
vadó Rekord Kft.-vel közösen rendezi meg 
augusztus 20-án, immár 19. alkalommal 
a Rekord Kupa asztalitenisz-tornát.
Időpont: 2017. augusztus 20., 8.30 óra, 
helyszíni nevezéssel.
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok, 
Göd (a felsőgödi vasútállomás mellett).
Kategóriák: gyermek (14 éves korig), 
amatőr (nem igazolt játékosok, akik nem 
vettek részt csapatbajnokságban), igazolt 
(Budapest kerület I-II., Megye C, Megye B,  
Megye A), nyílt (Budapest 1/A NB játéko-
sai), nők (nem igazoltak).
Nevezési díj: gyermekeknek 500  Ft, fel-
nőtteknek 1000 Ft.
Lebonyolítás: csoportmérkőzések, majd 
– létszámtól függően – egyenes kiesés.
Díjazás: az első helyezettek elnyerik a Re-
kord Kupát, a 2-3. helyezettek érmet vagy 
egyéb ajándékot kapnak.
A szervező fenntartja a  lebonyolításban 
való változtatás jogát.
A teremben váltócipő használata kötelező!

2017. AUGUSZTUS 20.
ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK

Keresztes Ildikó



Utcák Területe Dátum Nap
5-ös Őrház október 17. kedd
Ady Endre út október 20. péntek
Akácfa utca október 18. szerda
Alagút utca Az alagúttól a Nemeskéri út felé szeptember 7. csütörtök
Alagút utca Az alagút és a Pesti út között október 3. kedd
Áldás utca szeptember 22. péntek
Alkotás utca október 16. hétfő
Alkotmány utca szeptember 5. kedd
Ambrus utca október 5. csütörtök
Arany János utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Arany János utca Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 7. csütörtök
Árokparti Fasor október 18. szerda
Árpád utca október 20. péntek
Árvácska utca október 2. hétfő
Attila utca Duna úttól Vác felé október 16. hétfő
Attila utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 4. hétfő
Aulich utca szeptember 6. szerda
Babits Mihály utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Babits Mihály utca Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 7. csütörtök
Baitz József 
altábornagy utca

október 4. szerda

Bajcsy-Zsilinszky utca szeptember 5. kedd
Balassi Bálint utca szeptember 7. csütörtök
Bartók Béla utca szeptember 5. kedd
Báthory utca október 19. csütörtök
Batthyány utca szeptember 6. szerda
Béke út Dunától a vasútállomásig október 17. kedd
Béke út A vasútállomástól a Nemeskéri út felé október 19. csütörtök
Bem József utca szeptember 6. szerda
Berzsenyi utca október 17. kedd
Bimbó utca október 2. hétfő
Bischoff házaspár utca október 17. kedd
Bocskai utca október 16. hétfő
Bodza utca október 2. hétfő
Bornemissza utca október 4. szerda
Botond utca szeptember 20. szerda
Bozóky Gyula tér szeptember 22. péntek
Budai Nagy Antal utca október 17. kedd
Csaba utca szeptember 20. szerda

Utcák Területe Dátum Nap
Család utca szeptember 22. péntek
Csalogány utca szeptember 8. péntek
Csendes köz szeptember 20. szerda
Cserfa utca október 19. csütörtök
Csíz utca szeptember 18. hétfő
Csokonai utca szeptember 6. szerda
Csörsz utca október 4. szerda
Dália utca október 2. hétfő
Damjanich utca október 19. csütörtök
Deák Ferenc utca október 20. péntek
Délibáb utca október 16. hétfő
Diófa utca október 19. csütörtök
Dobó István utca szeptember 7. csütörtök
Dózsa György utca Köztársaság úttól Felsőgöd felé szeptember 6. szerda
Dózsa György utca Szt. Imre utcától a Köztársaság útig október 3. kedd
Dr. Gönczy Gyula utca október 4. szerda
Duna köz október 17. kedd
Duna út szeptember 4. hétfő
Előd utca szeptember 6. szerda
Erdész köz október 5. csütörtök
Erdész utca október 5. csütörtök
Erkel Ferenc utca október 19. csütörtök
Erzsébet liget köz október 4. szerda
Erzsébet liget utca október 4. szerda
Erzsébet utca Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé szeptember 18. hétfő
Erzsébet utca Szt. Imre herceg utcától a vasút felé szeptember 20. szerda
Eszter utca szeptember 8. péntek
Evezős utca október 16. hétfő
Ezerjó utca október 18. szerda
Fácán utca október 5. csütörtök
Fenyősármány utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Fenyősármány utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Fenyves köz október 19. csütörtök
Fenyves utca október 19. csütörtök
Fóti út szeptember 7. csütörtök
Fülemüle utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Fülemüle utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Fürdő utca október 5. csütörtök
Fűzfa utca október 2. hétfő

Tisztelt Ügyfelünk!
A lakosság ebben az  évben is igénybe veheti az  ingyenes 
házhoz menő lomtalanítást. Ennek keretében lehetőség 
nyílik megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos 
hulladékoktól. Az ingatlanok elé kihelyezett lom hulladékot 
a mellékelt táblázatban feltüntetett időpontokban szállítjuk 
el. Tájékoztatjuk Önt, hogy az idei évtől csak a nagydara-
bos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett 
hulladékot nem. Az utóbbit az év bármely gyűjtési napján 
a két gödi gazdaboltban beszerezhető többlet kommunális 
hulladékot gyűjtő zsákban teheti ki az ingatlana elé.
Az elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 3 m³ 
lehet. 3 m³ feletti lom hulladék elszállítása külön díjazás 
ellenében történik. A  lomtalanítás keretén belül nem áll 
módunkban elszállítani veszélyes hulladékot – például fes-

ték, vegyszer, növényvédőszer és ezek göngyölegei –, ennek 
gyűjtéséről egy későbbi időpontban értesítjük Önt. 
A lomtalanítás során térítési díj ellenében szállítjuk el 
az alábbi hulladékfajtákat, melyek év közben ügyfélfogadási 
időben ugyancsak térítési díj ellenében leadhatók a kft. ud-
varán (a Kisfaludy utca felőli bejáratnál):
•  Építési törmelék 450 Ft/zsák (1 zsák maximum 30 kg lehet)
•  Személygépkocsi gumiabroncs 300 Ft/darab, kerékpár gu-

miabroncs 100 Ft/darab
A többlet lom hulladék, illetve a térítéses szállítási igényü-
ket telefonon vagy e-mailben kérjük jelezni. 

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu • e-mail: info@godihulladek.hu

telefon: (06 27) 530-611

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatás az őszi lomtalanítás rendjéről

A lomok elszállításának időpontja utcák szerint
(Kérjük, figyeljenek az utcák területi megbontására!)

KÖZÉLET
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Utcák Területe Dátum Nap
Füzike utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Füzike utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Gárdonyi Géza utca szeptember 6. szerda
Gerle utca október 4. szerda
Gizella utca szeptember 8. péntek
Gutenberg utca szeptember 6. szerda
Gyopár utca október 2. hétfő
Gyöngybagoly Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Gyöngybagoly Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Hajnal utca október 16. hétfő
Halász utca október 16. hétfő
Harang utca szeptember 6. szerda
Harangvirág utca október 2. hétfő
Hársfa utca október 2. hétfő
Határ utca szeptember 4. hétfő
Hernád köz október 5. csütörtök
Hesp Róbert utca október 5. csütörtök
Hét vezér utca október 17. kedd
Honvéd Sor október 18. szerda
Hóvirág utca október 2. hétfő
Huba utca szeptember 20. szerda
Hunyadi utca szeptember 4. hétfő
Huzella Tivadar utca október 4. szerda
I. Körforgalmi út október 16. hétfő
Ibolya utca október 2. hétfő
Ifjúság köz szeptember 20. szerda
II. Körforgalmi út október 16. hétfő
III. Körforgalmi út október 16. hétfő
Ilka köz szeptember 18. hétfő
Ilona utca szeptember 8. péntek
Ipoly utca október 5. csütörtök
István utca október 18. szerda
IV. Béla király utca Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 20. péntek
IV. Béla király utca Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 6. péntek
IV. Körforgalmi út október 16. hétfő
Iván Kovács László utca október 3. kedd
Jácint utca október 18. szerda
János utca október 6. péntek
Jászai Mari utca október 18. szerda
Jávorka Sándor utca október 17. kedd
Jázmin utca október 2. hétfő
Jegenye utca október 2. hétfő
Jégmadár utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Jégmadár utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Jókai Mór utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Jókai Mór utca Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 7. csütörtök
Jósika utca Duna úttól Vác felé október 16. hétfő
Jósika utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 4. hétfő
József Attila utca Dunakeszi felől (a vasút felől) 

a Jávorka Sándor utcáig
október 17. kedd

József Attila utca Jávorka Sándor utcától Vác felé október 3. kedd
József utca Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé szeptember 18. hétfő
József utca Szt. Imre herceg utcától a vasút felé szeptember 20. szerda
Kacsóh Pongrác utca október 6. péntek
Kádár utca szeptember 8. péntek
Kálmán utca szeptember 22. péntek
Karolina utca szeptember 8. péntek
Katona József utca szeptember 6. szerda
Kazinczy utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Kazinczy utca Móricz Zs. utcától az alagút felé szeptember 7. csütörtök
Kék Duna utca október 16. hétfő
Kerek Erdő köz október 4. szerda

Utcák Területe Dátum Nap
Kerek Erdő utca október 4. szerda
Kereszt utca szeptember 5. kedd
Kincsem utca október 2. hétfő
Kinizsi utca Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 20. péntek
Kinizsi utca Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 6. péntek
Kisfaludy utca Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé szeptember 18. hétfő
Kisfaludy utca Szt. Imre herceg utcától a vasút felé szeptember 20. szerda
Kiss Ernő utca szeptember 6. szerda
Kiss János utca október 19. csütörtök
Klapka utca szeptember 6. szerda
Klára utca szeptember 8. péntek
Kóczán Mór utca október 4. szerda
Kodály Zoltán utca október 17. kedd
Kolozsvári köz szeptember 20. szerda
Kolozsvári utca Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé szeptember 18. hétfő
Kolozsvári utca Szt. Imre herceg utcától a vasút felé szeptember 20. szerda
Komlókert utca október 4. szerda
Kossuth köz október 17. kedd
Kossuth Lajos utca október 17. kedd
Kossuth tér szeptember 5. kedd
Kosztolányi utca szeptember 7. csütörtök
Kölcsey Ferenc utca október 19. csütörtök
Könyök utca szeptember 20. szerda
Kőrös utca október 5. csütörtök
Köztársaság utca Pesti út és a vasút között szeptember 6. szerda
Köztársaság utca Pesti út és a Duna között október 2. hétfő
Kraszna utca október 5. csütörtök
Kusché utca október 17. kedd
Lajos utca október 18. szerda
Lánchíd köz szeptember 5. kedd
Lánchíd utca szeptember 5. kedd
Latabár Kálmán tér október 16. hétfő
Latabár Kálmán utca szeptember 4. hétfő
Lázár Vilmos utca október 19. csütörtök
Lehel utca szeptember 20. szerda
Leiningen utca október 17. kedd
Lenkey utca október 20. péntek
Liget utca október 16. hétfő
Lomb utca október 16. hétfő
Luther Márton utca szeptember 5. kedd
Madách Imre utca szeptember 20. szerda
Margit utca október 6. péntek
Mária utca szeptember 20. szerda
Maros utca október 5. csütörtök
Martinovics utca szeptember 6. szerda
Mátyás utca szeptember 20. szerda
Mayerffy József utca szeptember 7. csütörtök
Ménesi köz október 18. szerda
Ménesi utca október 18. szerda
Mészáros Lázár utca október 3. kedd
Mihácsi György utca október 2. hétfő
Mikes Kelemen utca szeptember 6. szerda
Mikszáth Kálmán utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Mikszáth Kálmán utca Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 7. csütörtök
Móricz Zsigmond utca október 19. csütörtök
Munkácsy Mihály utca szeptember 7. csütörtök
Muskátli utca október 2. hétfő
Nádirigó utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Nádirigó utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Nagy Imre utca október 3. kedd
Napsugár utca október 16. hétfő
Nefelejcs utca október 2. hétfő
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Utcák Területe Dátum Nap
Nemeskéri-Kiss 
Miklós út

Alagút utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök

Nemeskéri-Kiss 
Miklós út

Alagút utcától a temetőig szeptember 7. csütörtök

Nemeskéri-Kiss 
Miklós út 

85, 87, 89, Oázis október 4. szerda

Németh László utca október 4. szerda
Nyár utca szeptember 8. péntek
Nyírfa utca október 2. hétfő
Ojtványos utca október 4. szerda
Orgona utca október 2. hétfő
Otthon utca szeptember 18. hétfő
Öregfutó utca október 4. szerda
Öregkastély utca szeptember 7. csütörtök
Ősz utca szeptember 8. péntek
Őszapó utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Őszapó utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Pacsirta utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Pacsirta utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Palczer utca szeptember 6. szerda
Pálma utca október 6. péntek
Pálya utca október 5. csütörtök
Pannónia utca szeptember 4. hétfő
Patak utca szeptember 20. szerda
Pázmány Péter utca október 17. kedd
Pesti út Páratlan 95-125-ig szeptember 4. hétfő
Pesti út Teljes Kivéve a páratlan : 95-125-ig szeptember 19. kedd
Petőfi Sándor utca október 17. kedd
Petőfi tér október 19. csütörtök
Pipacs utca október 2. hétfő
Piros Mihály utca október 4. szerda
Pozsonyi utca szeptember 18. hétfő
Pöltenberg Ernő utca október 19. csütörtök
Pulykaház utca október 4. szerda
Puskin köz október 17. kedd
Rába utca október 5. csütörtök
Radnóti Miklós utca Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 19. csütörtök
Radnóti Miklós utca Móricz Zs. utcától az Alagút felé szeptember 7. csütörtök
Rákóczi Ferenc út 31-től a Ságvári közig szeptember 6. szerda
Rákóczi Ferenc út Ságvári köztől a Duna útig szeptember 4. hétfő
Rákóczi Ferenc út  1.-29. október 3. kedd
Regős utca szeptember 4. hétfő
Révay utca szeptember 22. péntek
Rezeda utca október 2. hétfő
Rómaiak útja október 5. csütörtök
Rozmaring utca október 2. hétfő
Rózsa utca szeptember 4. hétfő
Ságvári köz szeptember 4. hétfő
Sajó utca október 5. csütörtök
Sárgarigó utca október 4. szerda
Schöffer Ferenc utca október 4. szerda
Schweidel József utca október 17. kedd
Sellő utca Duna úttól Vác felé október 16. hétfő
Sellő utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 4. hétfő
Sió utca október 5. csütörtök
Sport utca szeptember 4. hétfő
Streba János utca október 19. csütörtök
Szabadságharcosok 
útja

szeptember 5. kedd

Szabó Ervin utca október 19. csütörtök
Szamos köz október 5. csütörtök
Szamos utca október 5. csütörtök

Utcák Területe Dátum Nap
Széchenyi utca szeptember 22. péntek
Szeder utca szeptember 4. hétfő
Szegfű utca október 2. hétfő
Szent Imre herceg utca szeptember 18. hétfő
Szent István utca Pesti úttól a Duna felé szeptember 5. kedd
Szent István utca Pesti úttól a vasút felé október 3. kedd
Szent László utca szeptember 6. szerda
Szilvás utca október 19. csütörtök
Sződi utca szeptember 22. péntek
Szőlőkert utca október 18. szerda
Tamási Áron utca október 17. kedd
Táncsics Mihály utca szeptember 5. kedd
Tavasz utca szeptember 7. csütörtök
Tél utca szeptember 8. péntek
Teleki Pál utca Terv utcától Dunakeszi felé szeptember 8. péntek
Teleki Pál utca Terv utcától az Ady E. útig október 6. péntek
Templom utca szeptember 5. kedd
Tenkes köz október 17. kedd
Termálfürdő körút október 4. szerda
Terv utca szeptember 8. péntek
Thököly utca szeptember 4. hétfő
Tisza utca október 5. csütörtök
Tó köz szeptember 5. kedd
Toboz utca szeptember 8. péntek
Toldi utca október 6. péntek
Tolsztoj köz október 17. kedd
Tompa Mihály utca október 17. kedd
Tóth Árpád utca szeptember 7. csütörtök
Török Ignác utca szeptember 5. kedd
Tulipán utca október 2. hétfő
Turista utca szeptember 8. péntek
Új Élet utca október 16. hétfő
Új utca szeptember 4. hétfő
V. Körforgalmi út október 16. hétfő
Vadgerle utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Vadgerle utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Vadőr utca október 4. szerda
Vadvirág utca Duna úttól Vác felé október 16. hétfő
Vadvirág utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 4. hétfő
Városház köz szeptember 5. kedd
Vasút utca Ady E. úttól Vác (Nevelek) felé október 20. péntek
Vasút utca Ady E. úttól Dunakeszi felé október 6. péntek
Vasvári Pál utca október 17. kedd
Vécsei utca október 17. kedd
Verseny utca Ady E. úttól Vác (Nevelek) felé október 20. péntek
Verseny utca Ady E. úttól Dunakeszi felé október 6. péntek
Villamos utca szeptember 8. péntek
Viola utca október 2. hétfő
Virágos utca szeptember 20. szerda
Vörösbegy utca Csíz utcától a vasút felé október 18. szerda
Vörösbegy utca Csíz utcától az M2-es felé szeptember 18. hétfő
Vörösmarty utca október 17. kedd
Wigner Jenő utca október 4. szerda
Wattay János utca október 4. szerda
Werbőczy István utca október 4. szerda
Zala utca október 5. csütörtök
Zimpel Károly utca október 5. csütörtök
Zrínyi Miklós utca szeptember 7. csütörtök
Zúgóárok köz október 4. szerda
Zúgóárok utca október 4. szerda
Zsuzsanna utca szeptember 8. péntek
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GÖDI JAZZ NAPOK 
2017

Az első olyan nyár az  idei, amikor 
minden jazzkoncerten telt ház volt. 
Göd egyértelműen fölkerült Magyar-
ország jazztérképére, a  helyi jazz-
kedvelőkön kívül sokan érkeznek 
a környékbeli, de a távolabbi telepü-
lésekről, városokból is. Kiváló együt-
tesek, több esetben világsztárok 
mutatták meg a  gödi közönségnek, 
miként szól a  jazz, ha valaki tehet-
séggel, alázattal, napi több óra elmé-
lyült gyakorlással készül föllépései-
re. Különleges volt ilyen zeneértő, jó 
hangulatban lévő hölgyekkel, urak-
kal, családokkal együtt átérezni azt 
az egyedi élményt, amit egy élőzenei 
koncert ad az embernek.

Köszönet mindezekért a zenészek-
nek, az együtteseknek, a hangosítá-
sért felelős barátoknak, a  helyszínt 
biztosító éttermeknek (Belga Sör-
ház, Tó bisztró), s nem utolsósorban 
pedig a támogatóknak.

Wagner László főszervező
Fotók | Kurdi Imre

Kiemelt támogatók: Göd Város Önkormányzata, Váci Egyházmegye, NEA, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kalotherm, Sauska, 
Új Ház Centrum – Piramis Építőház. • Médiatámogatók: Bartók rádió, Gödi Körkép, god.hu, papageno.hu, dunakanyarregio.hu, jazzma.hu

Syrius Legacy Török Ádám és a Mini

Lilienn

Gerendás Péter

Polygon Trió

Polygon Trió

Dresch Quartet Trio Minor és Lilienn
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− Az idei népművészeti és képzőművé-
szeti alkotótáborokban milyen mester-
ségekkel ismerkedhettek meg a táboro-
zók? Kik voltak a mesterek?
− A népművészeti táborban volt bőrö-
zés Mráz József bőrművessel, fafaragás 
Semes-Bogya Eszter fafaragóval, népi 
fazekasság Császár Ernő és Császárné 
Erdélyi Katalin népi fazekasokkal, va-
lamint „söndörgés” Bartha Katalin ve-
zetésével.

A képzőművészeti táborban hat 
szakon folyt az  oktatás: a  kerámiát 
Véninger Margit keramikus, a rajzolást 
Garami Mária rajztanár, a  szobrásza-
tot Fazakas Csilla festőművész, a  tűz-
zománcot Majoros Klára tűzzomán-
cos, az  ötvösséget Lengyel Boglárka 
ötvös, a  kiskézműveskedést pedig 
Bartha Boróka és  Bartha Katalin ve-
zette.

− Milyen tárgyak, eszközök, munkák 
készültek a táborokban?
− A  népművészeti táborban a  faze-
kasok elkészítették saját étkészletü-

ket (bögre, tányér, egyéb apróságok). 
A bőrösök egy tornazsákszerű hátizsá-
kot varrtak, díszítéssel, szironyozással. 
A  söndörgősök arattak, őröltek, da-

gasztottak, kenyeret sütöttek, melyet 
a  saját varrott (hímzett) asztalterítő-
jükön kínáltak. A fafaragók is elfárad-
tak: voltak, akik három-négy munkát 
is készítettetek úgy, hogy először volt 
a kezükben véső.

A képzőművészeti táborban idén 
„A román stílus és  a  gótika művé-
szete” volt a  téma. A  kiskézművesek 
elkészítették saját családi címerüket, 
a fiúk továbbá lovagi pajzsot, a lányok 
rézdomborításos géz fejfedőt fabrikál-
tak. A tűzzománcosoknál voltak, akik 
az alapokat sajátították el, de az ügye-
sebbek rekeszzománcoltak is. A  kerá-
mia szakon egy nagyon különleges, 
talán a  középkori kőedényekhez igen 
hasonló, újfajta agyaggal dolgozhat-
tak. Nem csupán az akkoriban kevésbé 
díszített edényeiket készítették el, ha-
nem rózsamintás motívumú táljaikat, 
s az akkori építészeti stílusra jellemző, 
templomokban található groteszk fi-
guráikat is. A munkák legkülönösebb 
darabjai a  Szent Erzsébetet ábrázoló 
szobrok voltak, melyek elkészítése igen 
nagy ügyességet kívánt. A rajzcsoport-
ban „team munkában” dolgozhattak 
a  gyerekek: üvegfestések, pasztellké-
pek, tus- és akrilrajzok készültek. Kör-
bejárták Szent István és  Szent László 
legendáját. Az ötvösműhelyben szebb-
nél szebb ékköves ékszerek készültek, 
gyűrűk és  áttört medálok, de a  dom-
borítás, kőbefoglalás, ólomöntés, for-
rasztás munkafolyamatai mellett még 
ékköves könyvet (borítót) is készítet-
tek, igen aprólékos munkával. A szob-

INTERJÚ

Nyári alkotótáborok a művelődési 
házban
A József Attila Művelődési Ház évről évre megszervezi nyári művészeti tá-
borait. A  XIV. Népművészeti Alkotótábort június 26-30., a  XXIV. Ifjúsági 
Képzőművészeti Alkotótábort pedig július 3-14. között rendezték meg. Szabó 
Zsuzsát, a művelődési ház igazgatóját az idei táborokról kérdeztük.

A 24 esztendeje minden évben fantasztikus ötletekkel megújuló és nagy kreativitással 
működő kerámiacsoport alkotásai

A jövő évi, XXV. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor ösztöndíjasát Prokai Gábor 
művészettörténész, a tábor művészeti vezetője sorsolta ki
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rászok elmaradhatatlan feladata volt 
a középkor építőművészetének megis-
merése, festett üvegablakok és bélletes 
kapuk készültek. Az ő jóvoltukból egy 
közösen épített katedrális díszítette 
a  művelődési házat egy röpke órára, 
s tette emlékezetessé a többi alkotással 
együtt az alkotótábor napjait.

− Milyen szempontok alapján válasz-
tották ki az idei ösztöndíjasokat?
− Az  ösztöndíjasok választásának 
alapja nagyon összetett, de elsősorban 

a  tehetség dönt abban, ki lesz ösztön-
díjra jelölt. Ezt követően pedig sorsolás 
alapján dől el, hogy ki lesz a  nyertes, 
hiszen a  szakokat nem lehet össze-
hasonlítani. Az  ösztöndíjasok jövőre 
díjtalanul vehetnek részt az  alkotótá-
bor bármely szakán. A  népművészeti 
ösztöndíjat Nagy Kincső (bőrös), míg 
a  képzőművészetit Bóbis Dávid (kis-
kézműves) kapta meg.

− Milyen egyéb foglalkozásokon vettek 
részt a táborozók?
− A  népművészeti táborban a  szoros 
időbeosztásba egy kis játék fért bele 
a Kiserdőben és a Feneketlen-tónál.

A képzőművészeti tábor első heté-
nek szerdáján egész napos kirándulá-
son voltunk Nagybörzsönyben, ahol 
a román kori Szent István-templomot, 
a  tájházat és  a  vízimalomot néztük 
meg. Itt is volt játék mindennap, de 
ebéd után inkább a műhelyekben dol-
goztak a gyerekek, mert nagyon magá-
val ragadta őket a  sok-sok változatos 
feladat.

A két táborban összesen körülbelül 
százhúsz 8 és 18 év közötti gyerek, fia-
tal vett részt. A népművészeti zárókiál-
lítást Nagy Gábor fafaragó, míg a kép-
zőművészeti zárótárlatot Prokai Gábor 
művészettörténész, a  tábor művészeti 
vezetője nyitotta meg. Jómagam pedig 
elmondtam, hogy számunkra is min-
dig emlékezetesek, szakmailag fele-
melőek ezek a  táborok, és  erőt adnak 
munkatársaimnak a folytatáshoz.

Vida-Szabó Emese

GÖDI

2017

Zenei
BECSALOGATÓ

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP
18.30. órakor

Gödi Barokk Napok
J. S. Bach, J. Chr. Bach, Mozart és Telemann 

művei mellett egy ősbemutató helyszíne 
lesz a Szent István-templom: Karosi Bálint 
csembalóversenye a zeneszerző előadásá-

ban lesz hallható.

AUGUSZTUS 27., VASÁRNAP
18 órakor

a Börzsöny Barokk Napok záró 
koncertje Gödön

Lachegyi Imre művészeti vezetésével 
a Sebastian Consort Bach-műveket ad elő 

a Szent István-templomban.

AUGUSZTUS 31., CSÜTÖRTÖK
19 órakor

Gödi Jazz Napok
A Jazz Consort játszik a Tó bisztróban.

Szeretettel várjuk a zeneszerető felnőtte-
ket, gyerekeket, családokat!

További információk: becsal.org 

Készülnek a hímzett terítők a saját kézzel dagasztott kenyerek tálalásához 

A Népművészeti Alkotótábor fazekasmunkái
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SZEPTEMBER 4., HÉTFŐ 16.00
Kerámiaszakkör Véninger Margit keramikus vezetésével

SZEPTEMBER 6., SZERDA 10.00−12.00
Dunakanyar Babahordozó Klub

SZEPTEMBER 12., KEDD 10.15
Kerekítő

SZEPTEMBER 12., KEDD 16.00
 Röcögő néptánccsoport

SZEPTEMBER 12., KEDD 19.00
Hastánc (haladó)

SZEPTEMBER 13., SZERDA 10.00
 Cili zenebölcsije

SZEPTEMBER 13., SZERDA 15.30
Tekergő (ovis néptánc)

SZEPTEMBER 13., SZERDA 16.15
Süvöltő (kisiskolás néptánc)

SZEPTEMBER 14., CSÜTÖRTÖK 16.00
Röcögő néptánccsoport

Az Ady Klub programjai
SZEPTEMBER 6., SZERDA 18.00

 Meridian 3-2-1 torna

SZEPTEMBER 11., HÉTFŐ 10.30
Ringató foglalkozás

További információkért, kérjük, böngéssze át honlapunkat.

Karbantartási munkák
a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy karbantartási munkálatok miatt 
az alábbi időszakokban zárva tartunk:
• 2017. szeptember 4-6. − Központi Könyvtár
• 2017. szeptember 7-12. − Ady Fiókkönyvtár
A Katica Gyermekkönyvtár zavartalanul üzemel!
Szíves megértésüket kérjük!

Szabóné Hegyi Valéria
könyvtárvezető

Nyári szünet
a Göd Városi Könyvtárban

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2017. augusztus 1-jétől 

(kedd) augusztus 31-ig (csütörtök) az Ady Fiókkönyvtár zárva tart.

Nyitás: szeptember 1. (péntek)

Elérhetőségeink:
Telefon: (06 27)334-729

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

V. Gödi Kézimunka-kiállítás 
és -verseny

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet 
és a gödi József Attila Művelődési Ház

2017. szeptember 5-től szeptember 11-ig
a Kulturális Örökség Napokon megrendezi

az V. Gödi Kézimunka-kiállítást és -versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
A kiállításra és  a  versenyre kizárólag a  gödi Gyűszűnyi ké-
zimunkaüzlet alapanyagaiból készült, legfeljebb 5 db kézi-
munkával lehet nevezni az alábbi kategóriákban:

kötött és horgolt modellek • gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás 
• kötött és horgolt terítők • gyermek kézimunkák • gobelin, 
tűgobelin, gyöngygobelin • vert csipke kézimunkák • 
keresztszemes kézimunkák • suba kézimunkák • hímzett 
terítők, viseletek • patchwork kézimunkák

A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.

Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!

A pályamunkák leadási határideje és helyszíne:  
2017. augusztus 21-től augusztus 26-ig  
a Gyűszűnyi kézimunkaüzletben (2132 Göd, Kisfaludy u. 36.)

Ünnepélyes megnyitó: 2017. szeptember 5. (kedd) 17.30 óra

Nevezési díj: felnőtteknek 1500, gyermekeknek 1000 Ft

A kiállítás és verseny helyszíne:  
József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Szeptembertől induló foglalkozások 
a József Attila Művelődési Házban

Műsoron:

Haydn, Mozart és Verdi művei
Közreműködnek:

Balogh Evelin, Kunszeri Márta − fuvola
Danyílova Galína, Ligetiné Beke Ágnes − hegedű
Kondor Péter − brácsa, Bartos Csaba − cselló

Információ, jegyigénylés, jegyárak:
a helyszínen, vagy a http://bftz.hu/ oldalon

A Magyar Állami Operaház 
és a Budapesti Filharmóniai Társaság tagjainak

Gödi lakosoknak Göd kártyával kedvezményesen a helyszínen

N Y Á R E S T I  K A M A R A K O N C E R T J E

2017. augusztus 26-án, szombaton 18 órakor 
a Gödi József Attila Művelődési Házban

KULTÚRA
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19.30 órától 23 óráig
Csillagles

A Nyaralóházak tetőteraszán újabb csillagvadászatra 
invitáljuk az érdeklődőket. Sánta Gábor csillagász 
segítségével két távcsövön keresztül nyílik lehetőség 
megcsodálni az égboltot. A színháztermünkben 
egyidejűleg vetített képes előadást tartunk!
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!

18 órától
Bud Spencer – 
Terence Hill Fan Klub

A legemlékezetesebb filmekkel, filmzenékkel és hagymás 
babbal várjuk a legendás páros rajongóit! 
További információ: 06-30 383-95-67• A program ingyenes!

szeptember

15
péntek

szeptember

1
péntek

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 19. oldalán!

19 órától
Utazók Fotóklubja

Potyó Imre környezetkutató, természetfotós vetített képes 
előadása „Természetfotózás – kreatív megoldásokkal” 
címmel a Nyaralóházak Színháztermében. 
További információ: 06-30 383-95-67 • A program ingyenes!

19 órától
I. Gödi Dudás 
Találkozó

• 19 órától: Gyerek Táncház
• 20 órától: Dudás Táncház
Ügyeletes telefonszám: 06-30 425-66-60 • A belépés díjtalan!
Részletes program a Gödi Körkép szeptemberi számában!

18 órától 24 óráig
Zenés Sörkert

• 18 órától: Juan Belmonte Trió
• 20 órától: Teddy Harpo
• 22 órától: Bakelit Kertmozi 
Színháztermünk teraszán élő zenével, a tetőteraszunkon 
pedig záróakkordként zenés kertmozival várjuk kedves 
vendégeinket!
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
E-mail: nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

szeptember

30
szombat

szeptember

16
szombat

szeptember

22
péntek

augusztus

20
vasárnap
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ASZTALITENISZ

Augusztus 20-án újra Rekord 
Kupa!
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya a  névadó Rekord 
Kft.-vel közösen rendezi meg augusztus 20-án, immár 19. 
alkalommal a Rekord Kupa asztalitenisz-tornát.

Időpont: 2017. augusztus 20., 8.30 óra, helyszíni nevezés-
sel.
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok, Göd (a felsőgö-
di vasútállomás mellett).
Kategóriák: gyermek (14 éves korig), amatőr (nem igazolt 
játékosok, akik nem vettek részt csapatbajnokságban), iga-
zolt (Budapest kerület I-II., Megye C, Megye B, Megye A), 
nyílt (Budapest 1/A NB játékosai), nők (nem igazoltak).
Nevezési díj: gyermekeknek 500 Ft, felnőtteknek 1000 Ft.
Lebonyolítás: csoportmérkőzések, majd – létszámtól füg-
gően – egyenes kiesés.
Díjazás: az első helyezettek elnyerik a Rekord Kupát, a 2-3. 
helyezettek érmet vagy egyéb ajándékot kapnak.
A szervező fenntartja a  lebonyolításban való változtatás 
jogát.
A teremben váltócipő használata kötelező!

Erdős Niki célja, hogy az őszi tenyészversenyen minél jobban 
szerepeljen

LOVASSPORT

Gödi sikerek a Hortobágyon
Újabb sikereket ért el a Gödi SE lovasa, Erdős Nikoletta, aki 
a Hortobágyi Lovasnapokon mérkőzött meg társaival.

− A fiatal díjugrató nemzetközi mezőnyben állt rajthoz. 
Az  első napon, a  nagy körben hibátlanul ment 130 cm-
en, így megszerezte a minősülést az őszi tenyészversenyre. 
A második napon hetedik lett a középkörben, a harmadi-
kon pedig, ugyancsak a középkörben, 125 cm-en a negye-
dik helyezést ért el Jumpocello nevű lovával – számolt be 
a hortobágyi versenyről Lenkei György, a GSE szakosztály-
vezetője.

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés Családostul – Vízi nap 
augusztus 20-án!

A felsőgödi szabad strandon, a Duna-part Nyaralóházak 
közelében 11 órától 17 óráig várják a gyakorlott sárkány-
hajósokat, de minden olyan felnőttet, gyereket, családot is, 
akik szívesen eveznének egy ilyen hatalmas hajóban. Játé-
kos, egyedi versengésekre lesz lehetőségük az erre vállal-
kozóknak. A lényeg: mindenki érezze jól magát!
Házigazda a Szabad Sárkányok csapata.

Előzetes érdeklődés Rabnecz Károlynál a  (06 30) 933-
3818-as mobilszámon.

A Duna-part Nyaralóházak területén működik a Duna-
kaland Kalandpark kötélpályája – azt is érdemes kipróbál-
ni! További információk: dunakaland.hu.

SPORT
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KAJAK-KENU

Göd Kupa augusztus 26-án!
Idén is megrendezi a Dunai Vízisport Alapítvány a GSE Kajak-kenu Szakosz-
tályának segítségével a  Dunakanyar egyik legnagyobb vízisport-eseményét, 
a Göd Kupát. A kajak-kenu viadalra a hagyományokat követve idén is augusz-
tus utolsó szombatján kerül sor, immár 24. alkalommal.

Az Alsógöd előtti vízterületen délelőtt az igazolt utánpótláskorú sportolók 
kajakos futamait rendezik mintegy 20 kategóriában, délután pedig a szabad-
idős kenufutamokat indítják.

A rendezvény központi helyszíne a  GSE vízitelepe és  a  Széchenyi csár-
da előtti partszakasz. Az eseményen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
A szervezők minden vízi sportot kedvelő érdeklődőt szeretettel várnak!

KARATE

Folytatódik az Életforrás-Do 
nemzetközi sikersorozata
A gödi Vass Réka Virág Európa-bajnokságon elért 
sikere után ezúttal Karakó Roland szállított érmes 
helyezést nemzetközi viadalról. Az  Életforrás-Do 
karatékája az  Ausztria Openen bronzérmes lett. 
Salzburgban 31 nemzet több mint 1200 sportolója 
lépett tatamira; a  versenyen már a  tokiói olimpia 
szabályait tesztelték.

− Megyünk tovább, készülünk az augusztusi ír-
országi JKA-világbajnokságra, ahová vezetésemmel 
a juniorkorú Réka és a 12 esztendős Roland mellett 
a 14-15 évesek közt versenyző Stum Dominik utazik 
– nyilatkozta Karakó Sándor edző. A mester beszá-
molt arról is, hogy a több mint két évtizede Gödön 
készülő csapatának tagjai a  június eleji országos 
bajnokságon kiválóan szerepeltek, s a harmadik leg-
eredményesebb klubként 27 érmet szereztek.

V. F.

RÖPLABDA

RÉKA 27-edszer, Gödön
A Gödi Sirály KHE 27. alkalommal rendezte 
meg pünkösdkor a  Röplabda Éjszakai Kupa 
Amatőröknek elnevezésű tornát, a RÉKA-t.

EREDMÉNYEK
„A” csoport: 1. Talpraesettek, 2. Pontvadászok, 3. 
Kids With Guns
„B” csoport: 1. Wall-e Ball, 2. Pattogatott Kukoricák, 
3. Hálószaggatók
„C” csoport: 1. Doktorhal Páciensek, 2. Arany Ászok, 
3. Happy Görcs

Egyéni díjak:
Legjobb feladó: Kókai Petra (Kids With Guns)
Legjobb ütő: Lengyel Tamás (Wall-e Ball)
Legjobb védő: Szemán Adorján (Pontvadászok)
Legjobb nyitó: Juhász Petra (Pontvadászok)
Legjobb blokkoló: Antos Gábor (Talpraesettek)
Legjobb ifi: Lisztes Lili (Pontvadászok)
Legjobb szenior: Sárkány Anna (Talpraesettek)
A „B” csoport legjobbja: Dobor Réka (Wall-e Ball)
A „C” csoport legjobbja: Földi Vivien (Doktorhal 
Páciensek)
Legnépszerűbb játékos: Belányi Bogi (Pontvadászok)

Karakó Sándor (balról) vezetésével Vass Réka 
Virág, Karakó Roland és Stum Dominik utazik 
a világbajnokságra
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SÁRKÁNYHAJÓ

Vajda Béla válogatottként 
lett Európa-bajnok
Július 6. és  9. között Szeged adott otthont 
az ECA Nemzetközi és Klub Sárkányhajó Eu-
rópa-bajnokságnak, ahol a  magyar válogatott 
tagjaként a  gödi Vajda Bélának sikerült két 
aranyérmet és két ezüstöt nyernie.

− A válogatott magját volt és  jelenlegi profi 
kenus és kajakos versenyzők alkották, köztük 
az olimpiai bajnok Foltán Lászlóval és a több-
szörös maraton világbajnok Györe Attilával. 
Az  a megtiszteltetés ért, hogy velük evezhet-
tem, versenyezhettem végig egy hazai rende-
zésű Európa-bajnokságot. Gödi résztvevője 
a versenynek rajtam kívül Ring József, Jodó volt 
még, aki kenusként sokszor nyert magyar baj-
nokságot, és később edzője volt a most velünk 
egy hajóban ülőknek. Masters férfi hajó 40+-
os kategóriában, 20 fős hajóban 200 és  2000 
méteren arany, 500 méteren és 10 fős hajóban 
200 méteren ezüstérmet nyertünk – számolt 
be a sikerekről Vajda Béla, aki korábban a gödi 
sárkányhajó-szakosztályt is vezette.

V. F.

Vajda Béla (jobbra) mellett Ring József is Gödről 
érkezett az Eb-re

Két bajnokságban is bronzéremmel zártak a gödiek

ASZTALITENISZ

Eddigi legnagyobb sikerét érte el a gödi 
szakosztály
Az asztaliteniszezők számára véget ért a 2016/17. évi bajnokság. A Gödi SE há-
rom csapattal vett részt a versenyrendszerben: NB II.-es Megye I/A-s és Megye 
I/B-s együtteseket indított.

− Két dobogós helyet szereztünk: a Megye I/B-s és az NB II.-es gárdánk is 
bronzérmes helyen zárt, ez a gödi asztalitenisz eddigi legnagyobb sikere! – tá-
jékoztatta a Gödi Körképet Gulyás Miklós edző.

Az NB II. északnyugati csoportjában tíz csapat közül lett 3. a Gödi SE. Sta-
tisztika: 18 mérkőzésből 11 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség; 23 pont, 186:138-
as meccsarány. A  játékosok erősorrendben: Oroszki Viktor, Buzás Zoltán, 
Lovas Dániel, Nagy Bence, Iványi Gergő. Játszott még: Felker Zoltán és Hajdu 
Zoltán.

A Megye I/A. Pest megyei bajnokságban 12 csapat közül lett 5. a GSE. Sta-
tisztika: 22 mérkőzés, 13 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség; 29 pont, 233:163-
as meccsarány. A játékosok erősorrendben: Felker Zoltán, Ujvári Tibor, Rovó 
Péter, dr. Várnagy Ákos. Játszott még: Iványi Gergő, Bea Csaba, Gulyás Miklós 
Csaba, Nagy László, Járdi Tibor, Gulyás Miklós.

A Megye I/B küzdelmeiben 12 csapat vett részt, közülük lett 3. a gödi együt-
tes. Statisztika: 22 mérkőzés, 16 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség; 33 pont, 
246:150-es meccsarány. A  játékosok erősorrendben: Gulyás Miklós Csaba, 
Szigeti Béla, Bea Csaba, Járdi Tibor, Nagy László. Játszott még: Fojt Attila, 
Hajdu Zoltán.

A játékosok több más, kiemelt eredményt is elértek. Oroszki Viktor az or-
szágos ranglistán 42., a veterán ranglistán 3., Karcagon, az országos korcso-
portversenyen első, Szolnokon a nemzetközi veterán versenyen második lett. 
Szigeti Béla Egerben, a mozgássérültek világkupáján egyéniben 2., csapatban 
3., a mozgássérültek világranglistáján 52., Budapesten, az országos mozgás-
sérült-versenyen egyéniben és  párosban is 3., Szolnokon, nemzetközi ve-
teránversenyen 3. Ujvári Tibor Dunakeszin, a Húsvét Kupán első lett, Járdi 
Tiborral párosban pedig második. Lovas Dániel az  Ipoly Kupát megnyerte 
Vámosmikolán.

Gulyás Miklós az  utánpótlás-képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy 18-
an járnak rendszeresen edzésekre, akik közül Vincze Dániel, Mészáros Máté, 
Selmeczy György, Ráth Jakab és Mányik Bence részére külön edzést is tarta-
nak, azzal a céllal, hogy egy év múlva benevezzék őket a gyermekbajnokságba. 
Az edzéseket Gulyás Miklós és Hajdu Zoltán vezeti.

 − Most kell beneveznünk a 2017/18. évi bajnokságokba. Anyagi nehézsége-
ink miatt még nem biztos, hogy tudunk-e indulni az NB II.-ben – tette hozzá 
a szakember.

A GSE Asztalitenisz Szakosztálya szeptembertől utánpótláskorú és felnőtt 
tagok jelentkezését várja, érdeklődni Gulyás Miklósnál a (06 30) 518-5490-es 
telefonszámon lehet.

V. F.
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Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy a gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
tanulóival felálló Mini Galócák elnevezésű formáció si-
kert sikerre halmozva kvalifikációt szerzett a 8. látvány-
tánc Európa-bajnokságra, amelynek idén Budapest adott 
otthont.

A kontinensviadalon való részvétel feltétele, hogy a csa-
patok a  tavasszal induló kvalifikációs versenysorozaton 
sikeresen teljesítsenek. Ehhez a  területi és  az országos 
bajnokságon is jól kell szerepelni, valamint a  szövetség 
által  megállapított ponthatárt is el kell érni. A Mini Ga-
lócák a szlovákokkal és a románokkal kerültek egy cso-
portba. 

− Végül a szlovák csapat győzött, de mi is büszkék lehe-
tünk gyermekeinkre, akik a dobogó második fokára állhat-
tak fel. Az országos bajnokságon elért pontjukat további két 
ponttal gyarapították, és  ezüstérmesként ismét különdíjat 
kaptak. Ez  több szempontból is különleges, hiszen az  or-
szágos bajnokságon a  Kiemelkedő koreográfia különdíját, 
míg az  Európa-bajnokságon kiemelt elismerésként kapták 
meg a különdíjat. A versenyeken ugyanis rendhagyó eset-
nek számít, ha nem arany-, hanem egy ezüstérem részesül 
különdíjban. Tehát ennek örülünk a  leginkább – mondta 
Boldog Mónika felkészítő tanár.  

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

V. F.

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. júliusi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése:
„Azt kívánom, hogy halászhassak 
a zavarosban.”

A nyertes ezúttal:
Dudás Gyula
Szerencsés megfejtőnk a Gödi 
Termálstrandfürdő 2 felnőtt 
és 2 gyermek részére szóló csalá-
di belépőjegyét nyerte. 
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A Németh László Iskola kis „galócái” Boldog Mónika vezetésével 
megállíthatatlanok voltak

LÁTVÁNYTÁNC

Második az Eb-n a gödi Mini Galócák csapata
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Minden tanszerre! Szeptember végéig!
Bankkártyás fizetés,

a beiskolázási utalványokat elfogadom!
Táskák, iskolaszerek, nyomtatványok, Santoro Gorjuss 

termékek, játék, ajándék, fénymásolás, nyomtatás, faxolás, 
laminálás, kreatív hobbikellékek

TANSZERVÁSÁR!

Cím: Lenkey utcai Papír-Írószer-Nyomtatvány 
2132 Göd, Lenkey utca 5.

Nyitva tartás: K-Sz-P: 8-18, Sz: 8-13
Tel/Fax: (06-27) 330-806

-10 %

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

HIRDETÉS
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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

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

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

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

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

pogácsabrikett
Zsákos szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

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

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR

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
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Gödön 44 nm-es önálló házrész 
kiadó, állat nem hozható. 
Kizárólag 1 fő részére, rezsivel: 
85 E Ft/hó, kéthavi kaucióval. 
Telefon: (06 20) 331-2925.

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.

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 220 000 Ft-tól.

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

A kép szerint keresek 
45x45 cm-es 
járólapokat, 

akár 5-10 darab is 
nagy segítség lenne,

térítés ellenében. 
Telefon:

(06 20) 317-5604.

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.
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