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Megkezdődött az új 
tanév az iskolákban
közélet  24. oldal

2017-ben folytatódik 
a közterületi fásítási akció!

 közélet  21. oldal
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Ön dönt! 

vagy-50%
lencsére

ahány éves
annyi %

kedvezmény 
szemüvegkeretre

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az ajánlat június 1-től augusztus 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt termékekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként 
eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további részletek az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,          -on, és         -on. 

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

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

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

ISSN 0865-5820

2017/9. lapszám

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

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

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

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

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

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

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

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

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

Ünnepélyes tanévnyitó 
a Huzella Tivadar 
Általános Iskolában

Fotó | Bea István
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Polgármesteri fogadóórák

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

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 739 503

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számlákon lévő összegek + pénztár): 11 009

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 79 909

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + a lekötött összegek): 830 421

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: nincs

A 2017-ben a mai napig befolyt adóbevételek összege: 788 581

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája: 
Út-Finish Kft. − burkolt utak javítása:
Kalotherm Kft. − Németh László Ált. Iskola és AMI − energetikai a korszerűsítés 
− kivitelezési munkák − 1. részszámla:

14 457

42 885

A lakossági adótartozások összege 2017. augusztus 31-én: 134 187

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

Gödön elhunytak
Császár Ernő 70 éves
Bernáth Krisztina 41 éves

2017. augusztus 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Botos Sándor és Lukács Katalin
Antal Bálint és Pintér Anna
Mader Tamás Lajos és Nagy Karolina Ibolya
Schenk Ádám és Kiss Tíria
Brückler József és Juni Melinda
Fülöp Gábor és Biró Krisztina
Plachi András és Máriás Eszter
Lukács Attila és Korsoveczky Ágnes
Szalay Zoltán István és Stiglincz Zsuzsanna
Burger Balázs Péter és Gyetván Zsófia Anna
Fehér Gábor és Fekete Adrienn
Makkai Norbert és Gergely Ilona
Marcsányi István Zoltán és Sándor Erika
Mózes János és Bogdányi Enikő Hajnalka
Orosz Péter és Takács Edit
Polgári Krisztián és Ravasz Alexandra
Balku Bertalan és Hodován Katalin
Tiringer Balázs és Kollár Borbála
Rózsa Róbert és Sipos Kitti

Adj vért, és ments 
meg három életet!

A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete 
véradást szervez a következő helyszíneken és 
időpontokban:
•  József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, 

Pesti út 72.)  
szeptember 19. (kedd) 14-től 18 óráig

•  Ady Klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.)  
október 6. (péntek) 13-tól 17 óráig

A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket 
várják. Személyi okmányok szükségesek.

Álláshelybővítés a művelődési házban
A József Attila Művelődési Ház álláshelybővítés iránti kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. Szabó Imréné igazgató az intézmény látogatottságának 
növekedése, valamint a Kincsem Udvarház megnyitásának előkészületi mun-
kái miatt egy középfokú végzettségű kulturális szervező munkatárs alkal-
mazására kért felhatalmazást a testülettől. Az álláshelybővítést a képviselők 
megszavazták.

Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése az Oázis 
lakóparkban
Az Öregfutó utcában és  annak környezetében élő lakosok közül 48-an azzal 
a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy az említett utcában helyezzen 
ki sebességcsökkentő küszöböket, mert a  lakó-pihenő övezetben közlekedők 
gyakran túllépik a megengedett sebességet. A képviselő-testület döntése alapján 
a Sárgarigó, illetve a Gerle utcai kereszteződésbe egy-egy lecsavarozható (mobil) 
sebességcsökkentő küszöböt helyeztet ki az önkormányzat, összesen 8, „oldala-
kadályt” jelző, valamint 4, „egyenetlen úttestet” jelző táblával együtt. 

Tulajdonosi hozzájárulás buszközlekedéshez
Dolgozóinak autóbusszal történő munkába szállítására a Samsung SDI szer-
ződést kötött az Inter Tan-Ker Zrt.-vel. Mivel a busz által érintett közutak egy 
része városi tulajdonban van, ezért az  akkumulátorgyártó cég tulajdonosi 
hozzájárulást kért az önkormányzattól azok használathoz. A kérelmet a tes-
tület támogatta. A Samsung SDI dolgozóit szállító autóbuszok helyi járatként 
nem használhatók.

Forgalomtechnikai szabályozások Göd területén
Számos lakossági megkeresést is figyelembe véve a képviselő-testület augusz-
tus végi ülésén úgy határozott, hogy a  közlekedés biztonsága érdekében 40 
km/órás sebességkorlátozást vezet be a Nemeskéri-Kiss Miklós út Alagút utca 
és Mikszáth Kálmán utca 1. szám közötti szakaszára. 

A testület felkérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy mérje 
fel a város több pontján újabb gyalogátkelőhelyek kialakításának, forgalom-
technikai tükrök kihelyezésének, továbbá 40 km/órás sebességkorlátozó köz-
úti jelzőtáblák kihelyezésének lehetőségét, illetve szükségességét.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2017. augusztus 30.
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VÁROSKÉP

Megkezdődött a vasútállomások 
rendezése
A gödi lakosságot régóta érzékenyen érintette a  MÁV 
tulajdonában lévő vasútállomások rendezetlen állapota. 
Az  utóbbi hónapokban végre változások kezdődtek e  té-
ren. Mint Simon Tamástól, a  feladatra kijelölt alpolgár-
mestertől megtudtuk, dr. Tuzson Bence térségi ország-
gyűlési képviselő közbenjárására a MÁV nyáron felújítási 
munkálatokba kezdett a gödi vasútállomások állapotának 
javítása érdekében. Első lépésként az  állami vasúttársa-
ság dolgozói önkéntes csapatmunka keretében kifestették 
az  állomásépületeket. A  MÁV kijavíttatta a  tönkrement 
padokat, részleges javításokat végzett a  peronok aszfalt-
burkolatán, valamint új szemeteseket helyezett ki.

 A továbbiakban tervezett munkák és vállalások között 
szerepel több régi, használaton kívüli épület elbontása, 
bozótirtás, és több terület használatba adása a gödi önkor-
mányzatnak P+R parkolók, illetve közösségi tér kialakítá-
sára.

 Az egyeztetések még tartanak, szeptemberben ismételt 
együttes bejárás várható további vasúti átjárók lehetséges 
helyszíneinek feltérképezése céljából.

 A pontosított intézkedésekről és a vállalt határidőkről 
a későbbiekben részletesen is beszámolunk.

GK

KÖZLEKEDÉS

Két év múlva emeletes vonatok 
járnak majd a váci vonalon
Elsőként a  Budapest – Vác – Szob, valamint a  Budapest 
– Monor – Cegléd vonalon közlekednek majd a MÁV új, 
emeletes vonatai, amelyek 2019-ben állnak forgalomba. 
A Stadler KISS motorvonatok egyenként 600 ülőhelyesek, 
ami a  jelenleg használt Flirt vonatok befogadóképességé-
nek háromszorosát jelenti. A Budapest elővárosaiba köz-
lekedő szerelvények szállítják éves szinten a legtöbb utast 
– az említett két vonalon évente mintegy 8-8 millió ember 
utazik –, ezért itt van a  legnagyobb szükség az  emeletes 
vonatokra – jelentették be az állami vasúttársaság május 
16-án megtartott sajtótájékoztatóján.

Az évente tízmilliós utasszámot is elbíró, jól felszerelt, 
esztétikus kivitelű vonatok a  Dunakeszi Járműjavítóban 
készülnek. A  szerelvények ára egyenként mintegy 16,7 
millió euró, amelyre európai uniós forrás biztosít fedeze-
tet. 2019-ben és 2020-ban a tervek szerint 40 Kiss motor-
vonat áll üzembe a  Budapest elővárosait kiszolgáló két 
nagy forgalmú vonalon.

(Forrás: MTI)
GK

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és családját
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett

koszorúzásra és megemlékező gyertyagyújtásra.

HELYE:
a Petőfi téri Országzászló

IDEJE:
2017. október 6., 10 óra

Emlékezzünk együtt!

Gödi Körkép | 2017. 9. szám KÖZÉLET

5



2017. augusztus 23-án ideiglenes forgalomkorlátozást vezet-
tek be az M2-es autóúton, Dunakeszi és Göd települések között, 
a 21+000–27+000 kilométerszelvények közötti szakaszon.

Az ideiglenes forgalomkorlátozás miatt az útszakaszon 60 km/
órás sebességkorlátozást, valamint előzési tilalmat léptettek élet-
be. E szakasz 2017. augusztus 26-tól a forgalmi sávok szűkítésével 
és sárga, ideiglenes burkolati jelek felfestésével is kiegészült.

2017. augusztus 28-tól az M2-es autóúton, Göd és Vác települések 
között, a 29+000–37+000 kilométerszelvények közötti szakaszon is 
ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be. Az útszakaszon 60 km/
órás sebességkorlátozást, valamint előzési tilalmat rendeltek el.

A kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt forgalom- 
és  sebességkorlátozásokra kell számítaniuk az  erre közlekedők-
nek.

A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról, valamint 
az  építési munkák megkezdésének, illetve befejezésének pontos 
időpontjáról a nap 24 órájában tájékozódni lehet a Magyar Közút 
Útinform Osztályánál a (06 1) 336-2400-as telefonszámon, illetve 
a www.utinform.hu weboldalon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy 
a  torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben 
és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megértésüket és  türelmüket 
kéri!

További információ:
E-mail: kommunikacio@kozut.hu

Weboldal: www.kozut.hu

***

Simon Tamás alpolgármester kérdésére válaszolva a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. a fenti közleményéhez kiegészítő tájékoztatást kül-
dött, amelyben meghatározta a munkálatok és a további forgalom-
korlátozások várható időbeli ütemezését. Ennek megfelelően

Az I. építési fázisban – 2018. IV. negyedévéig:
Új bal pálya épül elválasztó sávval együtt, és megépítik, illetve fel-
újítják a kapcsolódó műtárgyakat (például a felüljárókat).

A közleményben jelzett, jelenleg 1+1 sávos szakaszokon a sáv-
szűkítés-sávelhúzás az építési fázis végéig fennáll majd.

A 28-29. kilométerszelvények közötti 2+2 sávos gödi szakaszo-
kon a mostani bal pályát lezárják, a kétirányú forgalom a mostani 
jobb pályán halad. Gödről a budapesti irányba történő felhajtást 
a lezárt bal pálya munkaterületén átvezetéssel biztosítják.

A 17-22. kilométerszelvények közötti szakaszon a Budapest felé 
tartó irányban az  egy sávról két sávra bővülés a  dunakeszi cso-
mópont utánra tolódik, onnantól viszont biztosítják a  2+2 sávot 
az M0-ás csomópontig.

A Dunakeszi csomópontban a le- és felhajtás folyamatosan biz-
tosított lesz.

A II. építési fázisban – 2019. III. negyedévéig:
A jobb pályát felújításának idejére lezárják, és a forgalmat átterelik 
az addigra megépülő bal pályára.

GK

FEJLESZTÉS

Forgalomkorlátozások az M2-es 
autóút több szakaszán
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. augusztus 25-én kiadott 
közleményében arról tájékoztatta a közlekedőket, hogy az M2-
es autóút bővítési munkálatai miatt forgalomkorlátozásra kell 
számítani.

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt.
e-mail: kam-konyveles@invitel.hu, xv-camion@invitel.hu, telefon: (06 27) 331-157

2017.  O K TÓ B ER 14- ÉN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
• Markó József polgármester hivatalos megnyitója
•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól
•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés: xv-camion@invitel.hu,  

vagy (06 30) 552-7332
• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk
• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ
•  A nap folyamán lovaglási lehetőség, állatsimogató, táncbemutatók, 

gyermekprogramok, ingyenes egészségügyi mérések, kézműves foglalkozások, 
ugrálóvár, ökörsütés

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt,  

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás

X I .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

KÖZÉLET
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HIRDETÉS

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével Göd 
város is részt vesz a  Közép-Duna víziturizmusá-
nak komplex fejlesztésére létrehozott konzorci-

umban, amely mintegy 800 millió Ft értékű beruházást 
és eszközbeszerzést valósít meg a VEKOP-4.1.1-15 pályá-
zat keretében.

A 11 önkormányzatot és kajak-kenu szervezeteket magá-
ba foglaló együttműködés százszázalékos európai uniós tá-
mogatást nyert, amelyből vízitúra megállóhelyeket és szál-
láshelyeket hoznak létre a Dunakanyar térségében.

Az állomáshelyek többsége kapcsolódik egyéb aktív tu-
risztikai útvonalakhoz, így az állomáshelyekre érkezőknek 

lehetőségük nyílik a  vízi 
útvonal folytatása mellett 
alternatív programok igény-
bevételére is (például lovas 
túra, kerékpáros kirándulás, 
természetjárás stb.).

E konzorcium tagjaként 
városunk 40 millió Ft támo-
gatás nyert a Széchenyi stran-
don található, önkormányza-
ti tulajdonban álló, de a Gödi 
Sportegyesület Kajak-Kenu 
Szakosztálya által üzemelte-
tett alsógödi csónakház fej-
lesztésére, felújítására.

A felújítási terv elkészült, 
a  közbeszerzési eljárás elő-
készítése folyamatban van.

Göd Város Önkormányzata

VÍZITURIZMUS

Pályázati támogatásból megújul az alsógödi csónakház

A megújuló alsógödi csónakház látványterve

Gödi Körkép | 2017. 9. szám KÖZÉLET
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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

Helyesbítés: 
Huzella Tivadar Iskola étkezési számla: 
10700323-44107309-51200002

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a múlt havi Gödi Körképben 
a  számlaszám hibás volt. Az esetleges kellemetlenségekért 
a  TESZ igazgatója elnézésüket kéri! A kiküldött számlákon 
a számlaszám helyesen szerepel.

Németh László Iskola étkezési számla: 
10700323-44107309-52100008

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a  gyermek nevét, cso-
portját/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:

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.
Számlázással, étkezési díjjal kapcsolatos információ 
(Konyha): (06 27) 345-209
Általános információ (Településellátó Szervezet): (06 27) 530-601

GYERMEKÉTKEZTETÉS

A gödi iskolai és óvodai étkezés rendje a 2017/2018-as tanévben
A Településellátó Szervezet a 2016/2017-es tanév végén 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 gödi Németh László Általános 
Iskola és  Alapfokú Művészeti 
Iskola energetikai fejleszté-

se a  nyár elején kezdődött, és  a  belső 
munkálatokkal a tanévkezdésre nagy-
jából végeztek. Már csak az  utolsó si-
mítások vannak hátra, de ezt a néhány 
munkafázist délutánonként végzik, 
amikor a  gyerekek már hazamennek, 
tehát a  tanítást nem zavarják ezzel. 
Az év végéig pedig a külső homlokzati 
munkák és a napelemek elhelyezése is 
befejeződik – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence országgyűlési képvi-
selő, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért fele-
lős államtitkára. Mint mondta, a gödi 
Németh László Iskola energetikai fej-
lesztésére a KEHOP-pályázaton, a ko-
héziós alapból és a hazai költségvetési 
forrásból elnyert százszázalékos támo-

gatással nyílt lehetőség. Ennek teljes 
összege csaknem 207 millió forint.

Nagyszerű dolog, hogy az iskolakez-
dés néhány nap eltéréssel egybeesik 
a  nagyszülők világnapjával, amit min-
den évben szeptember első vasárnapján 
ünneplünk meg – hangsúlyozta a kép-
viselő, aki szerint ez a véletlenszerű egy-
beesés is a család összetartozására utal, 
s kifejezi, hogy a családot három nem-
zedék alkotja. A  gyermekek életében 
minden évben az  egyik legfontosabb 
esemény, hogy ősszel iskolába indul-
nak. Ilyenkor felértékelődik az idősebb 
nemzedék szerepe, hiszen sokkal ked-
vezőbb helyzetben vannak azok a  csa-
ládok, amelyek számíthatnak a  nagy-
szülők segítségére. A  háromgenerációs 
családokban sokszor a nyugdíjas nagy-
szülők indítják iskolába a  nebulókat, 
vagy ők mennek értük tanítás után.

Ez is azt igazolja, hogy a nagyszülők 
megkerülhetetlen szereplői a  csalá-
doknak, sőt, rohanó világunkban talán 
fontosabb, mint valaha, hogy mellet-
tünk álljanak, segítsenek gyermeke-
ink nevelésében – mondta lapunknak 
Tuzson Bence. Szeptember első vasár-
napja, amikor immár hagyományosan 
a  nagyszülők világnapját megünne-
peljük, az  idén 3-ára esett. Érdekes, 
hogy a hasonló alkalmak közül főként 
az  anyák és  az apák napja van jelen 
a  köztudatban – hívta fel a  figyelmet 
a  képviselő –, pedig a  nagyszülők vi-
lágnapja is legalább ilyen fontos, mert 
ekkor nyílik lehetőségünk arra, hogy 
megköszönjük nekik a segítséget, amit 
tőlük kapunk. Világszerte fontosnak 
tartják az országok, hogy ezen a napon 
rávilágítsanak, milyen fontos szerepet 
töltenek be a családok életében, ugyan-
is a  nagyszülői segítség egyfajta ösz-
szetartó, kohéziós erőt is jelenthet. Hi-
szen a nagyszülők támogatása a kívánt 
gyermekek megszületéséhez is jelentős 
mértékben hozzájárulhat – fogalma-
zott az államtitkár.

Éppen ezért a magyar kormány ér-
tékes erőforrásként tekint a  nyugdí-
jasokra, és elfogadhatatlannak tartja 
az  ellenük irányuló, felettébb sajná-
latos módon, a  mai hazai ellenzék-
ben rendszeresen megnyilvánuló tá-
madásokat. Megengedhetetlen, hogy 
egyes magyar párvezetők a saját poli-
tikai céljaik érdekében, a jövő évi or-
szággyűlési választások közeledtével, 
a kampány fokozódásával egyre dur-
vábban sértegessék a  nyugdíjasokat, 
vagyis szüleinket, nagyszüleinket. 
Az ilyen támadások nemcsak ellenük 
irányulnak, hanem járulékos veszte-
ségként a  magyar családok egységét 
is kikezdik, ezért különösen káro-
sak. A kormány továbbra is mindent 
meg fog tenni annak érdekében, 
hogy az ilyen támadásoktól megóvja 
a nagyszülőket és a családokat – nyi-
latkozta Tuzson Bence.

A nagyszülőkről való gondoskodás 
jegyében a  kormány azon dolgozik, 
hogy a  nyugdíjasoknak is lépésről lé-
pésre jobb és könnyebb legyen az éle-
tük, illetve, hogy ők is érezhessék annak 
a pozitív hatásait, hogy Magyarország 
folyamatosan erősödik – hangsúlyozta 
Tuzson Bence államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője.

Gödi Körkép

TANÉVKEZDÉS 

A nagyszülők megkerülhetetlen 
szereplői a családoknak
A magyar kormány értékes erőforrásként tekint a nyugdíjasokra

A magyar kormány a  családot és  a  gyermeket tekinti a  legfőbb értéknek – 
mondta lapunknak Tuzson Bence, Pest megye 5. számú választókerület or-
szággyűlési képviselője, aki ennek szemléletes példájaként említette, hogy 
megújult körülmények között kezdődött meg az  idén ősszel a  tanítás a gödi 
Németh László Általános Iskolában. Az intézmény főépületében a nyáron el-
végezték a hőszigetelést és  lecserélték a nyílászárókat, valamint folyamatban 
van a napelemes rendszer kiépítése. Mint mondta, mindez hozzájárul ahhoz, 
hogy az iskola fenntartási és üzemeltetési költségeiben már ebben a tanévben 
is jelentős megtakarítást érjenek el.

A Németh László Általános Iskola energetikai fejlesztésének munkálatait közös bejáráson 
tekintette meg Bajkó Ildikó igazgató (balra), Tuzson Bence, Pest megye 5. számú 
választókerületének országgyűlési képviselője, valamint  Markó József polgármester
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Köszöntő beszédében Markó József 
polgármester emlékeztetett arra, 
hogy a várossá válás útján a telepü-

lés sok segítséget kapott Imre Zsolt akkori 
országgyűlési képviselőtől – napjainkban 
pedig Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lő segíti Göd fejlődését. A polgármester kü-
lön örömét fejezte ki afelett, hogy az állam-
alapításra együtt emlékezhetnek a  gödiek 

a kárpátaljai testvértelepülés képviselőivel, 
ahonnan Barta István, Jánosi-Balazsér pol-
gármestere mellett Egressy Miklós görög-
katolikus parókus, Izsák Éva, a helyi iskola 
igazgatója és  egy gyermekcsoport is eljött 
a közös ünneplésre.

Tuzson Bence a gödiek kettős ünnepén ar-
ról beszélt, hogy a „nagykorú” város, a tör-
ténetét tekintve büszkén nyugtázhatja, hogy 

abban szorosan összekapcsolódik az ország 
történelmével is. Nagy emberek találtak 
otthonra itt, s  példaként említette Huzella 
Tivadart, Wigner Jenőt, Németh Lászlót. 
Az országgyűlési képviselő kiemelte: a mai 
kor egyik legnagyobb kérdése – csakúgy, 
mint Szent István idejében – az, hogy mi-
képpen tudunk megmaradni a Kárpát-me-
dencében. Egyetlen alternatíva az összetar-
tozás megerősítése lehet – fogalmazott.

16 éve ápolja a kapcsolatot Göd kárpát-
aljai testvérvárosával – mondta ünnepi kö-

Éppen 18 esztendeje, 1999. augusztus 20-án kapta meg Göd a városi rangot. Nemzeti 
ünnepünk ezért különlegesen fontos nap a gödiek életében.

SZENT ISTVÁN-NAP

Az államalapítás ünnepe Gödön, a „nagykorú” városban

Az államalapítást és a várossá válás 18. évfordulóját ünnepeltük

Mráz Bori és Csehor Cintia (képünkön elöl) énekükkel emelték az ünnep fényét

Idén két helyszínen is tűzijáték várta 
a gödieket a Duna-parton

Tuzson Bence szerint csak összefogással 
maradhat meg a magyarság 

KÖZÉLET
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szöntőjében Barta István. Jánosi-Balazsér 
polgármestere köszönetet mondott az  el-
múlt több mint másfél évtizedben kapott 
figyelemért és segítségért. Az ünnepre saját 
sütésű új kenyeret hozott, melyet Chikán 
Katalin evangélikus lelkész áldott meg.

Három jelentős állami ünnepünk van 
– kezdte ünnepi beszédét Untsch Gergely 
történelemtanár. Ezek közül az első már-
cius 15-e, az  1848-as események emlék-
napja, amely nem csak a pesti forradalom, 
hanem az  első szabadon választott ma-
gyar kormány és  az  ezt követő szabad-
ságharc emlékezete is. Október 23-a sem 
csupán az 56-os forradalomra emlékeztet 
bennünket, hanem a  megtorlásra, az  azt 
követő diktatúra kegyetlenkedéseire, 
és  1989-re – az  új, a  harmadik magyar 
köztársaság kikiáltására is. Augusztus 20-
án Szent István 1083-ban történt szentté 
avatásának napján ünnepeljük az állama-
lapítást is. Igen szokatlan és meglehetősen 
ritka, hogy egy államnak olyan nemzeti 
– és egyben vallási – ünnepe legyen, ami 
több mint ezeréves múltba tekint visz-
sza. A  legrégebbi időszakra visszanyúló 
nemzeti ünnepek például az  Amerikai 
Egyesült Államok és  Franciaország ün-
nepei csak a  18. századig nyúlnak visz-
sza. A  magyar királyság − egy egészen 
rövid megszakítással − 1000-től 1945-ig 
állt fönt. Az  ókori „nagyok” csak álmo-
doztak hasonlóról. Szép múltra tekint-

hetünk vissza, és  reméljük a  szép jövőt, 
a ma valóságában pedig látjuk, hogy van-
nak nehézségek és  kihívások, amelyeket 
meg kell oldanunk. István úgy gondol-
ta, hogy a  nomád múlttal szakítani kell. 
Magyarország Ázsia és  Európa határán 
van, – István király Európát választotta, 
és  azóta minden magyar arccal Európa 
felé fordul, és  Európát tekinti hazájának. 
Sokszor felmerül a  kérdés, hogy valóban 
odatartozunk-e, elismerik-e, hogy Európa 
részei vagyunk. A  csaknem harminc ge-
nerációnyi idő, a több mint 1000 éves tör-
ténelmi örökség semmi kétséget sem hagy 
afelől, hogy Európa ezeréves gyökereihez 
tartozunk. A  kérdés nem az, hogy Ma-
gyarország Európához tartozik-e, hanem 
az, hogy vajon Európa méltó-e arra, hogy 
egy olyan Magyarországot tudhasson ma-

gáénak, amelynek 1000 éves Szent István-i 
öröksége van – zárta gondolatait a szónok.

A városi ünnepségen adták át a  hagyo-
mány szerint a  Pro Urbe-díjat, amelyet 
ezúttal Göd történelmi múltjának kutatá-
sáért és népszerűsítéséért, valamint a város 
kulturális értékeinek megőrzése érdekében 
végzett áldozatos munkájáért Láng József 
vehetett át.

Az ünnepségen közreműködött moldvai 
Szent István-napi énekekkel Mráz Bori, 
a  József Attila Művelődési Ház néptánco-
sa, énekelt Csehor Cintia, a kárpátaljai Já-
nosiból, és verset mondott Kemény Gábor, 
a gödi piarista iskola tanára.

Göd két napon át szabadtéri családi 
programokkal, koncertekkel és  sportese-
ményekkel ünnepelt.

V. Pálfai Kinga

SZENT ISTVÁN-NAP

Az államalapítás ünnepe Gödön, a „nagykorú” városban

Az idei ünnepen fellépett az LGT emlékzenekar, a Maszk Bábszínház, a The Vegas 
Showband, Dj Sviri, és nagy sikerű koncertet adott Keresztes Ildikó (képünkön)

Barta István a kárpátaljai Jánosiból hozta 
az ünnepre az új kenyeret 

Untsch Gergely a magyarok több mint 
1000 éves történelmi örökségét méltatta

Gödi Körkép | 2017. 9. szám KÖZÉLET
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Láng József 1939. augusztus 4-én született 
Budapesten. Az általános iskolát Veresegy-
házon végezte, majd Vácon érettségizett. 
Továbbtanulni nem tudott, mert édesapja 
kiskereskedő volt, akinek üzletét államo-
sították. Láng József ezért szakmát tanult, 
kárpitos szakmunkásvizsgát tett. 1960-tól 
a Dunakeszi Járműjavító Üzemben dolgo-
zott, eleinte kárpitosként, majd műszaki, 
gazdasági ügyintézői munkakörökben. 
1967-ben felvételt nyert az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem alkalmazott matema-
tikus szakának esti tagozatára, és  1973-
ban sikeres államvizsgát tett. Ezt követően 
munkahelyén az  igazgató műszaki-gazda-
sági titkára lett, később rendszerszervezési 
osztályvezetői megbízást kapott. Közre-
működésével egy új rendszert dolgoztak 
ki a vasúti kocsik javításának ütemezésére 
vonatkozóan. Munkáját a Kiváló Újító ki-
tüntetés arany fokozatával ismerték el. 

1982-ben elvégezte a  SZÁMOK rend-
szerszervező tagozatát, ezt követően koráb-
bi munkája mellett az  üzemi munkaügy, 
a vállalati tervezés és elemzés irányítása is 
az ő feladata volt.

A Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. 
privatizálása során a résztulajdonossá vált 
munkavállalókat ő képviselte a tárgyaláso-
kon, majd a taggyűléseken is. 

Titkára volt a  Közlekedéstudományi 
Egyesület dunakeszi csoportjának, illet-
ve a  Dunakeszi Városi Szervezési és  Ve-
zetéstudományi Társaságnak. Ez  utóbbi 
testületben végzett munkájáért 1990-ben 
Társadalmi Munkáért Érdemérmet ka-
pott.

1997-ben költözött Felsőgödre, és hama-
rosan bekapcsolódott a  Gödi Almanach 
szerkesztésébe. 2001-ben Bátorfi József-
től átvette és  2007-ig ellátta az  Almanach 
főszerkesztői feladatait.

Almanach-szerkesztőként legfőbb célki-
tűzésének tekintette a  továbblépést a  sze-
mélyes visszaemlékezésektől a tudományos 
igényű témafeldolgozás felé. Lényegesnek 
tartotta azt is, hogy módszert dolgozzon ki 
a kereshetőség biztosítására az évek során 
elkészült kötetek anyagában. Ezért külön-
böző szempontok szerint táblázatokat ké-
szített, amelyek katalógusként segítik az el-
igazodást a több ezer oldalnyi szövegben. 

2009-ben és  2010-ben az  Érdy János 
Honismereti Egyesület ülésén, a  Magyar 
Nemzeti Múzeum különtermében bemu-
tatta a  Gödi Almanachot, és  felolvasást 
tartott annak néhány meghatározó fejeze-
téből.

Konzulensként és  lektorként közre-
működött Volentics Gyula: Sződ község 
történeti monográfiája című könyvének 
összeállításában, amely Göd történeti ada-
tait is tartalmazza. 

Társszerkesztője volt a  Felsőgödi Római 
Katolikus Jézus Szíve Egyházközség 
Krónikája című könyvnek, amelyért meg-
kapta a  Bozóky Gyula Alapítvány emlék-
plakettjét. 

Megírta Göd, majd Dunakeszi posta-
történetét, amelyet folytatásokban közölt 
a Bélyegvilág című folyóirat.

Megírta a  Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó 
Testület történetét, és  elkészítette a  tűz-
oltószertárban nyílt emlékhely tablóinak 
szövegét. 

Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulóján, 
2015-ben az  ő javaslatára és  közreműkö-
désével készült el a  településrész történetét 
bemutató önálló almanach-kötet. 2017-ben 
kutatómunkát végzett a  Gulágra elhurcolt 
gödi lakosok sorsának feltárása érdekében. 
Szerzőként és szerkesztőként is meghatáro-
zó részt vállalt a Gulág gödi rabjai című te-
matikus almanach-kötet megjelentetésében. 

Jelenleg az 1956. évi forradalom és  sza-
badságharc gödi eseményeinek feltá-
rását célzó kutatásokat végez, melyek 
eredményei egy, az  idei évre tervezett új 
almanach-kötetben jelennek majd meg. 

Göd történelmi múltjának kutatásáért 
és népszerűsítéséért, valamint a város kul-
turális értékeinek megőrzése érdekében 
végzett áldozatos munkájáért Göd Város 
Önkormányzata Láng Józsefet Pro Ur-
be-díjjal tünteti ki.

DÍJÁTADÁS

Városi elismerés Szent István ünnepén
Láng József kapta az idei Pro Urbe-díjat
Az új kenyér ünnepén idén Láng József helytörténeti kutató vehette át a Pro 
Urbe Gödért Emlékérem kitüntetést. Az elismerést Tuzson Bence államtitkár, 
országgyűlési képviselő és  Markó József polgármester adta át a  díjazottnak. 
Az ünnepelt életpályájáról az alábbi méltatás hangzott el.

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

Markó József polgármester (balra), Láng József díjazott és Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő a kitüntetés átadásán
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„Szeretnénk, ha hagyománnyá válna, 
hogy a  nemzeti ünnepünket megelőző 
napokban érkezzenek hozzánk Jánosi-
ból iskolások. Nagy öröm számomra, 
hogy kárpátaljai barátainkkal, a telepü-
lés vezetőivel és a gyerekekkel közösen 
vehettünk részt az augusztus 19-ei váro-
si ünnepségen, amelynek legfelemelőbb 
pillanatai közé tartozott, amikor Csehor 
Cintia, az egyik kárpátaljai kislány, elé-
nekelt egy általa választott népszerű 
dalt, amelynek refrénje és üzenete, hogy 
»egy vérből valók vagyunk«” – mondta 
a testvértelepülési látogatásról szólva dr. 
Pintér György alpolgármester.

A gyerekeket idén elkísérte Göd-
re  Barta István,  Jánosi polgármeste-
re, Egressy Miklós görögkatolikus paró-
kus és Izsák Éva, a helyi általános iskola 
igazgatója is.

A 12 iskolás gyerekből álló csoport 
augusztus 15. és  21. között egy hetet 
töltött nálunk. Élvezték a  Duna-par-
tot, a  strandolást a  termálfürdőben, 
a  nagy sétákat a  városban. Megnézték 
Vác és  Budapest nevezetességeit, lát-
ták a  Seuso-kincseket a  Parlamentben 
és  a Sváb Muzeális Gyűjteményt, vala-
mint egy szoborkiállítást Kismaroson. 
Utaztak a budavári siklóval, kisvasúttal 

kirándultak Királyrétre, ahol a  Hiúz 
Házba is ellátogattak, és nagy sikere volt 
annak a programnak is, amikor terepjá-
rón mentek a nemrégiben elkészült Kin-
csem Udvarházba. Sárkányhajóztak, 
próbára tették magukat a  Dunakaland 
Kalandpark kötélpályáin, és a változatos 
programok között sokat tollasoztak, te-
niszeztek, pingpongoztak és  játszottak 
szálláshelyük, a  Duna-part Nyaralóhá-
zak parkjában.   

Külön élményt jelentett számukra 
az ünnepi hétvége: a hajómodellek úsz-
tatása a  Feneketlen-tónál, a  városi ün-
nepség, a tűzijáték és az utcabál.

A jánosi gyerekek gödi táborozá-
sát ezúttal is támogatta Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.

Koditek Bernadett

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Kárpátaljai gyerekek táboroztak Gödön
Göd városa másodszor hívott gyerekeket nyári táborozásra a  kárpátaljai 
Makkosjánosiból. A látogatás ideje, ahogyan tavaly, úgy idén is tudatosan ter-
vezett volt: a két testvértelepülés vezetése azt szerette volna, ha a vendéglátás 
részben augusztus 20-ára esik, amely nemcsak Szent István és az államalapítás 
ünnepe, hanem a magyarság összetartozásáé is. 

A Makkosjánosiból érkezett gyerekek a táborozás minden percét élvezték: a változatos 
programokat, a sok új látnivalót, a játék örömét és a barátság légkörét

Barta István, Jánosi polgármestere saját 
kezűleg sütött kenyeret hozott a Szent 
István-napi városi ünnepre

CSALÁDI és CÉGES rendezvények, ESKÜVŐK 
ideális helyszíne a Duna-part Nyaralóházak!

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

• Télen is nyitva!
•  Barátságos környezet,
•  Tágas terek,
•  Hang- és fénytechnika.

Várjuk szeretettel!
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− A betegeitől hallom, hogy az ön ren-
delésein komoly szerepe van a szemé-
lyes meggyőzésnek…
− Talán azért, mert picit másképpen 
gondolkodom a háziorvosi munkáról, 
mint általában a kollégák nagy többsé-
ge. Nagyon hangsúlyozottan az orvosi 
munka egyik legfontosabb részének 
a  prevenciót tartom. Ez  a szemlélet 

összhangban áll az egyéb szakmai te-
vékenységeimmel. Dolgozom ugyanis 
a  foglalkozás-egészségügyben, ami 
kifejezetten megelőző tevékenység, 
és  egyetemista korom óta foglalko-
zom andrológiával, férfigyógyászattal, 
amely jórészt szintén preventív jellegű 
orvosi munka. Persze minden orvosi 
szakmának legfontosabb eleme a kura-

tív tevékenység, de a megítélésem sze-
rint az alapvető szemlélet a megelőzés 
kell, hogy legyen.

A négy szakvizsgámból adódó isme-
reteimet, a korábbi budapesti munka-
végzésemből adódó kapcsolataimat 
igyekszem a  betegeim javára kama-
toztatni. Hasonlóan fontos az  orvosi 
ismeretek folyamatos bővítése: sokat 
olvasok szakfolyóiratokat, minden év-
ben megfordulok több kongresszuson, 
háziorvosi, urológiai és andrológiai fó-
rumokon, az utóbbiakon rendszeresen 
tartok előadásokat.

− Nem túl gyakori, hogy egy háziorvos 
két asszisztenssel dolgozik.
− Szintén fontos alapelvem, hogy a há-
ziorvosi munkának egy jelentős része 
akkreditálható asszisztensi szintre. Így 
több időt fordíthatok az orvosi munká-
ra. Ezért dolgozom a praxisomban két 
asszisztenssel, ráadásul olyanokkal, 
akik két-két szakmában is magasan 
kvalifikáltak. Jól képzett és  rátermett 
asszisztensekkel, nagyon nagy önálló-
ságot biztosítva számukra, olyan csa-
patmunkát lehet végezni, amelyben 
az orvos munkaidejének jelentős részét 
nem az adminisztráció s nem az a fajta 
mindennapos rutin teszi ki, amelyik 
nem igényel innovációt, gondolkodást. 
A gondozási feladatokat például alap-
vetően az  asszisztenciának kell elvé-
geznie. Nagy-Britanniában hasonló 
nagyságú, 2000-2500 fős praxisokban 
nem ritka, hogy öt asszisztens segíti 
az orvos munkáját.

EGÉSZSÉG

A megelőzés a legjobb orvosság
Városunkban a Semmelweis-napon, a hazai egészségügy legnagyobb ünnepén 
adják át a  Göd Város Polgárainak Egészségéért Díjakat. Kollégáik javaslata 
alapján idén Tóth Lászlóné fogorvosi asszisztens és dr. Lantos István háziorvos 
vehette át a díszoklevéllel és emlékplakettel járó kitüntetést. Tóth Lászlónéval 
augusztusi lapszámunkban készült interjú, Lantos doktorral pedig most olvas-
hatnak egy beszélgetést.

Dr. Lantos István Semmelweis-napi méltatása
 
A tanulmányait Budapesten végez-
te, 1977-ben szerzett általános orvosi 
diplomát a  Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen.

Két éven át egészségügyi szervező-
ként dolgozott, mellette részállásban, 
a  korábbi egyetemi diákköri tevé-
kenységet folytatva andrológiával is 
foglalkozott.

1980-87 között a  Jahn Ferenc Kór-
ház urológiai osztályának orvosa volt. 
1988 óta dolgozik háziorvosként Gö-
dön. Az  elsők között lett vállalkozó, 
majd amikor erre lehetősége nyílt, 
megvásárolta a rendelőjét, s korszerű-
sítette, felújította azt. A 2300 fő feletti 
praxisában két asszisztensnő segíti 
betegei ellátásában.

A háziorvosi munkája mellett üze-
morvosi gyakorlatot is folytat, s  eze-
ken kívül andrológiai rendeléseket 
tart az  Állami Egészségügyi Ellátó 
Központban, a  Pest megyei Flór Fe-
renc Kórházban, valamint magán-
rendelőjében. Népegészségügyi és 
környezet-egészségügyi szakértői jo-
gosultsággal is rendelkezik.

Tagja több szakmai és  tudományos 
szervezetnek (Praktizáló Orvosok Szö-
vetsége, Magyar Urológiai Társaság, 
Ultrahang Társaság). Kiemelendő, hogy 
a 2007-ben létrejött Magyar Andrológi-
ai Társaság beválasztotta elnökségébe, 
és  2016 óta elnöke a  magyar androló-
gia fejlesztésére létrehozott Dr. Molnár 
Jenő Alapítvány kuratóriumának.

Tudományos közleményeinek 
száma meghaladja a  félszázat. Saját 
vizsgálatai alapján alkotta meg and-
rológiai prevenciós koncepcióját. 
A  prevenció kérdéskörével szakmai 
tevékenysége minden más területén 
is naponta találkozik. Szakmai ars 
poeticája a  megelőzés fontosságának 
hangsúlyozása, népszerűsítése.

Évtizedek óta vezető szerepet vállal 
Göd egészségügyi közösségében, töb-
bek között ő készíti a készenléti orvosi 
beosztásokat.

2008-ban a  Magyar Köztársaság 
elnöke kiemelkedő munkássága el-
ismeréseként a  Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesítette.

Dr. Lantos István máig büszke arra, hogy Czeizel Endre és Molnár Jenő professzorok 
tanítványa lehetett
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Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év 
feletti felnőtteket keres, hogy – mint mentorok 

és oktatók – az olvasás elsajátításában 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 felnőt-

tekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

Információk: www.civilvallalkozasok.hu
E-mail: info@civilvallalkozasok.hu

− A praxisa hogyan képes kigazdálkodni a két asszisztens 
bérét?
− Mivel valamennyi orvosi munkámat vállalkozás kereté-
ben végzem, a  foglalkozás-egészségügyi és  az andrológiai 
rendelések termelnek annyi jövedelmet, amely lehetővé te-
szi, hogy két asszisztenst foglalkoztathassak.

− A prevenciós szemlélet hogyan „érvényesíthető” a betege-
ken?
− Ez a munkám talán legnehezebb része. Bármit könnyebb 
megváltoztatni, mint az  évtizedek óta meggyökeresedett 
szokásokat. Ha valaki világéletében zsíros ételeket evett, 
akkor arról nagyon nehéz lebeszélni. Ha valaki a dinnyét 
és  a szőlőt kenyérrel ette gyermekkora óta, akkor arról 
nem könnyű leszoktatni. De szerencsére sokszor sikerül 
életmódváltással látványos eredményeket elérni. Termé-
szetesen elsősorban a  fiatalabb generációk körében. Azt 
viszont kudarcként élem meg egy igen jelentős betegség-
csoportnál, hogy az  időskorú cukorbetegeket, az  anyagi 
helyzetük miatt, szinte lehetetlen rávennem a  szükséges 
diéta betartására.

− A megelőzés terén mit tehet a háziorvos? Jó tanácsokat 
ad?
− Ennél azért jóval többet. Például rá tudja beszélni a bete-
geit a szűrővizsgálatokra. Ebben nem állok rosszul, ugyanis 
statisztika készül arról, hogy a hozzám tartozó tajszámok 
milyen arányban vesznek részt például emlőrák- és  méh-
nyakrák-szűrésen.

A háziorvosi prevenció fontos eleme az életmódváltáson 
és a szűréseken kívül a betegek gondozása. Bizonyos érte-
lemben ez is preventív tevékenység, mert az állapotromlást, 
az  akut fellángolást megelőzendő, folyamatosan gondozni 
kell a betegeket. A gyógyszeres prevenció terén igyekszem 
szigorú lenni a  betegekkel. Mert az, hogy szív- és  érrend-
szeri betegség kockázata esetén adjunk vérlemezke-össze-
csapódást gátló gyógyszert, hogy emelkedett húgysavszint 
esetén adjunk azt csökkentő gyógyszert, nagyon fontos dol-
gok. A gyógyszeres prevenció során felvilágosítom a betege-
imet, hogy nem csupán azért írok fel neki például húgysav-
szint-csökkentőt, hogy ne legyen köszvénye, hanem azért 
is, mert az  emelkedett húgysavszint a  szív- és  érrendszeri 
betegségek markáns kockázata.

Ha az  orvos elmondja azt, hogy ezzel a  gyógyszerrel 
ilyen és  ilyen százalékos kockázatcsökkentést lehet elér-
ni, akkor a beteg sokkal jobban meggyőzhető arról, hogy 
szedje az adott gyógyszert. Sőt, el tudom mondani neki azt 
is, hogy ennek a két gyógyszernek a havi költsége ötszáz 
forint lesz, azaz napi húsz forint, ám ha egy akut betegség 
föllép, annak a gyógyszerköltsége hetente akár több ezer 
forint is lehet.

Az életmód felgyorsulása, a  stresszhatások fokozódása, 
a  munkahely elvesztésének réme nagymértékben megnö-
velte a  stressz alapú betegségek előfordulását. Régen egy 
aktív korút szinte le kellett beszélnem arról, hogy csip-csup 
okok miatt ne menjen betegállományba, ma pedig úgy kell 
könyörögnöm, hogy a  komoly betegségével maradjon ott-
hon legalább néhány napot. És persze mindenkit igyekszem 
meggyőzni arról, hogy a legjobb orvosság a megelőzés.

Walter Béla

A Toner Holding Kft. váci székhelyű cég, nyomtató-
kellékek országos forgalmazója PÁLYÁZATOT HIRDET 

az alábbi munkakör betöltésére váci üzletébe:

ÜZLETVEZETŐ
FŐ FELADATOK:

-az üzlet mindennapi  
feladatainak ellátása

-számlázás
-vevők kezelése

-árumozgás, kiszállítások 
koordinálása szervezése
-pénztári, pénzkezelési 

feladatok ellátása
-vevői reklamációk kezelése
-raktárkészlet kezelése

ELVÁRÁSOK:
-érettségi  

(pénzügyi végzettség előnyt jelent)
-2 év hasonló területen  

szerzett gyakorlat
-számítógép felhasználó 

szintű ismerete (excel,word)
-számlázóprogram ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
-stabil, megbízható munkahely

-versenyképes fizetés
-próbaidő letelte után  
céges autó használata
-fiatalos, jó hangulatú  

munkakörnyezet

Jelentkezés módja:

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

önéletrajzát a
hr@tonerholding.hu  

email címre várjuk  
2017.szeptember 30-ig.
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Szomorú kötelességünknek tet-
tünk eleget, amikor az  1957-es 
évfolyambeli osztálytársunk, ala-

pító klubtag barátunk, Haraszti Alfréd 
alkotásainak fotóit vetítettük, rá emlé-
kezve.

Néhai Haraszti Alfréd alkotótevé-
kenységét, valamint az  ifj. Haraszti 
Alfréd által készített fotókat közös ba-
rátunk, Menyhárt László kritikus, mű-
vészeti író méltatta:

„Élt és  alkotott közöttünk csöndes 
szerénységben egy művész, akiről még 

a  közeli-távoli barátai sem sejtették, 
hogy mintegy titokban igen jelentős 
életművet hozott létre. Mi, akik a  60-
as, 70-es években Felsőgödön, az  egy-
kori Mezőgazdasági és  Élelmezésügyi 
Minisztérium (kék) Duna-parti kőfa-
lánál táborozó »galeribe« tartoztunk, 
annyit tudtunk, hogy kitűnő rajzkész-
séggel rendelkezik. Ő  készítette pél-
dául az  1963 forró nyarán bemutatott 
− belügyi következményekkel is járó 
− kosztümös indián performanszunk-
hoz és  a  Shakespeare után szabadon 
előadott Julius Caesarhoz a plakátokat, 
díszleteket. (Ez utóbbi alapján forgat-
ta főiskolai vizsgamunkáját a  soká-
ig Felsőgödön élő és  alkotó, világhírű 
animációs filmrendező, Reisenbüchler 
Sándor.) E  kulturális kitörési kísérle-
teinknek, ha úgy tetszik, happening-
jeinknek, melyek teljes egyidejűségben 
voltak az  akkori hippi- és  avantgárd 
mozgalmakkal, Frédi az  egyik fő szer-
vezője és állandó résztvevője volt. Csak 
mi nem a  nyugati fogyasztói társada-
lom lélekölő, hanem a »vadkelet« puha, 
ám szigorúan ellenőrzött viszonyai, 
a  hétköznapi szocializmus unalma el-
len lázadtunk a magunk módján Duna 
istennő és Európa szakrális központja, 
a pilisi hegyek látványának ösztönös ih-
letésében...

Autodidakta volt, nem végzett művé-
szeti iskolát (etikát és esztétikát tanult), 
s  nem volt tagja művészeti szövetség-
nek-szervezetnek.

A  rendszerváltozás előtt nem is na-
gyon lehetett, mert a  szakma nem szí-

Haraszti Alfréd
(Gödöllő, 1943. május 25. − Göd, 2016. 
december 12.)

Az általános iskolát Felsőgödön vé-
gezte el, majd Budapesten és  Vácon 
gépésztechnikusnak tanult. Az  Erő-
tervnél, ezt követően pedig az  Élelmi-
szeripari Tervező Intézetnél dolgozott 
ár elem zőként. Munkája mellett a KGM-
nél két év alatt önálló költségvetés-ké-
szítő, gépész árelemző képesítést szer-
zett. Később a  Pénzügyminisztérium 
hároméves árszakértői képzését is elvé-
gezte, és árszakértő lett.

1971-ben a Gabona Trösztnél árelem-
zési csoportvezető munkakört kapott. 
Részt vett a  gabonaipari archívum lé-
tesítésében, ezért 1978-ban miniszteri 
dicséretben részesült.

1991-től nyugdíjazásáig a  Hands Bt. 
tulajdonosaként gabonaipari tervező 
volt.

Gyülekezés a vetítésre a Duna-part Nyaralóházak színháztermében

Az Ősz (HA, 1974)

KÖZÖSSÉG

A 6. Retró Családi Találkozó margójára − 2. rész
A Retró Ady Klub július 16-án, vasárnap tartotta meg hagyományos nyári 
rendezvényét a felsőgödi Duna-parton. Az összejövetel eseményeit a szervező, 
Gallé Gábor foglalta össze. (Az első rész a lap augusztusi számában olvasható.)

Nagymama háza (HA)
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vesen engedett kívülről jöttet a  húsos 
fazékhoz. Ennek ellenére vagy talán ép-
pen ezért minden megalkuvástól men-
tes művészetének színvonala semmivel 
sem marad el a korabeli hivatásosok át-
lagától, sőt gyakran meg is haladja azt. 
Másodállásban szakszervezeti és  mű-
vészeti újságoknak, könyvkiadóknak 
illusztrációkat, karikatúrákat készített. 
Különböző stílusokban és  műfajokban 
(rajz, linómetszet, fafaragás, lemez-
domborítás, fotó stb.) dolgozott. Töké-
letesen birtokában volt a szakmai-tech-
nikai fogásoknak, az  egy-egy talált 
tárgyban, természeti képződményben 
rejlő metamorfózis-lehetőségeknek, 
jelképértékűségeknek. Tudatosan épí-
tett a  színek kifejező erejére; elmélyült 
gondolatait vonalragozással, a  maga 
boldog madárnyelvén szólaltatta meg. 
Míves, egyéni hangvételű művei ugyan-
akkor mind formai, mind tartalmi vo-
natkozásban értékes kor- és  kórdoku-
mentumok.

Haraszti Alfréd mindenképp megér-
demli, hogy városunk – a születése 75. 
évfordulója alkalmából rendezendő ki-
állításon − méltó körülmények között 
mutassa be sokoldalú, minőségében is 
szerfölött tiszteletre méltó művészetét 
a  nagyközönségnek. Annál is inkább, 
mert az  elmúlt fél évszázad egyik ki-
váló, ha nem a legjelentősebb gödi kép-
zőművészéről van szó.”

Az alkotások bemutatása után 
klubunk vezetősége nevében a  fiatal 
Gulyás Ádám társelnök üdvözölte 
a megjelenteket. Néhány szóval kom-
mentálta az elmúlt egy évben szerve-
zett programjaink levetített plakátja-
it, és sorra vette azokat a helytörténeti 
kiadványokat is, amelyekben többen 
közreműködtünk. Ilyen volt A Gulág 
gödi rabjai (Gödi Almanach, 2017), 
a  Volentics Gyula szerkesztette Sződi 
hősök könyve 1914−1918 (benne 
a  felső- és  alsógödiekkel), valamint 
a  Felsőgöd és  Környéke 1909−1911-
es számaiból eddig megjelent három 
reprintújság.

Találkozónk végén, a  vetítés befeje-
zéseként a régi iskola, az egykori „alma 

mater” fotóit, néhai tanáraink előke-
rült csoportképeit, az 50 és 60 éve vég-
zett évfolyamok tablóit, összegyűjtött 
osztályképeit mutattuk be, esetenként 
nem kis rácsodálkozások közepette.

A vetítés után az  évszázados fák 
alatt, az  asztaloknál egy-két pohár 
itóka mellett folytatódtak a  meghitt 
beszélgetések este hatig, mialatt Dj. 
Nándesz a  háttérben lejátszotta fiatal-
korunk válogatott slágereit, a múltidé-
ző egykori, immár klasszikus rock and 
roll és beatdalokat.

Az egész napos összejövetelen mint-
egy százötvenen vettek részt, és remé-
nyeink szerint jövőre is találkozunk.

Retró Ady Klub

ÖSSZETARTOZÁS

Hatvanéves 
osztálytalálkozó
A hajdanvolt alsógödi általános isko-
la – a mai Huzella Tivadar Általános 
Iskola – egykori diákjai augusztus 11-
én, péntek délután tartották hatvan-
éves osztálytalálkozójukat.

Az iskolából 1957-ben ötvennégyen 
ballagtak el, s az akkor végzett fiú- és 
lányosztályból most tizenheten gyűl-
tek össze, hogy felelevenítsék a diáké-
veket.

Kasza Erzsébettől megtudtuk, hogy 
az 1962-es ötéves osztálytalálkozó-
juk után 45 év „szünet” következett, 
azonban az 50. ballagási évfordulójuk 
óta igyekeznek pótolni az elmulasztott 
összejöveteleket, ugyanis kétévente ta-
lálkoznak az öregdiákok. 

Ahogyan egyikük fogalmazott: „50 
év után lettünk jó barátok”. A mostani 

jubileumi osztálytalálkozó megszerve-
zése Lovász István érdeme, tizenheten 
gyűltek össze azon az augusztusi dél-
utánon a Belga Sörházban. 

Remek hangulatban telt a találkozó, 
ezernyi közös emlék elevenedett meg, s 
egy Kanadában élő, és onnan rendsze-
resen hazalátogató iskolatársnak kö-
szönhetően a nyolcadikos ballagásuk 

60. évfordulóját emléklap is megörö-
kíti, amelyből mindenki hazavihetett 
egy-egy példányt.

Mindent egybevetve, a fiatalos ke-
délyű öregdiákok nagyon jól érezték 
magukat az együtt töltött délutánon, s 
ami a legfontosabb: két esztendő múl-
va ismét találkoznak.

(w)

A 60 éve végzett évfolyamból: Gajáry Antal, Monostori Csaba, Tóth Éva, Csepeli László, Eőri 
Ilona és Esztergomi Erzsébet (A fotó Csepeli László tulajdona)

Fotó | Kurdi Imre
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− Hol ismerkedtek meg?
− Mindketten Tiszasülyről szárma-
zunk: ott születtünk, ott jártunk is-
kolába, ott nevelkedtünk. Ott volt 
a  templomi esküvő és a  lakodalom is. 
A tizenhetedik születésnapomon men-
tem hozzá a  férjemhez, ezelőtt ötven 
évvel. Ő akkor huszonöt volt.

− Hogyan kerültek Gödre?
− A  nagybátyám Pesten volt katona, 
majd ide nősült Gödre. Ő  mondta, 
hogy jöjjünk ide, mert sokkal több 
mindent lehet itt kezdeni, több a mun-
kalehetőség is a  környéken. 45 évvel 
ezelőtt költöztünk ide, akkor kezdtük 
el építeni a házat, ahol most is lakunk. 
Életünk legjobb döntése volt, hogy 
Gödre költöztünk. Nagyon jól érezzük 
itt magunkat.

− Mivel telt az ötven év?
− Sok minden történt a  fél évszázad 
alatt: volt szép is, jó is, rossz is. Szüle-
tett két fiunk, két fiú unokánk és  egy 
fiú dédunokánk. Különböző helyeken 
dolgoztunk. Jómagam a  TopHázban 
harminc éven át voltam szakácsnő, 
onnan jöttem nyugdíjba. Szerettem ott 
dolgozni, de megterhelő volt fizikáli-
san és lelkileg is. A férjem lakatos szak-
emberként dolgozott különböző helye-
ken. Világéletünkben munkásemberek 
voltunk. Már gyerekkorunkban is „be 
voltunk fogva”. Soha nem unatkoz-
tunk, mindig volt mit csinálnunk.

A szegénység is összekovácsolt min-
ket. Nekünk mindenért meg kellett 
dolgozni, a  házért, a  betevő falatért. 
Később a  szüleinket is mi láttuk el, 
róluk is gondoskodnunk kellett. Volt, 

hogy összevesztünk, de mindig sike-
rült megbeszélni a  dolgokat, és  kitar-
tottunk egymás mellett. Hosszú távon 
úgy lehet együtt élni, hogy ne legyen 
veszekedés, ha néha egy kicsit enge-
dünk a  másiknak, illetve egymás bo-
garait el kell fogadnunk.

Nehéz volt két gyereket nevelni, köz-
ben dolgozni, házat építeni, az állato-
kat is ellátni, de a  család összefogott 
mindenben. Az egyik unokánk súlyos 
beteg volt hosszú ideig, de Istennek 
hála, azóta meggyógyult és dolgos fia-
talember lett belőle.

− Mostanában mivel foglalkoznak?
− Mind a ketten nyugdíjasok vagyunk. 
Csak itthon tevékenykedünk, de az  is 
nagyon fárasztó tud lenni: sütök-fő-
zök, az udvart rendbe teszem, a lakást 
kitakarítom. Nyáron befőzök kü-
lönböző gyümölcsöket, zöldségeket. 
Időnként gyerekekre vigyázok. Szeren-
csére mindenünk megvan, s a család is 
rendben van.

− Hogyan ünnepelték az ötvenéves év-
fordulót?
− A Felsőgödi Jézus Szíve-templomban 
mise keretében megújítottuk a  házas-
sági fogadalmunkat. Mészáros Csaba 
atya nagyon szép szertartást mutatott 
be, talán szebb is volt, mint az  ötven 
évvel ezelőtti esküvőnk. Viccesen 
mondta, hogy újabb ötven évre meg-
erősítjük a  fogadalmat. A  mise után 
a  családdal, barátokkal közösen ebé-
deltünk és  együtt töltöttünk egy na-
gyon szép napot. Nagyon jól éreztük 
magunkat.

Vida-Szabó Emese

JUBILEUM

Aranylakodalom
A Felsőgödön élő Gubancsik Rozália és Kovács Imre idén nyáron ünnepelték 
házasságkötésük ötvenedik évfordulóját. Az  aranylakodalom apropóján be-
szélgettünk a jubiláló párral. Kérdéseinkre Rozália néni válaszolt. 

A jubiláló pár (elöl balra) a családdal és a barátokkal közösen ünnepelt a templomi 
szertartás után  Fotó | Kurdi Imre

Az Erasmus+ program különböző célú mobilitási pro-
jekteket támogat, amelyek közös jellemzője a  résztvevők 
tanulási célkitűzéseinek elősegítése. Ilyen lehet például 
egy hallgatói ösztöndíj, egy szakmai gyakorlat vagy egy 
önkéntes szolgálat. Mivel valamennyi tanulási célú projekt 
mobilitási projekt is egyben, ezért ezek csak külföldön va-
lósíthatók meg.

A magyar résztvevők számára a hazai küldő szervezetek 
projektek generálása és  nemzetközi partnerségi kapcsola-
tok kiépítése által teszik lehetővé a  részvételt. Lényegében 
a hazai küldő szervezetek felkészültségén múlik, hogy hány 
magyar résztvevő számára biztosítanak helyet az Erasmus+ 
program keretei között.

A gödi székhelyű Fiatalok a Vidékért Egyesület Magyar-
ország egyik legnagyobb ilyen küldő szervezete az  Eras-
mus+ program keretei között működő ifjúsági önkéntes 
programok tekintetében. Évente több mint ötszáz fiatal ke-
resi fel tanácsadóinkat mobilitási célú terveik megvalósítása 
érdekében. Az egyesület által támogatott önkéntes résztve-
vők Európa valamennyi országában jelen vannak.

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) koordinátoraink tá-
jékoztató napokat, indulás előtti felkészítő tréningeket, 
kiscsoportos és  személyre szabott önéletrajz- és  motivá-
cióslevél-készítő műhelyeket és  mindezekhez kapcsolódó 
logisztikai segítséget, mentorálást nyújtanak az  érdeklődő 
és  résztvevő fiatalok számára. Ingyenesen igénybe vehető 

ÖNKÉNTESSÉG

Gödön működik az ország egyik legnagyobb önkéntesküldő szervezete
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BARÁTSÁG

Viking látogatók a városban

Erősödnek a  svéd−magyar kapcsolatok Gödön. Immár harma-
dik éve, hogy szervezett svéd látogatók érkeznek a városba. Idén 
a  korábbiaknál is többen, tízen érkeztek hozzánk, majd kalan-
dos dunakanyari túrára indultak, jómagam szervezésében, akit 
gyengéd szálak kötnek Svédországhoz.

A túra Zebegény érintésével Nagymaroson folytatódott, egy 
150 éves borospince meglátogatásával, majd Gödön a  Homok-
sziget megkerülésével ért véget. Sajnos a  sziget jellegzetességét, 
a homokpadot, odaérkeztünk idején már ellepte a víz. A jól sike-
rült kirándulást egy Duna-parti vendéglőben fejeztük be, igazi 
magyaros ételek elfogyasztásával.

Mindenki nagyon jól érezte magát. Svéd barátaink első ízben 
láttak ilyen nagy folyót, ugyanis országukban szinte csak tavak 
léteznek, no meg ilyen-olyan patakocskák. A Dunakanyar szép-
ségét még napok múltán is emlegették.

A jövőben is várható, hogy „viking invázió” lepi el Gödöt, 
és a svéd−magyar kapcsolatok tovább erősödnek.

Végül, de nem utolsósorban, köszönet Kurdi Imrének, aki 
a nem hivatalos fotósunk volt, és nagyszerűen sikerült megörö-
kítenie ezt a feledhetetlen napot!

Gier Gabriel

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Rotary tábor Gödön
Mint minden évben, úgy idén is július 7. és 17. között a Ro-
tary Club Göd szervezésében megrendeztük a  tíz napig 
tartó „Sport&Fun 2017” nemzetközi sporttábort. A  vi-
lág tizenkét országából érkezett 16 külföldi diák mellett 
a táborban voltak magyar fiatalok is. Az igen színes prog-
ramok lehetővé tették külföldi barátaink számára, hogy 
az  itt töltött idő alatt megismerkedjenek Magyarország 
tájaival, szokásainkkal, kultúránkkal és történelmünkkel. 
Nem utolsósorban barátságok szövődtek, amelyek lehet, 
hogy egy egész életre szólnak. Köszönet illeti a tábor szer-
vezőit és a lebonyolításában részt vevőket, köztük azokat 
a családokat, amelyek ha pár napra is, de befogadták a fiú-
kat és a lányokat. Kifejezve ezzel azt, hogy mi, magyarok, 
mi, gödiek és  környékbeliek szívesen látunk vendégeket, 
és készek vagyunk tenni a jóért. A tábor sikeres volt, amit 
tükröznek azok az üzenetek is, amelyeket a külföldi diá-
kok a hazatérésüket követően címeztek nekünk. Jövőre is 
megszervezzük a tábort, ahol a célok ugyanazok lesznek, 
csupán a résztvevők változnak majd.

Gál Emil,
a Rotary Club Göd elnöke

A tábor finn, észt, litván, belga, francia, holland, spanyol, olasz, 
portugál, cseh, török, orosz és magyar résztvevői

Gier Gabriel svéd barátai is gyönyörűnek találták a Dunakanyart
 Fotó | Kurdi Imre

szolgáltatásaink támogatója a  Nemzeti Együttműködési 
Alap és az Erasmus+ program.

2018-tól nagy változások várhatóak a  húszéves múlttal 
rendelkező Európai Önkéntes Szolgálat programjaiban. 
Ez  az ifjúsági mobilitási lehetőség kikerül az  Erasmus+ 
program égisze alól és  önálló programként, Európai Szo-
lidaritási Testület néven folytatódik tovább. Az  új prog-
ramban való részvétel szabályai jelenleg még nem ismer-
tek, kidolgozás alatt állnak, éppen ezért felhívjuk minden 
érdeklődő figyelmét arra, hogy idén október 4-i határidővel 
pályázhatnak utoljára a küldő és  fogadó szervezetek Eras-
mus+ támogatásra. A határidő nem a résztvevő fiataloknak 
szól, de közvetett módon érinti őket, mivel a résztvevő ön-

kéntesek kiválasztása a  pályázati határidőt megelőző hó-
napban intenzívnek mondható.

A részvételi szándékkal rendelkező 18 és 30 év közötti fi-
ataloknak javasoljuk, hogy az október 4-éig hátralévő idő-
szakban keressék a Fiatalok a Vidékért Egyesület EVS koor-
dinátorait az egyesület weboldalán (www.fve.hu) megadott 
elérhetőségeken.

Mokos Béla

Gödi Körkép | 2017. 9. szám KÖZÉLET
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Október 1-től a strand a téli nyitvatartás szerint üzemel.
H-SZ-P: 06.00-20.00 | K-CS : 06.00-14.00 | SZ-V: 08.00-20.00

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

a Gödi Termálstrandfürdő!Egész évben mindenkit vár

Az eseményt Simon Tamás alpolgármester 
nyitotta meg. Beszédében megköszönte 
a szervezést, majd elmondta, hogy számára 
szívderítő, hogy évről évre otthon készült, 
illetve termesztett termékekkel örven-
deztetik meg a  gödi lakosságot. „Gödre 
jellemző volt a  kertészkedés, de az  utóbbi 
években kicsit talán háttérbe szorult, leg-
alábbis a  fiatalabb generációk körében. 
Ilyenkor örül az ember, hogy mégis létezik 
egy kis lelkes csapat, amely igyekszik fenn-
tartani és  ápolni ezt a  régi hagyományt.” 
Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat 
és  a  klub között együttműködés jött létre 
a zöldhulladék hasznosításának megoldása 

ügyében, valamint folytatódik a városi fa-
telepítési program is.

Zombory László, a  Gödi Kertbarátok 
Klubjának elnöke megfogalmazta, miért jó 
kertbarátnak lenni: „Egymás között mago-
kat cserélünk, megnézzük egymás kertjeit, 
elmondjuk a tapasztalatainkat egy-egy nö-
vény gondozásával kapcsolatosan. Jó han-
gulatú és hasznos összejöveteleket tartunk, 
időnként kirándulunk.”

A meghívottak között volt Gemela 
Elvira, a  Kertészek és  Kertbarátok Orszá-
gos Szövetségének Pest megyei elnöke is, 
aki szeret terménybemutatókra járni, mert 
mindenhol lehet valamit tanulni, valami 

újat látni. „Itt a múlt és a  jelen találkozik, 
amikor Anna királynő zsebdinnyéjét vagy 
perui földicseresznyét lehet látni.” Aján-
dékkal érkezett: egy üveg borral, valamint 
három különleges vetőmaggal: Esztergom-
ból kapott paprikamagot, Fekete-tenger 
nevű paradicsommagot, valamint ananá-
szillatú bazsalikommagot hozott.

A köszöntőbeszédek között Szabó Ferenc 
népdalt énekelt, valamint Antal György 
Bálint, a  Kertbarátok Klubjának korábbi 
elnöke saját versét adta elő. A műsor után 
volt idő megtekinteni a kiállított terménye-
ket, valamint leadni a voksot a legszebben 
dísztett asztalra. A zsűri díjazottja ugyanaz 
lett, mint a közönség választottja: Czombos 
Lajos és  Czombos Lajosné, akik értékes 
könyvjutalmat nyertek.

Az esemény végén egy pici galagonya-
fácskát cserépbe ültettek, melyhez Göd 
négy részéből hoztak földet. Terveik szerint 
jövőre a Madarak és Fák Napján szeretnék 
elültetni a városban, addig a gödi kertbará-
tok gondozzák.

V-Sz. E.

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Kertkultúra-kiállítás idén is
A József Attila Művelődési Házban szeptember első hétvégéjén rendezték meg a kert-
kultúra-kiállítást, a  Gödi Kertbarátok Klubjának szervezésében. A  klub több mint 
negyven éve szervezi kiállításait, amelyek egyfajta seregszemléi az egész éves kertbarát 
munkának.

A hagyományos nyár végi rendezvényre 
ismét sokan voltak kíváncsiak a művelődési 
ház nagytermében



Facsemetéket igényelhetnek 
az ingatlantulajdonosok
Idén is ingyenesen igényelhető facsemetéket biztosít az ön-
kormányzat azoknak a  gödi lakosoknak, akik vállalják, 
hogy a fiatal fákat az  ingatlanjuk közelében található köz-
területen elültetik, és  három éven át rendszeresen locsol-
ják, gondozzák, s  vállalásukat az  önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás aláírásával is megerősítik. 
Az ültetésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük.

A fát
•  a telekhatártól vagy az épülettől legalább 2,5 méterre,
•  a kapubehajtótól legalább 1 méterre,
•  az úttest szélétől legalább 1,5 méterre kell elültetni.
•  A fák között legalább 3-4 méter távolságot kell tartani.

A facsemeték kizárólag közterületre kerülhetnek. Egy in-
gatlantulajdonos akár több fát is igényelhet.
A fák értéke fajtától függően egyenként mintegy 8-10 ezer 
forint.

A fásítási igények bejelentése
Facsemetéket igényelni 2017. szeptember 25. és október 13. 
között lehet Jakab Júlia környezetvédelmi referensnél, a kö-
vetkező elérhetőségeken:
jakabjulia@god.hu; (06 27) 530-064.
Az igénylésnek tartalmaznia kell az  igénylő nevét és  tele-
fonszámát, illetve a  közterület megnevezését, ahová a  fát 
ültetik.

A fák kiszállítása
Az önkormányzat az igényelt fákat házhoz szállítja azok-
hoz a lakosokhoz, akik a fa gondozásáról az együttműkö-
dési megállapodást előzetesen aláírták. Az ültetés az igény-
lő feladata. Az önkormányzat a szakszerű ültetéshez írásos 
útmutatót biztosít a lakosoknak.

Az igényelhető fafajták
Attól függően, hogy a fát légvezetékek alá vagy vezetékmen-
tes helyre kívánják-e ültetni, az alábbi fafajták közül lehet 
választani.

Vezeték alá ültethető fák
•  Gömbjuhar: A törzsre oltott fajták közül Magyarországon 

ez az egyik legelterjedtebb. Eleinte teljesen gömb formájú, 
a későbbiekben azonban lapított gömbformát vesz fel. 3-5 
méteres magasságig nő meg. 

•  Gömbkőris: 5-6 méter magasra is megnövő, lapított 
gömbkoronájú fa. Sűrű, szabályos korona és  egészséges, 
mélyzöld lombozat jellemzi, amely ősszel lilásvörösre 
vagy narancssárgára színeződik. Májusban, lombfakadás 
idején bugába tömörült, krémfehér, illatos virágokat hoz.

•  Gömbszivarfa: Magas törzsre oltott, lapos, félgömb alakú 
koronát nevelő, sűrű ágrendszerű, alacsonyra növő, na-
gyon dekoratív utcai fa vagy parkfa. Kezdetben szabályos 
gömb formájú, ám idővel egyre laposabb, de szabályosan 
szétterülő, ernyőszerű koronát fejleszt. Magassága idősebb 
korában mintegy 5 méter, szélessége 3-4 méter.

Kizárólag szabadon álló, vezetékmentes 
területre ültethető fák
•  Díszkörte: Kínai díszkörtének is nevezik. Remek köztéri 

díszfa, egyre gyakrabban ültetik sorfaként vagy parkfa-
ként, mivel mérete kezelhető, megjelenése pedig átlagon 
felül dekoratív. 8-10 méteresre nő, kúp alakú koronát nö-
veszt és tavasszal fehér virágokat hoz.

•  Magas kőris: 6-10 méteresre megnövő, tömött kúp alakú 
fa.  Szárazságtűrő, melegkedvelő fajta.   Jól tűri a  városi 
klímát.

•  Kislevelű hárs: 25-30 méteres magasságot elérő fa, egye-
nes, hengeres törzzsel. Koronája felfelé törő, sudaras, tör-
zse egyenes. Illatos virága miatt is kedvelt, amely tea ké-
szítésére is alkalmas. Szélsőséges viszonyoktól eltekintve 
bárhol ültethető faj.

ZÖLD VÁROS

2017-ben folytatódik a közterületi fásítási akció!

KÖZÉLET
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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

Te Szedd!
Idén szeptember 15. és 17. között rendezik meg a Te Szedd! ön-
kéntes hulladékgyűjtési akciót.

Göd Város Önkormányzata is csatlakozott a  mozgalomhoz: 
dolgozói az  országos akció előtt egy nappal, szeptember 14-én 
a város több pontján gyűjtik majd a köztéri hulladékot. 

A regisztráció szeptember 5-én lezárult. Aki esetleg nem re-
gisztrált, de a  Te Szedd! hétvégéjén szívesen megtisztítaná la-
kókörnyezetét az eldobált hulladéktól, annak az önkormányzat 
kesztyűt és  szemeteszsákot biztosít az  önkéntes munkavégzés-
hez. 

Bővebb tájékoztatás munkanapokon Jakab Júlia környezetvé-
delmi előadótól kérhető: (06 27) 530-064, jakabjulia@god.hu.
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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.

A lakosság ebben az évben is igénybe veheti az  ingyenes házhoz 
menő lomtalanítást. Tájékoztatjuk Önt, hogy az idei évtől csak 
a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban 
kitett hulladékot nem. Az utóbbit az év bármely gyűjtési napján 
a két gödi gazdaboltban beszerezhető többlet kommunális hulla-
dékot 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 ve-
szélyes hulladékot – például festék, vegyszer, növényvédőszer és 
ezek göngyölegei –, ennek gyűjtéséről egy későbbi időpontban 

értesítjük Önt. A lomtalanítás során térítési díj ellenében szállít-
juk el az alábbi hulladékfajtákat, melyek év közben ügyfélfogadási 
időben ugyancsak térítési díj ellenében leadhatók a kft. udvarán 
(a Kisfaludy utca felőli bejáratnál):
•  Építési törmelék 450 Ft/zsák (1 zsák maximum 30 kg lehet)
•  Személygépkocsi gumiabroncs 300 Ft/db, kerékpár gumiabroncs 

100 Ft/db
A többlet lom hulladék, illetve a térítéses szállítási igényüket tele-
fonon vagy e-mailben kérjük jelezni. 
A lomtalanítás utcák szerinti időpontjait a Gödi Körkép augusztu-
si számában közöltük. 

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

telefon: (06 27) 530-611

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatás az őszi lomtalanításról

Gödi Körkép | 2017. 9. szám
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Huzella Tivadar Általános Iskola
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a  2017/2018-as 
tanévben alsó tagozaton évfolyamonként 4-4, felső tagozaton ötödik és hete-
dik évfolyamon 5, hatodik és nyolcadik évfolyamon 4 osztállyal, összesen 34 
osztállyal indul.

Az elsős osztályokba 116 kisdiák érkezik, az iskola tanulóinak létszáma 923.
Egy pedagógus nyugdíjba vonult, ketten másik iskolában folytatják pálya-

futásukat, helyettük két új tanár érkezett, és két kolléga újra munkába áll, ők 
gyermekük gondozásából jöttek vissza.

Ebben a  tanévben az  iskolában folytatódik a  gyerekek és  a  pedagógusok 
körében is méltán népszerű Felsős Tanulmányi Verseny. Az intézmény részt 
vesz a TeSzedd! mozgalomban és a mobilitási hét programjaiban is aktívan 
részt vállal, szeptember végén pedig az iskolában megemlékeznek a népmese 
napjáról.

H. A.

Piarista Szakközépiskola és 
Szakgimnázium
A gödi Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és  Kollégium tan-
évnyitó szentmiséjét szeptember 
1-jén délelőtt tartották meg az alsó-
gödi Szent István-templomban.

Az iskola alapításának huszonha-
todik évfordulóján kezdődő tanév-
ben 48 új diák két szakközépiskolai 
osztályban kezdi meg a  tanulmá-
nyait, míg az érettségiző osztályban 
32 tanuló készül a jövő tavaszi vizs-
gákra.

B. E.

Biztonság 
az iskolákban
Az Országos Rendőr-főkapitányság, va-
lamint a Pest Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság számára a  gyermekek védel-
me és  a közlekedési nevelőmunkában 
való aktív részvétel immár évtizedek 
óta az egyik legkiemeltebb feladat.

A Huzella Tivadar Általános Iskola 
idei tanévnyitó ünnepségén részt vett 
Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitány 
és a rendőrség állományának több tagja 
is. Bemutatkozott az  intézmény iskola-
rendőre, és az elsősök ajándékcsomagot 
vehettek át a rend őrség munkatársaitól.

A város többi iskolájában is megkezd-
te iskolarendőri szolgálatát a rendőrség, 
és  minden elsős kis hátizsákot kapott, 
amely kerékpáros láthatósági eszközö-
ket, láthatósági mellényt, világító kulcs-
tartót és mese-CD-t tartalmazott.

OKTATÁS

Megkezdődött az új tanév az iskolákban
Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban a város valamennyi oktatási 
intézményében megtartották a tanévnyitót. Az ünnepi eseményekről adunk 
közre egy összeállítást.

Fotó | Besze ErikaPiarista Szakközépiskola és Szakgimnázium

Huzella Tivadar Általános Iskola

Huzella Tivadar Általános Iskola
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Németh László Általános 
Iskola
A Németh László Általános Iskolában 
a  tanév első napján 122 első osztályos 
kisdiák a nyolcadikos tanulók vezetésé-
vel lépte át jelképesen az iskola kapuját. 
Az  intézmény 32 osztályt indít ebben 
a tanévben, közel 870 általános iskolás-
sal és 510 művészeti tanulóval.

Az iskola magas színvonalú szakmai 
kapcsolatot ápol a  váci Apor Vilmos 
Tanítóképző Főiskolával, s  ennek kö-
szönhetően az új tanévben itt kezdi meg 
pályafutását négy frissen végzett tanító.

B. I.

Búzaszem Iskola
A Búzaszem Iskolában a  most kezdő elsős osztályban 
22 gyermek kezdi meg tanulmányait. Az  írás-olvasás el-
sajátítása mellett a kis elsősök mindegyike tanul majd va-
lamilyen hangszeres zenét és néptáncot. Egyébként ennyi 
az iskola osztályainak elképzelt létszáma is, és úgy látjuk, 
hogy nevelési céljainkat, a személyességet, az egyéni törő-
dést, a képességfejlesztést ilyen osztálylétszámmal tudjuk 
biztosítani.

Az iskola szentmisével egybekötött évnyitóját az  alsó-
gödi katolikus templomban tartottuk augusztus 31-én, 
csütörtökön este. Szeptember elsején a Bajvívó Magyarok 
szablyavívó bemutatója kápráztatta el a  gyerekeket, akik 
így belehelyezkedhettek kicsit a magyarságért küzdő ele-
ink vitéz életébe, s talán példát is merítettek belőle.

H. Sz.

Fotó | Kurdi Imre

Fotó | Kurdi ImrePiarista Szakközépiskola és Szakgimnázium

Búzaszem Iskola Búzaszem Iskola

Németh László Általános Iskola

Németh László Általános Iskola
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Új főigazgató a piaristáknál
A piarista nevelést Gödön két intéz-
mény szolgálja: a Piarista Szakközép-
iskola és  a Piarista Kft. Augusztus 
1-jétől új főigazgató került a  két in-
tézmény élére, ami nem befolyásolja 
azt, hogy az iskola vezetője továbbra 
is Dekiszkyné Fejér Rita, a cég ügyve-
zetője pedig Meyer Tamás marad. 

Valaczka János Pál nem ismeretlen 
a gödiek számára, hiszen 2011 óta itt 
él, az  iskolában tanít, s  három éve 
a  gödi rendház házfőnöke. Két tan-
éven keresztül az  iskola igazgatóhe-
lyettese volt. 

Főigazgatói programját így foglalta 
össze: „A szakmát tanulni kívánó di-
ákok az  elméleti képzésüket a  szak-
középiskolában, gyakorlati képzé-
süket pedig a  kft.-ben kapják. Fő 
célkitűzésem, hogy e  két intézmény 

olyan egységes, értékalapú vezetést és  irányítást kapjon, amely lehetőséget 
teremt a két intézményen átívelő pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére. 
Azt szeretném, hogy a szakközépiskola és a kft. egységes működése megte-
remthesse egy olyan szakmai képzésnek a lehetőségét, mely az együttműkö-
désre, a projektmunkára és a tervszerű gondolkodásra tanítja a diákokat, és ők 
ezeken keresztül sajátítják el a szakmájukat.”

B. E.

Az iskolák hírei

Valaczka János házfőnök, főigazgató

Meghívó
Mihály-napi vásár 
a Kincsem Óvodában
2017. szeptember 29-én, pénteken 16.30 órától 
tartjuk a hagyományos Mihály-napi vásárt.

Ismét lesznek kézműves portékák és kézműves 
édességek, remek játékok, versenyzési lehetőségek, 
vidám szórakozás és hatalmas vásári forgatag.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig

a Szivárvány Bölcsődében!
Első foglalkozás szeptember 19-én.

Havonta egy alkalommal 
zenés baba-mama 
játszóházat tartunk 
a Városi Önkormányzat 
Szivárvány Bölcsődéjében!

A következő foglalkozás időpontja:
2017. szeptember 25., hétfő, 17-től 18 óráig.

Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani 
szerető, közösségi térre vágyó kisgyermeket és 
anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

HUZELLA ISKOLA

Papírgyűjtés a Huzella Iskolában!
2017. október 9-én (hétfőtől) 13-áig (péntekig) mindennap 7.30 és 8.30, illetve 
14 és 18 óra között papírgyűjtés lesz a Huzella Tivadar Általános Iskolában 
(2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. – Walch-épület udvara).

A város lakosságára is számítunk! Kérjük, addig is gyűjtsék össze a kartono-
kat, újságokat.

Várjuk az összekötözött vagy bedobozolt újságokat, összenyomott karton-
dobozokat, bárminemű papírárut. A fehér és színes lapokat nem kell szétvá-
logatni.A gyermekek és az osztályok között versenyt hirdetünk, a legeredmé-
nyesebb diákokat és közösségeket díjazzuk, a gyűjtésben segítő tanulók pedig 
a  Diákönkormányzat dicséretét 
kapják.

A papírgyűjtés megszer-
vezésével az  iskolai közös-
ség környezettudatos, 
gazdaságos életmódra 
szoktatását erősítjük, 
és  az  újrahasznosítás 
fontosságára kívánjuk fel-
hívni a figyelmet.
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− Hány tagja van a kórusnak?
− Tizennégy tagot számlál a  dalkör, vala-
mennyien lelkiismeretesen járnak a  pró-
bákra és azokat szépen végig is dolgozzák.

− Évente körülbelül mennyi fellépése van 
az énekkarnak?
− Általában három-négy olyan fellépé-
sünk van, amely minden évben állandó, 
ám ezeken kívül is kapunk felkéréseket. 
A szereplést mindig attól teszünk függővé, 
hogy az adott koncert témájának megfelelő 
műsor repertoáron van-e.

− Milyen dalokat énekelnek?
− Többnyire katona- és bordalok vannak re-
pertoáron, valamint egy karácsonyi csokor. 
Ezek egy-, két- vagy háromszólamú művek.

− Mitől függ, hogy egy adott fellépésen mit 
énekelnek?
− Mindig próbálok az  adott témában vá-
logatni, illetve szempont még, hogy meny-

nyi időnk van felkészülni a  koncertre. 
Többnyire próbálok egyszerűbb dalokat 
választani, mert noha a próbákon sokszor 
csodákra képesek az urak, a koncertek iz-
galmával mindig kicsit veszítenek a figye-
lemből.

− Hol szoktak fellépni?
− Legtöbbször Gödön lépünk fel külön-
böző városi rendezvényeken, hiszen ezek 
a férfiak még abba a generációba tartoznak, 
amely szó szerint felépítette a  városain-
kat és  rengeteget tett azokért. De például 
minden évben elutazunk Abasárra, a Nem-
zetközi Katona- és  Bordalfesztiválra, ahol 
a  fellépés után mindig beülünk egy jó kis 
pincébe koccintani pár pohár borral.

− Mióta vezeti az énekkart? Hogyan került 
közéjük?
− 2014 szeptembere óta foglalkozom 
az énekkarral. Egy akkor még egyetemista 
társam, Tóth Dániel kért meg, hogy vegyem 

át a dalkör vezetését, mert ő nem tudja foly-
tatni. Az urakkal nagyon jó a viszonyom. 
Úgy érzem, hogy mi egy család vagyunk, 
ahol ugyan szigorú vagyok velük, ám ezt 
értük és  a  közös munkánkért teszem. De 
azt hiszem, ezt ők is tudják. A hangulat na-
gyon vidám, s bár néha szükség van arra, 
hogy „bekeményítsek”, mégis szeretettel 
teli és jókedvű próbáink vannak.

−Milyen gyakran próbálnak?
− Minden hétfőn másfél-két órát, attól füg-
gően, hogyan bírják és mennyire haladunk.

− A fellépéseken és a próbákon kívül szok-
tak-e összejárni?
− Minden évben van egy karácsonyi ebé-
dünk, valamint nyáron egy kiruccaná-
sunk Magyarkútra, ahol csak és kizárólag 
mulatunk. De természetesen az  abasári 
fesztivál is egyfajta „mulatás”, és  min-
den születés- és névnapot megünneplünk 
az ahhoz legközelebb eső próba után egy 
koccintással.

− Csatlakozhatnak-e új tagok a  dalkör-
höz? Milyen zenei előképzettség kell ehhez?
− Nagyon jó volna, ha bővülni tudna a kis 
családunk néhány új taggal, elsősorban fia-
talabb férfiakkal, fiúkkal. Ha nagyobb szá-
mú hölgycsoport is csatlakozna hozzánk, 
akkor lehetne női szólam is. Nem szüksé-
ges zenei előképzettség, csupán az, hogy 
szeressen énekelni az  illető. Az  első alka-
lommal van egy apró „meghallgatás”, ami 
csupán annyit jelent, hogy meghallgatom, 
milyen szólamot énekeljen. Mindenkit na-
gyon nagy szeretettel várunk, akár e-ma-
ilben is (alindzy@gmail.com) lehet érdek-
lődni, akár személyesen hétfőnként az Ady 
Klubban 17 és 19 óra között.

Vida-Szabó Emese

KÓRUSÉNEKLÉS

Új tagokat vár a Felsőgödi Munkásdalkör

Az idén ünnepli fennállásának 94. évfordulóját a Felsőgödi Munkásdalkör. Ve-
zetőjüket, Kiss Alizt kérdeztük.

A tavasz folyamán már beszámoltunk arról 
a  civil kezdeményezésről, amelynek kere-
tében gödi nyugdíjasok jutottak el a  Bu-
dapesti Operettszínházba, és  egy remek 
produkció megtekintésével sikerült nekik 
felejthetetlen napot szerezni. A sikert látva 
a helyi szervezők és a Művészek az Időse-
kért Alapítvány (MIDAL) képviselői úgy 
gondolták, hogy ősszel újból és  még na-
gyobb létszámmal megismétlik az akciót.

Az elmúlt hónapokban számos jótékony-
sági rendezvénnyel ismét sikerült előte-

remteni újabb belépőjegyek árát, és  ennek 
eredményeképpen október 15-én, vasárnap 
50 gödi nyugdíjas, valamint 20 kísérő fog-
ja megtekinteni Lehár Ferenc A víg özvegy 
című operettjét. A  résztvevők különböző 
klubokból kaptak meghívást, így a  Gödi 
Idősek Otthonából, a  Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubjából, a  Napos Oldal 
Nyugdíjas Klubból és a Pedagógus Klubból.

És hogy miért ilyen sikeres ez a  prog-
ram? Mert többnyire mindenkinek jó 
érzést okoz, ha visszaadhatunk valamit 

a szüleink korosztályának, s azokat támo-
gathatjuk, akiknek a  tudásunkat, a  nevel-
tetésünket, a kultúránkat, az életünket kö-
szönhetjük. És mert adni jó!

A szervezők mindenesetre folytatják 
a  munkát. Ha valaki támogatni szeret-
né a programot, akkor látogasson el a XI. 
Gödi Szüreti Lovas Fesztiválra, jótékony-
kodjon egy kicsit, és a szervezők vendégül 
látják egy fokhagymás-tejfölös tócsnira 
vagy egy palacsintára.

Érdi-Krausz Zsuzsa

ÖSSZEFOGÁS

Folytatódik a „Mert adni jó…” program
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HELYSZÍN:

József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)

IDŐPONT:

2017. október 14., 15.30 óra

SZERVEZŐ:

Dunakeszi Evangélikus Gyülekezet
Alsógödi Leánygyülekezete

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a József Attila 
Művelődési Ház ünnepi programja

2017. október 6., péntek 18 óra
és október 7., szombat 18 óra

A GYŐZELMES REFORMÁCIÓ
címmel 

Reisinger János irodalomtörténész 
kétrészes előadása a 2003-ban készült Luther című film 

vetítésével egybekötve, bevezetéssel és a film részleteinek 
megtekintése utáni beszélgetéssel.

A részvétel díjtalan.
József Attila Művelődési Ház • 2131. Göd, Pesti út 72. 

www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu
telefon: (06 27) 532-160 • (06 20) 254-5124 • (06 20) 485-4791

KÖNYVES ÖTÖS
szeptemberi könyvajánlatunk:
•  Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek
•  Boldizsár Ildikó: Esti tündérmesék
•  Obádovics Gyula: Életem
•  Carmine Gallo: Storytelling. A történetmesélés ereje
•  Andrea Wulf: A természet feltalálója. Alexander von Hum-

boldt kalandos élete

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Tóth Krisztina: Párducpompa
Időpont: 2017. szeptember 26. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozások
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2017. szeptember 29. (péntek) 13 órától 17 óráig
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. október 6. (péntek) 13 órától 17 óráig

A népmese 
napja a Katica 
Gyermekkönyvtárban
Időpont: 2017. szeptember 29., 
péntek
•  13-tól 15 óráig népmeséket ol-

vasunk fel a  mesesarokban, és 
illusztráljuk őket

•  15-től 17 óráig mesemaraton 
Olasz Etelkával

•  15-től 17 óráig tarsolyt készí-
tünk Mráz József népi bőrmű-
vessel

Helyszín: Katica Gyermekkönyvtár, 
Göd, Pesti út 72.

VIII. gödi KÉPESKÖNYVtár
Kürti Andrea
mesekönyv-illusztrátor kiállításának megnyitója
2017. október 13-án (péntek) 18 órakor
A kolozsvári művész illusztrálta Lackfi János „Kutyából sza-
lonna” című mesekönyvét, amely 2017-ben Szép Magyar 
Könyv díjat nyert a gyermekkönyvek kategóriájában.
A kiállítást Szegedi Katalin nyitja meg.
Megtekinthető október 13. és november 7. között.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház kiállítóterme
www.godikonyvtar.hu • telefon: (06 27) 532-155; (06 27) 345-101

M E G H Í V Ó

A Göd Városi Könyvtár hírei
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
2017. szeptember 14–22. | József Attila Művelődési Ház | Göd

2017. szeptember 16., szombat 17 óra
Helyszín: a felsőgödi Jézus Szíve-templom
2132 Göd, Bozóky tér

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA
A Bozóky Gyula Alapítvány programja:
Mészáros Csaba plébános ünnepélyes megnyitója után 
vetített képes előadás: „102 éves Felsőgöd, 93 éves a kato-
likus templom és 200 éves az orgonája”, majd a Szent Imre 
kórus rövid hangversenye.

2017. szeptember 22., péntek 17 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

AZ EGÉSZSÉGES NEMZETÉRT
Antal György Bálint: Egészséges nemzetért című verses-
kötetének könyvbemutatója
A műsorban közreműködnek: Turai Kiss Mária, Semes-Bo-
gya Eszter, Nagy Zoltánné, Tóth Andrásné, German István, 
Panyolai Kiss József. A szerzővel Schiller László beszélget, 
majd a költő dedikálja a kötetet. Könyvek megvásárolha-
tóak a helyszínen.

2017. szeptember 16., szombat 14-17 óráig
Helyszín: Felsőgödi Önkéntes Tűzoltók Emlékhelye
2132. Göd, Bozóky tér 9.

NYÍLT NAP A TŰZOLTÓSZERTÁRBAN
Programok: megtekinthető a  Felsőgödi Önkéntes Tűzol-
tók Egyesületének állandó kiállítása, kézműves foglalkozá-
sok, a legkisebbeknek ugrálóvár

2017. szeptember 15., péntek 15 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

MAGYAR NÓTA
A művelődési ház Nóta Klubjának programja a  magyar 
nóta történetéről. Közös éneklés, daltanulás. A műsorban 
egy meglepetés díszvendég is közreműködik.

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!

Az alsógödi Szent István-templomban ösz-
szegyűlt szép számú közönség fantasztikus 
esemény részese lehetett a  már hagyo-
mánynak számító barokk hangversenyen. 
Karosi Bálint, New Yorkban élő és alkotó, 
de gödi gyökerekkel rendelkező fiatal or-
gonaművész és zeneszerző 2017-ben kom-
ponált csembalóversenyét a világon először 
a gödi közönség hallhatta. A szerző virtuóz 
csembalójátékához méltó partnerek voltak 
zenésztársai, akik barokk vonós hangsze-
reken (bélhúrok és  könnyebb vonó), ba-
rokk előadásmóddal, igényes zeneiséggel 
látták el a kísérő együttes szerepét. A mű-

vet a közönség óriási tapsviharral fogadta.
A közreműködő művészek: Rábai 

Benedek, Draskóczy Eszter (barokk hege-
dű), Szabó Anna (barokk brácsa), Scholcz 
Anna (barokk cselló) és  Hornyák Dávid 
(violine) voltak. Játékukhoz gratulálunk!

A koncert zeneműveit Becze Szilvia, 
a  Bartók Rádió műsorvezetője szokott 
hozzáértő, értékes szóval hozta közelebb 
a  hallgatósághoz. Az  ősbemutató előtt 
Karosi Bálinttal folytatott beszélgetése él-
ményszerű volt: mintha a  nappalinkban 
láttuk volna vendégül a művészt egy kávé 
melletti kötetlen beszélgetésre.

Ismét gazdagabbak lettünk egy tartal-
mas, felemelő kulturális élménnyel.

Németh Márta

KONCERT

Világpremier a Gödi Barokk Napokon

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

www.godimuvhaz.hu
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SZEPTEMBER 16. SZOMBAT | 8.00−12.00
Babaruha- és JátékBörze
Előzetes asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

SZEPTEMBER 18. HÉTFŐ | 14.00 
A Szeretet Klub összejövetele

SZEPTEMBER 19. KEDD | 14.00−18.00 
Véradás (Kérjük szíves segítségüket a vérhiány miatt!)

15.00
A Pedagógus Klub kirándulása Vácra
Téma: Vác múzeumai, kiállításai. Előadó: Czadró Katalin 

SZEPTEMBER 27. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

SZEPTEMBER 29. PÉNTEK | 18.15
Belső béke meditációs tanfolyam indul. Részletek és jelentkezés: 
http://diwali.jogameditacio.hu/meditacios-tanfolyam-god/#foglalas

OKTÓBER 2. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának taggyűlése

OKTÓBER 3. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub előadása: Gyakori betegségek házi praktikái, alternatív gyógymódok. 
Előadó: dr. Rendes Jánosné

OKTÓBER 4. SZERDA | 10.00−12.00
A Babahordozó Klub összejövetele

OKTÓBER 5. CSÜTÖRTÖK | 13.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

OKTÓBER 9. HÉTFŐ | 13.00 
A Mozgáskorlátozottak Pártolók Klubjának összejövetele

OKTÓBER 14. SZOMBAT | 8.00−12.00 
Babaruha- és játékbörze
Előzetes asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

Az Ady Klub programjai
SZEPTEMBER 14. CSÜTÖRTÖK | 13.00 

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

SZEPTEMBER 16. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

OKTÓBER 6. PÉNTEK | 13.00−17.00 
Véradás (Kérjük szíves segítségüket a vérhiány miatt!)

További információkért, kérjük, böngéssze át honlapunkat.

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Őszi-téli bérletes bábszínházi előadásokra várjuk az óvodás 
csoportok és kisiskolás osztályok jelentkezését.

A bérlet ára 2000 Ft/ fő/három alkalom

Időpontok: 2017. október 16. (hétfő), november 20. (hétfő), 
2018. január 29. (hétfő)

Részletes műsor: www.godimuvhaz.hu

HOBBIKIÁLLÍTÁS
A   M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z B A N

2017. szeptember 30., szombat 10 óra

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának
hagyományos kiállítása

szeptember 30-tól október 2-ig

A kiállítást megnyitja:
Lenkei György képviselő, a szociális bizottság elnöke

A kiállítás megtekinthető:
szeptember 30., szombat: 10-től 17 óráig

október 1., vasárnap: 10-től 17 óráig
október 2., hétfő: 9-től 13 óráig

A belépés díjtalan.

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház, földszinti kamaraterem

2131 Göd, Pesti út 72.

www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu
telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124, (06 20) 485-4791 

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

AJÁNLÓ
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18 órától
Zenés Sörház
Kézműves sörkülönlegességekkel, várjuk 
kedves vendégeinket.

További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

20 órától 

Göod Times Blues 
koncert

Régi és új slágerekkel várjuk a zenét kedvelőket.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

28
szombat

október

28
szombat

10 órától
Tücsök Bábszínház

A társulat a Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című 
előadásával várja a kicsiket 
és a nagyokat. Hároméves 
kortól ajánlott!
További információ: 
(06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 700 Ft
Előzetes jegyvásárlás: 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
a recepción.

19 órától
Utazók Fotóklubja

Potyó Imre környezetkutató, természetfotós vetített képes 
előadása „Természetfotózás-kreatív megoldásokkal” 
címmel a Nyaralóházak színháztermében. 
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

19 órától
I. Gödi Dudás 
Találkozó

• 19 órától: Gyerek Táncház
• 20 órától: Dudás Táncház
További információ: 06-30 425-66-60 • A program ingyenes!

19 órától
Táncház
Gödi Évadnyitó Táncház gyimesi 
és moldvai muzsikával. Minden 
korosztályt szeretettel várunk!

További információ: (06 20) 824-2875 • 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

18 órától
Hegedűs Márton 
kiállítása

Színháztermünk előterében nyílik kiállítás Hegedűs Márton 
illusztrátor munkáiból. A kiállítás megtekinthető hétfőtől 
péntekig 9-től 17 óráig, hétvégén előzetes egyeztetéssel.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

13
péntek

október

13
péntek

szeptember

22
péntek

október

15
vasárnap

AJÁNLÓ
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ASZTALITENISZ

Nyolc településről érkeztek 
a 19. Rekord Kupára
Idén 19. alkalommal rendezte meg a Gödi SE 
Asztalitenisz Szakosztálya a  névadó Rekord 
Kft.-vel közösen a  hagyományos augusztus 
20-ai tornát, a  Rekord Kupát, melyen idén 
a vendéglátó gödiekkel együtt összesen nyolc 
település játékosai fogtak ütőt. Legtöbben 
az  igazolt kategóriában álltak asztalhoz. Idén 
női versenyzők nem indultak, utánpótláskorú-
ak viszont igen.

EREDMÉNYEK:
Ifjúságiak/gyermekek: 1. Oroszki Péter (Dunakeszi), 
2. Vincze Dániel (Göd), 3. Selmeczy György (Göd).
Amatőrök: 1. Lizák Zsolt (Göd), 2. Eckert Bálint (Göd), 
3. Rataj András (Göd).
Igazoltak: 1. Szántó Gyula (Budapest), 2. Ujvári Tibor 
(Göd), 3. Stirling Tamás (Budapest).
Nyílt: 1. Oroszki Viktor (Dunakeszi), 2. Kállai Norbert 
(külföldön játszik), 3. Felker Domonkos (Göd), 
Várhelyi Balázs (Budapest).

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödi érmesek az U18-as világbajnokságon 
és a klub-Eb-n
Július végén a  franciaországi Divonne-Les-Bains-ban rendezték az  U18-as 
sárkányhajó világbajnokságot és az IDBF klub Európa-bajnokságot. Mindkét 
regattán dobogós gödi vonatkozású eredmények születtek.

− Ring Rómeó és Bíró Krisztián a magyar válogatott tagjaként a tízfős ha-
jóban 200 méteren világbajnoki címet szerzett. Czakó Boróka a húszfős mix 
hajóban 2000 méteren a  fiúkkal ezüstérmet nyert, amit még sikerült a  mix 
hajóval 500 méteren és 200 méteren is megismételnie. Ezenkívül a fiúk ezüs-
töt hoztak tízfős hajóban 2000 méteren, a lányok pedig a tízes hajó 200 mé-
teres számának bronzérmesei lettek. A vegyes és női hajókat a  szintén gödi 
Mocsonoky Zselyke dobolta. Hatalmas öröm és gratuláció nekik, és köszönet 
a szülőknek, akik a helyszínen szurkolták végig az eseményeket – tájékoztatta 
a Gödi Körképet Vajda Béla.

Szintén ezen a helyszínen zajlott az IDBF klub-Eb, melyen a Dunai Sárká-
nyok Vác csapatát erősítette több gödi sportoló is, akik részesei lettek a klub-
regatta ez idáig legsikeresebb kontinensviadalának.

A szenior mezőny eredményei: a  tízfős open hajó öt gödivel (Ring József, 
Bíró Zoltán, Muka Péter, Vass Attila és Vajda Béla) 2000 méteren Európa-baj-
noki aranyérmet nyert, a tízfős női hajó két gödivel (Vass Ildikó, Dóka Ildikó) 
ezen a távon ezüstérmes lett. A tízfős mix hajó 200 és 500 méteren is ezüstér-
met szerzett, amiben gödiként evezett Ring József, Bíró Zoltán és Vajda Béla, 
csak úgy, mint a tízes mix hajó 2000 méteren bronzérmes egységében.

− Gratulálunk mindenkinek, és köszönet Szabó Miklósnak, a Dunai Sár-
kányok Vác csapata vezetőjének, aki lehetőséget adott a fiataljainknak a vá-
logatottba kerüléshez, és  segítette a  sikeres felkészülésüket s persze nekünk 
„öregeknek”, hogy bizonyítsunk, ami, , sikerült! – mondta Vajda Béla, aki 
az egykori GSE-szakosztályt is vezette.

A Dragon Steel csapatát is erősítették gödiek: Horváth László Norbert és tár-
sai bronzéremhez segítették a dunaújvárosi együttest.

V. F.

ASZTALITENISZ

A bronzérmes együttes 
visszalépett az NB II.-ből

− Megtörténtek a nevezések a 2017/18. évi csa-
patbajnokságokba. Sajnos visszaléptünk az NB 
II.-ből, annak ellenére, hogy az előző szezon-
ban bronzérmes lett a  csapatunk. Az  utazási 
költségek megterhelőek voltak számunkra, 
s mellettük más olyan költségek merültek fel, 
amelyeket nem bír el a költségvetésünk, − ilyen 
volt például az új asztalok beszerzése. Az NB 
II. helyett az NB III. közép-magyarországi cso-
portjában indulunk, és  most is beneveztünk 
a Megye I/A és a Megye I/B csapatbajnokság-
ba. Bízunk a  tisztes helytállásban, emellett 
kiemelten kívánunk foglalkozni az  utánpót-
lás-neveléssel is – nyilatkozta Gulyás Miklós, 
a GSE edzője.

Az IDBF klub-Európa-bajnokságon a Dunai Sárkányok csapatát erősítették 
a gödiek, akik több éremhez segítették az egységet

A Balázsovits Sportcsarnokban idén is pattogott 
a pingponglabda, a zöld asztalokat ezúttal az urak uralták

A gödi fiatalok az U18-as sárkányhajó-világbajnokságról szállították az érmeket, 
többek közt aranyat is
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Augusztus utolsó szombat délelőttjén 12 
egyesület igazolt utánpótláskorú kajakosa 
versenyzett, 195 nevezés érkezett 285 beülő-
vel. Délután indiánkenu-futamokat rendez-
tek; 12 futamban 105 hajó indult, összesen 
378 beülővel. A legnépszerűbb a családi fu-
tam volt, 14 egység 56 versenyzőjével.

− Jó volt látni a gyerekeket versenyezni, 
és örülni a győzelmeknek – mondta Török 

László, a  Dunai Vízisport Alapítvány el-
nöke. − Külön büszke vagyok a sok szeni-
or résztvevőre, akik nem kevésbé lelkesen 
mutatták meg a tudásukat. Nekem mindkét 
korosztály sokat jelent, hiszen mindkettő-
ben érintett vagyok. Gratulálok a Gödi SE 
csapatának a  kupa ismételt elhódításáért. 
Ebben megmutatkozik a  gyerekek és  az 
edzők munkája, a szülők és a sok támogató 

segítsége. Külön köszönöm támogatóink 
nagylelkű segítségét és felajánlásait!

Nagy Árpád szakosztályvezető ar-
ról számolt be, hogy a  versenyek során 
sportszakmailag minden rendben ment, 
a  híresen jó gödi kajakos közösség ismét 
megmutatta, ha összefog, mire képes. 
− Jövőre negyed évszázados lesz a  Göd 
Kupa, szeretnénk méltó módon megren-
dezni, megünnepelni!

A megnyitón Simon Tamás alpolgár-
mester, korábbi szakosztályvezető azt 
mondta, a  sportház bővítése után jelentős 
mérföldkőhöz érkezik a  szakosztály, hi-
szen az állami és szövetségi támogatásnak, 
az önkormányzattal való együttműködés-
nek köszönhetően hamarosan elkezdődhet 
a csónakház felújítása is.

EGYESÜLETI KAJAKEREDMÉNYEK

ÉS PONTSZÁMOK

1. Gödi SE (299 pont), 2. Verőcei Kajak-
kenu SE (138), 3. Váci Kajak Kenu SE (116), 4. 
Nagymaros SE (84), 5. Duna−Ipoly SE (76), 
6. Váci Vasutas SE (71), 7. Dömsödi Kajak-
Kenu SE (61), 8. Veresegyházi Kajak-Kenu 
Club (40), KSI (40), 9. UKSC − Újpesti Kajak 
Klub (28), 10. Lehetőség SE, Oroszlány (26), 
11. Vasas SC (16), (…) egyesületen kívül (9).

Vasvári Ferenc

Jövőre lesz 25 éves a Göd Kupa

KAJAK-KENU

A házigazdák ismét itthon tartották a Göd Kupát
A házigazda Gödi SE kajakosainak pontgyőzelmével zárult a  24. alkalommal meg-
rendezett dunakanyari vízisport-esemény, a Göd Kupa. A gödi szakosztály és a Dunai 
Vízisport Alapítvány közös rendezvénye jövőre negyed évszázados lesz.

PROGRAMAJÁNLÓ

Becsal Göd – Szüreti sportnap
Időpont: 2017. szeptember 16., szombat
Helyszín: Gödi SE sporttelepe

Szüreti futóverseny
8.05: Gyerek focisták futóversenye (5- 10 évesek)
9.20: 400 m-es futás (ovis lány, fiú)
9.30: 800 m-es futás (6-10 éves lányok, fiúk)
9.45: 1000 m-es futás (10-14 éves lány, fiú)
10.00: Családi futás
10.15: Gyerek focisták futóversenye (10-14 évesek)
10.30: 2000 m-es futás (lány, fiú, női, férfi)
10.50: 5000 m-es futás (női, férfi)
11.30: Eredményhirdetés

Kispályás labdarúgás
Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
Résztvevők: Göd óvodásainak és iskolás tanulóinak csapatai
8.20: Futballtorna ovisoknak, 1-2. és 3-4.osztályosoknak
10.30: Futballtorna 5-6. osztályosoknak
12.00: Női Foci Kupa
13.00: Futballtorna 7-8. és 9-10. osztályosoknak
14.00: Bor Attila Kispályás Foci Emléktorna

A szervezők a kategóriák küzdelmei után eredményhirdetést tar-
tanak. A helyi büfé egész nap üzemel. Szeretettel várják a gyer-
mekeket, a felnőtteket és a családokat.

Biciklitúra – újítással
Az október 7-re, szombatra tervezett „becsal” biciklis napon 
arrafelé kerekezünk, amerre a legtöbben szeretnének menni.

Útvonaltervek:
1.  Göd – Megyeri híd – Szentendre – Tahi – Kisoroszi, majd visz-

sza a szigeten: Horány – Dunakeszi – Göd.
2.  Göd – Budapest, Margitsziget – Göd.
3.  Göd – Vácrátót, arborétum – Göd.

Jelentkezési határidő: 2017. október 4., a  becsal6@gmail.com  
címen.

Szeretettel várják a  felnőtteket, a  gyermekeket, a  családokat, 
a baráti társaságokat és az iskolás csoportokat.

Gödi Körkép | 2017. 9. szám SPORT

33

mailto:becsal6@gmail.com


KÉZILABDA

Új igazolások a gödi csapatban

Július közepén kezdte meg a felkészülést a Gödi SE fel-
nőtt női csapata az  NB I/B őszi küzdelmeire. A  14 ál-
lomásos menetelés szeptember 9-én, Orosháza ellen 
indult.

− Mint minden szezon elején, így most is vannak új iga-
zolásaink, és  akadnak, akik másik csapathoz igazoltak. 
Kettős játékengedéllyel a  Váci NKSE csapatából Kácsor 
Gréta átlövő, irányító, Suba Sára kapus, Hornyák Betti 
átlövő, Sziráki Boglárka irányító és Bagi Kata jobbszélső 
segíti csapatunkat az  idei szezonban. Friss igazolásunk 
Pál Krisztina beálló. Szenes Betti átlövő irányítónk hosz-
szú sérüléséből felépülve a  bajnokság második felétől 
tudja majd segíteni csapatunkat. A  kettős játékenge-
déllyel rendelkező játékosok közül a  szabályok szerint 
a mérkőzésenként ketten erősíthetik csapatunkat – nyi-
latkozta Tősér Tibor edző.

A szakember elmondta, a  csapatvezetés célkitűzése, 
hogy az  első nyolc hely valamelyikén végezzenek a  baj-
nokság végén.

A női csapat trénere beszámolt arról is, hogy az alapo-
zási időszak lezárásaként augusztus utolsó vasárnapján 
a  Gödi Kézilabdáért Vándorkupa elnevezéssel négycsa-
patos tornát rendeztek a Nyíradony VVTK, a Szombat-
helyi Haladás, a  Mohácsi TE és  a vendéglátó Gödi SE 
részvételével.

− Színvonalas, izgalmas mérkőzéseket láthattak a Balá-
zsovits Sportcsarnokba kilátogató szurkolók. A döntőben 
a  Mohács csapata szerezte meg a  győzelmet, így csapa-
tunkkal a második helyen végeztünk. A torna célja az új 
játékelemek gyakorlása és a frissen igazoltak csapatba való 
beépítése volt. A  mérkőzések alkalmával kiderült, hogy 
a védekezésünkön és a támadásunkon is kell még finomí-
tanunk. Szurkolóinkat a bajnokság idején várjuk a hazai 
mérkőzéseinken, a Balázsovits Sportcsarnokban! – mond-
ta Tősér Tibor.

A GSE kézilabda-mérkőzéseiről, azok időpontjá-
ról a  közösségi oldalukon, a  https://www.facebook.com/
godikezilabda oldalon olvashatnak.

V. F.

NŐI LABDARÚGÁS

Hagyományteremtő tornát 
rendeztek Gödön
Augusztus 20-án első alkalommal rendeztek Gödön női 
labdarúgók számára meghirdetett felkészülési tornát há-
romnegyedes pályán.

A gödi hölgyalakulat álmosan kezdett, s  az ekkor el-
szenvedett két vereségen már az utána látott ötletes, gól-
gazdag játék sem tudott segíteni. A Gödi SE lányai végül 
a 6. helyen zártak a nyolccsapatos tornán.

− Nagy örömömre szolgált, hogy ismét ennyi csapat 
fogadta el a  meghívásunkat, és  sportszerű, jó hangulatú 
mérkőzéseket vívhattunk egymással. Szeretnénk a tornát 
jövőre is megrendezni, hiszen remekül szolgálta felké-
szülésünket, rávilágított a hibáinkra, amelyeket a bajnoki 
idény kezdetéig igyekszünk kijavítani − értékelt Sáreczné 
Deák Andrea szervező.

A TORNA VÉGEREDMÉNYE
1. Metis NFC (Budapest)
2. TASKE (Tatárszentgyörgy)
3. PSE Pinkbull (Budapest)

A Gödi SE lányai a 6. helyen zártak a nyolccsapatos tornán

Kammerer Zoltán a  négyessel – Tóth Dáviddal, Ceiner 
Benjáminnal és  Pauman Dániellel – ezüstérmes lett a  ka-
jak-kenu világbajnokságon, Racicében. A  győri színekben 
versenyző gödi sportoló kerek húsz éve indult első felnőtt 
vb-jén, s az idei volt pályafutása 15. világbajnoki részvétele.

Csehországban a GSE egy másik korábbi kajakosa, a 23 
esztendős Hagymási Réka (BHSE) is kiválóan versenyzett, 
Szabó Ágnessel 200 méteren megnyerték a párosok verse-
nyét, világbajnokok lettek. Réka az  idei Európa-bajnok-
ságon Farkasdi Ramónával 1000 méteren lett a kontinens 
legjobbja.

A romániai Pitestiben rendezett ifjúsági és  U23-as ka-
jak-kenu világbajnokságon a gödi Kőhalmi Emese K-1 1000 
méteren harmadikként ért célba, a KSI ifjúsági korú kaja-
kosa a korábbi Eb-aranyérme után világbajnoki bronzér-
mes lett.

A GSE-s Lukács István mellett két korábbi kajakos is 
utazhat a dél-afrikai kajak-kenu maraton világbajnokságra, 
amelyre az UTE-s Kulifai Tamás (felnőtt) és Kőhalmi Emese 
is kvalifikálta magát.

V. F.

Kajak-kenu hírek
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket min-
den hónap 25-éig küldjék meg 
szerkesztőségünknek akár postai, 
akár elek t ronikus levélben.

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

A helyes megfejtők között 
ajándékot sorsolunk ki. A szeren-
csés nyertest nyereményének 
átvételéről e-mailben, telefonon 
vagy postai úton értesítjük. Kér-
jük, hogy a megfejtéssel együtt 
küldjék meg nevüket és elérhető-
ségüket is.

A Gödi Körkép 2017. augusz-
tusi számában közölt rejtvény 
megfejtése:
„Ha így néz rám, Ágika, én is kivet-
kőzöm magamból!”

A nyertes ezúttal:
Mózes Jánosné
Szerencsés megfejtőnk a Gödi 
Termálstrandfürdő 2 felnőtt és 
2 gyermek részére szóló családi 
belépőjegyét nyerte.
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bodyART FLOW, bodyART, deepWORK

BôveBB inFORmáció:
somkerekiedit@gmail.com 
06 30 347 3109

Aphrodite Hotel
óRáK:   heLyszín:   
� kedd, 19-től 20 óráig 

bodyART FLOW:  

energiák áramlása,  

légzés és mozdulatok  

szinergiája – hARmóniA

� kedd, 20-tól 21 óráig 

bodyART: erő-egyensúly-

hajlékonyság – menTáLis 

KiKApcsOLódás

� csütörtök, 20-tól 21 óráig 

deepWORK: érzelmek 

felszabadítása, személyes 

határok leküzdése  

– TOTáLis FeLszABAduLás

 ismeRd meg A FunKciOnáLis TRéningeK 
váLTOzATOs, hATéKOny 

és nAgyOn nôies edzésmódszeReiT: 
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ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

magas minőségben,
kitűnő ár-érték arány mellett...

Keressen bennünket Vácon, a volt hajógyár területén!
Derecske-dűlő – Szent László út 23-24.

Telefon: +36 (30) 2210-191 • Telefon/Fax: +36 (27) 305-735
E-mail: alpaablak@invitel.hu

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.
A módszer elsajátítása különösen ajánlott:

• hát- és derékfájdalommal küzdőknek (igen, a hasizom megerősítése csökkenti, illetve 
meg is szünteti a panaszokat),

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

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

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

Gödön

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

t el: 20/ 396-0066
r en del es@ ber t y m eh eszet .h u

www.bertymeheszet.hu
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                  Szezonnyitó akció!
                              Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
                          mennyiségben, sorba rakodva

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

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

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

pogácsabrikett
Zsákos szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

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

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2740 Ft/m2

      10 cm-es 3080 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz, 1,5 mm-es 
vakolat az öszes szín fehér árban + ajándék alapozóval.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

ŐSZI 
AKCIÓ

Terrán cserepek
akciós áron!

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,
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Részmunkaidős állatorvosi 
asszisztenst keresek sződi 
rendelőmbe. A szakirányú képesítés 
előny, de nem elvárás.
Érdeklődjön a (06 20) 598-9669-es 
mobilszámon. 
A fényképes önéletrajzokat  
a drburanszki.barbara@gmail.com 
e-mail címre várom!

Tojótyúk eladó! 300 Ft/darab, 2017. 
szeptember 13-tól. Göd, Fóti út 6. 
Telefon: (06-30) 442-1323.

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

Szőnyegtisztítás: 
1200-1500 Ft/m2 háztól házig.
Telefon: (06-30) 296-1771.Temetkezés

Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Kulcsmásolás, speciális kulcsok 
másolása, cipő- és varrógépjavítás, 
élezés.  
Göd, Alagút utca 9. 
Telefon: (06-20) 512-1002. 
Nyitva: 9-től 19 óráig. 

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

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.

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

egyedi kivitelezését
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837
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Megérkezett az új Suzuki SX4 S-Cross!
Autócsere programban már

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

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



HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től, 
D3 és FTTH területen. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

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

HAVI

4 990
FORINTÉRT

 100M  INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!
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