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Széchenyi cSárda

éTLaPKiszállítás Göd teljes 

területére 1000 Ft-tól 
INGYENES!

HAMBURGEREK
Hamburger 850,-
Sajtos hamburger 950,-
Rántott sajtos 
   hamburger 850,-
Sült csirkemelles 
   hamburger 950,-
Rántott harcsás 
   hamburger 1190,-
XXL hamburger 
   (dupla hússal) 1450,-
TÖLTÖTT PIZZA KIFLI
Sajttal, sonkával 1190,-
Füstölt sajtos 1190,-
Juhtúrós 1190,-
Baconos 1190,-
TORTILLÁK
Csirke tortilla (jégsaláta, 
   uborka, paradicsom, 
   csirkemell) 1390,-
Marha tortilla (jégsaláta, 
   uborka, paradicsom, 
   chilis bab, marhahús) 1390,-
GYROS TÁL
csirkehús, vegyes saláta, 
   öntet hasábburgonyával 
    vagy kiflivel 1490,-

gyorsan
FINOMAT

A kártyás fizetést a rendelés leadásánál, kérlek, előre jelezd!

TÍPUS Normál
Sajttal töltött szélű 
Paradicsommal töltött szélű

ALAP-
SZÓSZ

Fűszeres paradicsomszósz
Fokhagymás-tejfölös alap
Csípős paradicsomszósz
Mustáros-tejfölös szósz
Tejfölös alap

RAKD ÖSSZE A PIZZÁD!  
+

FELTÉT
+

Pepperóni, lila hagyma, hagyma, csemege uborka, tojás
Ananász, zöldborsó, paradicsom, chilis bab, gomba, 
kukorica, olivabogyó, rukkola, juhtúró, parmezán sajt, 
fitaki sajt, mozzarella sajt, füstölt sajt, tonhal, sonka, 
bacon, csülök
Márványsajt, csirkemáj, virsli
Csirkemell, bolognai ragu, szalámi, kolbász, gyros csirkehús, 
főtt tarja
Koktélrák, tenger gyümölcsei, pármai sonka

28 cm 32 cm 45 cm

900,- 1290,- 1500,-
 1390,- 1800,-
 1390,- 1800,-

100,- 170,- 220,-

150,- 180,- 220,-

170,- 220,- 270,-
220,- 270,- 380,-

370,- 430,- 550,-
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Az önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének I. félévi módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester arról tájékoztatta a  képvi-
selőket, hogy a számukra előzetesen megküldött munkaanyag 
az  első félévre vonatkozó költségvetési rendelet technikai 
jellegű módosításait tartalmazza, melyek körébe a  központi 
szervek által engedélyezett, illetve a saját és a felügyeleti szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások tartoznak, 
továbbá a 2016. évi pénzmaradvány beemelése az idei költség-
vetésbe. A költségvetési rendelet első félévi módosítását a kép-
viselők megszavazták.

Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásának első félévéről
Markó József polgármester elmondta, hogy Göd Város Ön-
kormányzata három önállóan működő és  gazdálkodó intéz-
ménnyel, valamint hat önállóan működő intézménnyel látja 
el feladatait, s a városban két nemzetiségi (szerb és roma) ön-
kormányzat tevékenykedik. Az idei első félév gazdálkodásáról 
szóló beszámoló részletesen tartalmazza az egyes intézmények 
gazdálkodási adatait. Összességében elmondható, hogy az ön-
kormányzat a bevételekből fedezni tudta kiadásait, és érdemi 
feladatelmaradás sehol sem történt, Göd Város Önkormány-
zatának pénzügyi helyzete továbbra is stabil és kiegyensúlyo-
zott. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A közterületek elnevezéséről szóló rendelet 
módosítása
Az előterjesztést – Kovacsik Tamás távollétében – dr. Szinay 
József címzetes főjegyző ismertette, amely szerint a  2014-es 
rendelet 6. §-ra a következő bekezdéssel egészül ki: „A képvi-
selő-testület indokolt esetben olyan személyről is elnevezhet 
közterületet, akinek a halálától számított időtartamot tekintve 
a (2) bekezdés szerinti rendelkezés még nem teljesült”. E ren-
deletmódosítás hatálybalépésének napjától, a  névadó hitéleti 
munkásságának elismeréséül és a reformáció 500. évforduló-
jára tekintettel a Göd belterület 4876/1. hrsz.-ú, művelés alól 
kivett közterületnek az  önkormányzat a  Bolla Árpád sor el-
nevezést adja. A  jelenlévő képviselők a  rendeletmódosításra 
és  a közterület elnevezésére is igennel szavaztak. Dr. Pintér 
György a napirend tárgyalása során a reformáció 500. évfor-
dulója kapcsán felvetette, hogy Gödön Luther utca ugyan van, 
de Kálvin Jánosról nincs elnevezve közterület, noha a magyar-
országi protestánsok többsége kálvinista. Ezt a későbbiekben 
a közterületek elnevezéséről szóló döntéseknél érdemes figye-
lembe venni.

A településfejlesztési koncepció, valamint 
a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
A Bertáné Tarjányi Judit főépítész által előterjesztett közel 150 
oldalas anyagot a Városfejlesztési Bizottság előzetesen vélemé-
nyezte, s azt elfogadásra javasolta. A képviselő-testület a meg-
alapozó vizsgálatok alapján elkészített hosszú távú település-
fejlesztési koncepciót, amely alapjául szolgál a  Településképi 
Arculati Kézikönyvnek is, elfogadta és  megfelelőnek ítélte, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert arra, hogy e témában 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. szeptember 27.

a  további egyeztetésekkel összefüggő ügyekben az  önkor-
mányzat képviseletében eljárjon.

A 8900-as hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vétele
Miután a  neveleki településrész Göd város közigazgatási te-
rületének része lett, az önkormányzatnak gondoskodnia kell 
arról, hogy a  településrész és Göd közúthálózata összekötés-
re kerüljön. Ennek érdekében az önkormányzat úgy döntött, 
hogy kérelmet terjeszt be a Magyar Állam tulajdonában lévő, 
az  illetékes földhivatalban Göd belterület 8900-es hrsz. alatt 
nyilvántartott, építési célra nem alkalmas ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására, közút kialakítása céljából. 
A kérelem beterjesztését a képviselő-testület támogatta.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület elfogadta a Településellátó Szervezet alap-
tevékenységeiről szóló beszámolóját.

A testület – egy új háziorvosi és egy új védőnői körzet léte-
sítése okán – módosította az önkormányzat korábbi, az egész-
ségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2015. (VI. 26.) rendeletét.

Bertáné Tarjányi Judit tájékozatta a képviselőket arról, hogy 
a Göd város szépségei és árnyoldalai című fotópályázatot Bea 
István nyerte meg.

A képviselő-testület döntött a Wigner Jenő Ösztöndíjpályá-
zat kiírásáról, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázaton való részvételről.

Ugyancsak határoztak a 2017. II. félévi faápolási és fakivá-
gási munkálatok pénzügyi forrásainak megemeléséről, s végül 
zárt ülésen döntöttek a Salkaházi Sára-díj odaítéléséről.

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzatának  

polgármestere 

2017. november 6. napján (hétfőn) 17 órától

L A K O S S Á G I  F Ó R U M O T
tart a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében 

(cím: 2131 Göd, Pesti út 81.),
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:
Településképi rendelet 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

(A tervezet 2017. 10. 17. napjától megtekinthető 
a www.god.hu honlapon.)

Markó József
polgármester

KÖZÉLET

4

http://www.god.hu


TÁJÉKOZTATÁS

Az önkormányzat felhívása 
az idősek védelmében
Az országos híradásokból időről időre értesül-
hetünk olyan esetekről, amikor lelkiismeret-
len személyek, anyagi haszonszerzés céljából, 
egyedül élő vagy segítségre szoruló időseket 
vesznek rá arra, hogy kössenek velük eltartá-
si vagy életjáradéki szerződést. Az  idős em-
bereknek ingatlanjuk tulajdonjogáért cserébe 
egész életükön át tartó gondoskodást és/vagy 
életjáradékot ígérnek, de a  szerződés megkö-
tése után kötelezettségeiket nem – vagy csak 
részben – teljesítik, s ezzel méltatlan és kiszol-
gáltatott helyzetbe hozzák az időseket. 

Az önkormányzat nyomatékosan felhívja 
az időskorú gödi lakosok figyelmét arra, hogy 
eltartási vagy életjáradéki szerződést csak 
olyan személlyel kössenek, akit régebb óta is-
mernek, és akinek szavahihetőségéről és meg-
bízhatóságáról már korábban meggyőződtek.

Azok a gödi lakosok, akik időskori ellátásuk-
ról mindenképpen eltartási vagy életjáradéki 
szerződés keretében szeretnének gondoskod-
ni, de a családjukban vagy a környezetükben 
nincs olyan ember, akiben maradéktalanul 
megbíznának, az önkormányzathoz is fordul-
hatnak szerződéskötés igényével.

Az önkormányzat mérlegeli az ilyen jellegű 
igényeket, és  a képviselő-testület bevonásával 
dönt azokról. Az önkormányzat a vele eltartási 
szerződést kötő időskorú lakosoknak a  helyi 
rendeletekben szabályozott formában garan-
tálja a  teljes körű gondoskodást, így kizárha-
tó a  rosszhiszemű magánszemélyekkel kötött 
szerződések minden kockázata.

Az önkormányzat az  eltartási vagy életjá-
radéki szerződés keretében napi egyszeri me-
leg ételt biztosít a szerződő félnek – hétvégén 
és ünnepnapokon is –, szükség esetén házhoz 
szállítással. Emellett gondoskodik az  egész-
ségügyi ellátásról, éjjel-nappali távfelügyelettel 
működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-
ról, és − megállapodás szerint − életjáradékot 
fizet a szerződő félnek.

Az önkormányzat arra kéri az  időseket, 
hogy megfontoltan és körültekintően járjanak 
el, ha eltartási szerződést kötnek, ne adjanak 
lehetőséget arra, hogy mások visszaéljenek 
a jóhiszeműségükkel.

Jogi tanácsért, további tájékoztatásért for-
duljanak az  önkormányzatnál dr. Kármán 
Gáborhoz a  (06 27) 530-064 telefonszámon 
vagy a karmangabor@god.hu e-mail címen.

 Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és 
művészi munka elismerésére kitüntető címet alapított, mely a város közigaz-
gatási területén huzamosabb ideje eredményesen tevékenykedő alkotóművé-
szeknek, művészeti közösségeknek adományozható.
A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
•  a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői;
•  a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek;
•  intézményi, munkahelyi kollektívák;
•  Göd város polgárai.
A javaslatokat 2017. november 30-ig várják postán vagy személyesen az aláb-
bi címre: Göd Város Önkormányzata, Közművelődési, Oktatási és Sport Bi-
zottság, 2131 Göd, Pesti út 81.
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Gödi Körkép | 2017. 10. szám KÖZÉLET
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Hamarosan elkészül a gyalogos-
átkelőhely a gödi vasútállomásnál
A Fácán Óvodaegység és a gödi vasútállomás biztonságos meg-
közelítését segíti majd az a gyalogos-átkelőhely, amelyet a Rákó-
czi úton, a  vasútállomás utaskijárójának vonalában alakítanak 
ki. A három méter szélességű átkelőhely megközelítéséhez járda-
szakaszokat is kiépítenek az óvoda, illetve a vasútállomás felőli 
oldalon egyaránt. A  gyalogos-átkelőhely és  a járda csatlakozá-
sánál a vakok és gyengénlátók tájékozódását segítő, fehér bottal 
vagy talppal érzékelhető, úgynevezett taktilis jelző- és  vezető-
elemeket helyeznek el. A gépkocsiforgalom lassítására a Rákóczi 
útnak ezen a  szakaszán, a gyalogos-átkelőtől 50-50 méterre 30 
km/órás sebességkorlátozást vezetnek be mindkét irányból.

A beruházás önkormányzati forrásból valósul meg.
Forrás: Göd Város Önkormányzata

GK

VÁROSI FEJLESZTÉSEK

Megújul a művelődési ház terasza
Részben pályázati forrásból, részben pedig önkormányzati fi-
nanszírozással megújul a József Attila Művelődési Ház terasza. 
A  beruházás eredményeként 26 m2-esre bővítik, új burkolattal 
és a korábbinál szélesebb lépcsőkkel látják el az intézmény előtti 
teraszt, amelyet két oldalról impozáns növényágyások szegélyez-
nek majd. A  mozgásukban korlátozott látogatók szabad közle-
kedésének biztosítása érdekében kialakítanak egy, a nemzetközi 
szabványoknak megfelelő akadálymentes rámpát is. A munkála-
tok várhatóan október végéig tartanak. A művelődési ház a terasz 
felújítása alatt is zavartalanul üzemel, és  változatlan nyitvatar-
tással várja látogatóit.

Járdaépítés a Honvéd sor egy 
szakaszán
Újabb járdaszakasz készül a Honvéd sor Akácfa és Ménesi utca 
közötti szakaszán. A  Jácint utcai temetőhöz vezető útnak ezen 
a  részén korábban egyáltalán nem volt járda. A gyalogosforga-
lom biztonsága érdekében nagy szükség volt a kiépítésére. Tavaly 
a Jácint és az Akácfa utca között épült meg a térköves járda, most 
ennek folytatásaként készül el az új szakasz, szintén térköves ki-
vitelben. A beruházás önkormányzati forrásból valósul meg.

Jövőre új épületszárnnyal bővül 
a Németh László Iskola
Az idei nagyszabású energetikai fejlesztés után jövőre a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének 
keretében kilenc új tanteremmel bővül a Németh László Általá-
nos Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola. Szeptemberben meg-
kezdődött a munkálatok tervezési szakasza, 2018-ban pedig sor 
kerül a  kivitelezésre. Ez  a beruházás lesz a  legnagyobb arányú 
tanteremfejlesztés az egész országban.

November végéig tartanak 
a Németh László Iskola felújítási 
munkálatai
Nyár elején kezdődött, és jelenleg is tart a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépületének energetikai 
korszerűsítése. A nyílászárók cseréje és a belső átalakítás a tanév-
kezdésre elkészült, de az épület külső szigetelési munkálatainak 
egy része még hátravan.

A kiemelt közérdekre való tekintettel a  kivitelező az  építési 
munkálatokat külön engedély alapján előreláthatólag november 
20-áig esténként és  hétvégente is folytatja. A  modern hőszige-
telésnek és  egy új napelemes rendszernek köszönhetően az  in-
tézmény üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek majd, 
a  gyerekek pedig korszerű és  igényes környezetben tölthetik 
a mindennapjaikat.

Az önkormányzat a munkálatok hátralévő idejére kéri a kör-
nyéken élők megértését és türelmét.

KÖZÉLET
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A magyar kormány több döntésével is tá-
mogatja az oktatást, illetve segíti nemcsak 
a  pedagógusokat, hanem a  diákhiteles ta-
nulókat, egyetemi hallgatókat is.

A kabinet havi 70 ezer forintra emelte 
a  Diákhitel1-ben felvehető felső összegha-
tárt, októbertől pedig az  eddigi 2 százalék 
helyett teljesen kamatmentessé teszi a  Di-
ákhitel2-t, s a pedagógusok is ezekben a na-
pokban kapták meg a  megemelt szeptem-
beri fizetésüket – sorolta az  intézkedéseket 
lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője. Mint mondta, 
a  tanárok bére az  idén ősztől átlagosan 3,4 
százalékkal emelkedik, a kormány mintegy 
21 milliárd forintot különített el erre a célra.

Az oktatási rendszerbe való jelentős beru-
házásnak tekinthetjük a  pedagógusok bér-

emelését is, a  tanárok ugyanis éppen ezek-
ben a  napokban kapták meg az  átlagosan 
3,4 százalékkal megnövekedett szeptemberi 
bérüket, amire mintegy 21 milliárd forintot 
különítettek el a  költségvetésből – mondta 
a  Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős államtitkára.

A diákhitel-rendszer változtatásai 
az egész családnak könnyebbséget jelente-
nek: az  első gyermek vállalásával ugyanis 
felfüggesztik a diákhitel törlesztését, a má-
sodik után elengedik a hitel felét, a harma-
dik gyermek megszületésekor pedig az egé-
szet. A Diákhitel2 kamatát teljes egészében 
átvállalja az  állam, ezzel is csökkentve 
a hallgatók terheit. Az államtitkár hangsú-
lyozta, hogy a Diákhitelt2-t – amit a kép-
zési díjak kiegyenlítésére fordíthatnak 
az igénylők – októbertől mindenki díjmen-

tesen veheti igénybe. A  könnyítések tehát 
mindenkire vonatkoznak, azokra is, akik 
már a  folyósítási vagy törlesztési fázisban 
vannak, de azokra is, akik még csak most 
folyamodnak majd kölcsönért.

Február 1-jétől az  eddigi 50 ezer he-
lyett immár 70 ezer forintos havi juttatást 
kaphatnak a  hallgatók. Mindkét hiteltí-
pus korhatárát megemelik öt évvel, vagyis 
mostantól már 45 éves életkoruk betölté-
séig igényelhetik ezeket mindazok, akik 
a  felsőoktatásban tanulnak. További ked-
vezményt jelent, hogy a  fél- vagy egyéves 
tanulmányokra – például Erasmus-ösz-
töndíjjal – külföldre utazó tanulók akár 
a  Diákhitel1 összegének kétszeresét, tehát 
havi 140 ezer forintot is felvehetnek majd. 
A  jövő évtől pedig a  Diákhitel2-t már 
az önköltséges idegen nyelvi képzések költ-
ségeinek fedezésére is igényelhetik.

A végzett diákoknak lehetőségük lesz 
arra, hogy miután munkába állnak, a Di-
ákhitel1 törlesztőrészleteit az adó- és járu-
lékmentes cafeteria rendszerén keresztül fi-
zessék. Mindazok pedig, akik rokkantsági 
vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek 
– akárcsak a gyesen és gyeden lévő szülők 
már eddig is –, az  ellátás folyósításának 
ideje alatt a  továbbiakban mentesülnek 
majd a kamat megfizetése alól, ezt az állam 
átvállalja tőlük.

A hallgatói hitelrendszer lényege, hogy 
biztosítsa a fiatalok számára a továbbtanu-
lás lehetőségét. A magyar kormány eltökélt 
abban, hogy minden tanuló versenyképes 
tudáshoz jusson, függetlenül attól, hogy 
hol születik és milyen körülmények között 
él – hangsúlyozta Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5. számú választókerület országgyűlé-
si képviselője.

Gödi Körkép

OKTATÁS

Megemelt pedagógusfizetések, kamatmentes 
diákhitel
Hazánk az Európai Unió átlagánál is többet költ az iskolák és az oktatási rendszer fej-
lesztésére.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője

2017. július 15-ével Lázár János miniszter-
elnökséget vezető miniszter Imre Zsoltot 
nevezte ki a Dunakeszi Járási Hivatal élé-
re. A  kinevezési okmányt Kovács Zoltán 
területi közigazgatásért felelős államtitkár 
nyújtotta át az új hivatalvezetőnek.

Imre Zsolt Vácott él, nős, két gyermek 
édesapja. Eredeti végzettségét és foglalkozá-
sát tekintve is pedagógus. Több mint tíz évet 
töltött e területen, tanárként és iskolaigazga-
tóként, de részt vállalt a közéletben is, helyi 
önkormányzati, illetve országgyűlési képvi-
selőként. Mandátumának lejártát követően 
a Pest Megyei Közgyűlés elnökének kabinet-

vezetőjeként a hivatal működésében és a ta-
nügyigazgatásban, 2008-tól a Naszály-Galga 
TISZK ügyvezetőjeként, a társaság megszű-
nését követően pedig a Király Endre Szakkö-
zépiskola igazgatójaként a szakképzés átala-
kításában és  a  duális képzés bevezetésében 
vállalt aktív szerepet. Imre Zsolt a Hatvani 
Járási Hivatalt vezette, mielőtt kinevezték 
a Dunakeszi Járási Hivatal élére.

Magánemberként a  zenének és  a  csa-
ládjának él. A  váci Fehérek templomában 
gyakran hallhatják a  hívek léleksimogató 
szaxofon- és tárogatójátékát.

GK

KÖZIGAZGATÁS

Új hivatalvezető a Dunakeszi Járási Hivatal élén
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TÁJÉKOZTATÓ

Az étkezési térítési díjak 
fizetésének rendszere 
a 2017/2018-as tanévben
Göd Város Önkormányzatának 32/2016. (II. 
29.) számú rendelete alapján az  iskolai étkezési 
térítési díjak összege (a díjak az áfát is tartalmaz-
zák):

Huzella Tivadar Általános Iskola és  Németh 
László Általános Iskola tanulói részére: 
•  háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

457 Ft/nap
•  menza (csak ebéd) 241 Ft/nap

Kastély Óvoda és Kincsem Óvoda részére:
•  étkezési díj 381 Ft/nap

Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot megelő-
ző hónap 20-ig kell megfizetni az alábbiak sze-
rint:
• átutalással a következő számlaszámra: 

Németh László Általános Iskola:
10700323-44107309-52100008

Huzella Tivadar Általános Iskola:
10700323-44107309-51200002

Gödi Kastély Óvoda:
10700323-44107309-52300002

Gödi Kincsem Óvoda:
10700323-44107309-52400009

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a gyer-
mek nevét és osztályát vagy csoportját.

• készpénzzel vagy bankkártyával a  TESZ 
pénztárában (2132 Göd, Duna út 5.) a meghir-
detett befizetési napokon és nyitvatartási időben.

Az iskolai étkezés lemondható az  elelmezes@
goditesz.hu e-mail címen, vagy kivételes esetben 
a (06 20) 275-8052-es telefonszámon.

Az óvodai étkezést az óvodai gondozónál a cso-
portban, vagy az óvodák által megadott elérhe-
tőségeken lehet lemondani.
A kedvezményes étkezéssel, diétás étkezéssel, 
számlázással kapcsolatban az  élelmezésvezető 
a fenti elérhetőségeken tud felvilágosítást adni.
A Településellátó Szervezet honlapján az  aktu-
ális információkról naprakészen tájékozódhat: 
www.goditesz.hu.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: legalább 2018. 12. 31-ig
tartó jogviszony (határozott idejű tartós távollét helyettesítése)
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, védőnői képesítés
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/a.

ISKOLAI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: legalább 2018. 12. 31-ig
tartó jogviszony (határozott idejű tartós távollét helyettesítése)
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, védőnői képesítés
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.

GONDNOK/KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség
Feladatok: gondnoki, takarítási és kisebb
javítási, karbantartási munkák a Huzella Tornacsarnokban és a Balázsovits
Sportcsarnokban. Takarítók irányítása, helyettesítése.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Duna út 5.
Feladatok: Beérkező számlák ellenőrzése, bankszámláról kiegyenlítése.
Pénzügyi nyilvántartások vezetése, bankmozgások figyelése. Jogszabály
által előírt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatásban közreműködés.

KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
Feladatok: konyhai munkálatok, gyermekétkeztetés a Németh László
Általános Iskolában.

BESZERZÉSI ÉS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Duna út 5.
Feladatok: készletgazdálkodás, vagyonnyilvántartás, beszerzési és logisztikai 
folyamatok követése. Analitikus nyilvántartások vezetése. Havi és negyedéves 
jelentésekben való közreműködés.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium

A pályázatok benyújtásának módja: valamennyi meghirdetett állás eseté-
ben fényképes önéletrajz megküldésével a bobisne.csilla@goditesz.hu e-ma-
il címre vagy személyesen a Duna út 5. szám alatt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

KÖZÉLET
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A Központi Statisztikai Hivatal Göd településen 2017. ok-
tóber 2. és december 15. között hajtja végre a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” 
című adatfelvételét. A kapott adatok alapján képet alkot-
hatnak a  háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi 
viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, el-
adósodottságának okáról és mértékéről.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kije-
lölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással 
hajtották végre.

A kiválasztott lakosokat előzetes értesítés nélkül, otthonuk-
ban keresik fel a kérdezőbiztosok. Amennyiben senkit nem 
találnak otthon, értesítést hagynak a postaládában, amelyen 
újbóli érkezésük időpontja és az elérhetőségük szerepel.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:
1.  Lehetőség van a  kérdőívet elektronikus úton, interne-

ten kitölteni 2017. október 2. és  31. között. A  kérdőív 
a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az interne-
tes kitöltők között összesen nyolc darab táblagépet sor-
solnak ki.

2.  Ha a személyes interjút választják, akkor a kérdező 2017. 
október 2. és december 15. között fogja felkeresni a ház-
tartásokat. A válaszadók 1000 Ft összegű vásárlási utal-

ványt kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen öt 
darab táblagépet sorsolnak ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai 
célra, összesítve közlik, illetve egyedi azonosításra alkal-
matlan módon bocsátják az  Európai Központi Bank ren-
delkezésére. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság számára hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, 
pénteken 8 és 14 óra között a (06 80) 200-766-os ingyenes 
zöldszámon adnak további felvilágosítást, valamint fordul-
hatnak a KSH-hoz a mibolelunk@ksh.hu e-mail-címen is.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

1710_upc_GODI KORKEP_sajto_173x124mm.indd   1 26/09/17   09:25
HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS

Megkezdődött Gödön a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele
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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

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

„Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai 
ösztöndíjpályázat
Göd Város Önkormányzata meghirdeti a  2017/2018-as 
tanévre a  „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai 
ösztöndíjpályázatot

A pályázatra azok a  Göd területén állandó lakóhellyel 
rendelkező középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik 
nappali tagozaton középfokú oktatási intézményben foly-
tatják tanulmányaikat, és  a  2016/2017-es tanulmányi év 
végén elérték a 3,5 tanulmányi átlagot.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév (2017/2018-as tanév).

A Pályázati űrlap átvehető: a Gödi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, és a Városi Könyvtár mindkét telephe-
lyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési 
időben, valamint letölthető a www.god.hu honlapról is.

A pályázat leadható: Csősz Anita pályázatfelelősnél 
(27/530-035), valamint a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán (Göd, Pesti út 81.), illetve postai úton.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 17. 
12 óra
(A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudják elfo-
gadni.)

FELHÍVÁS

Pályázati lehetőség a középiskolás 
fiatalok részére

MEGEMLÉKEZÉS

Gyertyagyújtás a szabadságharc 
hőseiért
Az 1848/1849-es magyar forradalom és  szabadságharc 
Aradon és  Pesten kivégzett hőseinek emlékére koszorú-
zást és  megemlékező gyertyagyújtást tartottak október 
6-án a Petőfi téri országzászlónál. A tiszteletadáson részt 
vett és a vértanúk emlékére koszorút helyezett el dr. Szinay 
József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester, 
Simon Tamás alpolgármester és  Lenkei György önkor-
mányzati képviselő, a szociális bizottság elnöke. 

A megemlékezésen Horváth Szilárd, a Búzaszem Alapít-
vány elnöke mondott beszédet. Epizódokat villantott fel 
a mártír szabadságharcosok életútjából, és hangsúlyozta: 
bár a kivégzettek közül nem volt mindenki magyar nem-
zetiségű és  anyanyelvű, a  magyar szabadságharc ügye 
mellett mégis valamennyien a végsőkig kitartottak, és ké-
szek voltak az  életüket áldozni érte. A hazáért ugyanak-
kor nemcsak meghalni, de élni és cselekedni is tudni kell 
minden kor, így napjaink magyarjainak is – fogalmazott 
a megemlékezés szónoka. 

GK
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TÁJÉKOZTATÁS

Lakossági fórum a neveleki dombok 
természeti állapotának javításáról

Ismeri a  Debegió-hegyet? A  Nevelek-dűlő tőszomszédságában 
található hegy csak nevében az: a szélfútta dombsor legmagasabb 
pontja is mindössze 128 méter magas. Az M2-es főút által kettévá-
gott, nagy természeti értékű gyepterület ritka növény- és állatfajok 
élőhelyéül szolgál.

A Debegió-hegy természeti állapotának javítását a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság a „Szárazgyepek megőrzése Közép-Ma-
gyarországon” című LIFE+ Nature pályázata segítségével valósítja 
meg. Terveink szerint a  korábbi, sikertelen fásításokból spontán 
továbbterjedő fehér akácok kivágásával néhány év múlva visz-
szaállhat egy olyan állapot, amelyben a kiemelten védett nemzeti 
kincseink, például a homoki kikerics és a magyar futrinka is meg-
találja létfeltételeit.

A terület értékeiről, valamint a 2017–2018 telén esedékes mun-
kálatokról 2017. november 6-án 18 órakor megrendezendő lakos-
sági fórumon tudhat meg többet, ha ellátogat az Ady Klubba (2132 
Göd, Kálmán u. 13.).

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Túl vagy számos diétán? 
Még mindig nem érted el  

az álomsúlyodat?

Jelentkezz be MOST!

0620/251 9536 
2600 Vác, Csatamező u. 1.

Folyamatos felügyelet mellett, 
koplalás nélkül, 80-féle ízletes  

termékből választva, vendégeink  
hetente átlagosan 2 kg-ot fogynak.

Fogarasi Betti

JUBILEUM

Gödön tartotta ünnepi ülését 
a VTOSZ
A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének 
(VTOSZ) elnöksége a szervezet megalakulásának 25. évfor-
dulója alkalmából szeptember 21-én a Duna-part Nyaraló-
házak színháztermében tartotta ünnepi ülését.
 A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök 
volt. 

Szegedi Sándor, a VTOSZ elnöke köszöntötte a szövetség 
és  a vízügyi szakma notabilitásait, majd rövid áttekintést 
adott a vízi társulások évszázados történetéről. Az őt követő 
előadók szóltak a szakma jelenéről és jövőjéről, az érdekkép-
viseleti szervezet munkájáról, az  előttük álló feladatokról, 
és a résztvevők megtekinthettek egy, a szövetség huszonöt 
éves történetét áttekintő vetítést is. A  jubileumi esemény 
zárásaként az elnök emléklapokat és érmeket adott át a szö-
vetség korábbi tisztviselőinek.

Magyarországon ma közel ötven vízgazdálkodási társa-
ság működik, ezeket gyűjti egybe a  VTOSZ, amelynek fő 
feladata, hogy országos szinten gondoskodjon a természetes 
vizek, valamint a víztározók, öntözőberendezések és a kü-
lönböző vízművek megfelelő állapotáról, érdekképviseletet 
biztosítson a gazdák számára, illetve megoldásokat találjon 
a vízgazdálkodással kapcsolatban felmerülő nehézségekre. 

Szegedi Sándor, aki egy időben Göd polgármestere volt, 
2015 óta tevékenykedik a  Vízgazdálkodási Társulatok 
Országos Szövetségének elnökeként, és  az általa vezetett 
szervezet székhelyét nem sokkal megválasztása után Bu-
dapestről Gödre helyezte át. Céljának tekinti, hogy a szö-
vetség gödi központi irodáját felkereső tárgyalópartnerek 
– akik nemegyszer országos szervezetek, intézmények 
vezetői – jó hírét vigyék városunknak, és Göd a VTOSZ 
tevékenységén keresztül is egyre inkább bekerüljön az or-
szágos vérkeringésbe. 

 GK
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Az országos szakmai szervezet elnöke, Szegedi Sándor (középen) 
köszöntötte a jubileumi ülés vendégeit Fotó | Kurdi Imre
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Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859

A kedves hagyományt folytatva, 
a  Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubja idén tizedik alkalommal ren-
dezte meg hobbikiállítását, amelynek 
ezúttal is a  József Attila Művelődési 
Ház színházterme adott otthont.

A szeptember 30-án, szombaton 
délelőtt megtartott kiállításmegnyi-
tón előbb Lukács Józsefné klubelnök 
köszöntötte a  mintegy nyolcvanfős 
közönséget, majd Lenkei György kép-
viselő, a szociális bizottság elnöke mél-
tatta a  kiállítókat s  nem utolsósorban 
a hosszú évek során általuk összegyűj-
tött tárgyakat. Mint elmondta, évről 
évre elcsodálkozik azon, hogy Gö-

dön, a  hobbigyűjtők jóvoltából min-
dig újabb és  újabb csodaszép tárgyak 
kerülnek elő, mindannyiunk gyönyö-
rűségére.

A látogatók véleménye szerint is igen 
színvonalas hobbikiállításon egyebek 
mellett megcsodálhattuk Puporka Jó-
zsef zenész legendás gitárgyűjtemé-
nyét, aki növendékeivel együtt maga is 
fellépett a  rendezvényt emlékezetessé 
tevő zenei kísérőműsorban.

A huszonöt kiállító (nem csupán 
klubtagok!) elhozta féltve őrzött régi-
ségeit, láthattunk százéves könyveket, 
faszenes vasalót, dédanyáink húsdará-
lóját, múzeumok kincseként is megálló 

rádiókészüléket, népművészeti tálakat, 
kancsókat, díszes italos fémdobozokat 
vagy éppen gobelineket.

A hobbikiállításon az  idősek vi-
lágnapja alkalmából Lenkei György 
és  Simon Tamás alpolgármester egy-
egy szál orchideával és  egy tábla cso-
koládéval köszöntötte a  megjelent 
szépkorúakat.

Meghitt záróeseménye volt az  idei 
rendezvénynek, hogy valamennyi ki-
állító oklevelet kapott, s  mellé egyedi 
címkével ellátott butélia borokat.

Reméljük, jövő ilyenkor újra együtt 
leszünk.

(w)

SZABADIDŐ

Sokan látogattak el az idei hobbikiállításra

A hobbikiállítás változatos anyaga minden évben megmutatja, milyen sokféle érdekes 
magángyűjtemény rejtőzik a gödiek otthonaiban

A kiállítás megnyitóján részt vett Simon 
Tamás alpolgármester is

Kiss Rozáliát 90. születésnapja alkalmá-
ból szeptember 28-án családja körében 
köszöntötte a  város nevében Tóth Ildikó, 
az  Alapszolgáltatási Központ vezetője 
és dr. Pintér György alpolgármester.

Rozi néni a  Marosvásárhely melletti 
Teremeújfaluban született, s ott is élt egé-
szen 2009-ig, amikor Gödön élő egyetlen 
lánya kérésére hozzáköltözött annak it-
teni házába. Rozi néni egész életében ne-
héz földműves munkát végzett, míg férje, 

Magyari Mihály – akit 1968-ban veszített 
el − sofőrként dolgozott.

Rozi néninek három unokája, hat dé-
dunokája és öt ükunokája van. Mint meg-
tudtuk, napközbeni óráit szívesen tölti 
a  kertben, esténként pedig tévézik vagy 
olvasgat.

Olvasóink és szerkesztőségünk nevében 
is még nagyon sok derűs esztendőt és  jó 
egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

(w)

KÖSZÖNTÉS

Kilencven szál virág

Az ünnepeltet dr. Pintér György alpolgármester 
köszöntötte
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Minden évben Szent Mihály nap-
jához kapcsolódóan rendezik 
meg Bócsa napját. Idén több-

szörös jubileumot ünnepeltek a  szeptem-
ber 24-én megtartott falunapon. Az  első 
telepesek emléktáblájánál egybegyűlteket 
Lenkei György önkormányzati képvise-
lő köszöntötte, és  felidézte a  településrész 
történetének azokat a meghatározó esemé-
nyeit, amelyeknek kerek évfordulójához ér-
keztünk az  idei esztendőben. Éppen 75 éve 
annak, hogy a  Bács-Kiskun megyei Bócsá-
ról számos családot Gödre telepítettek. Egy, 
a földeket és a portákat elárasztó nagy árvíz 
miatt élhetetlenné vált számukra a Kecske-
mét közelében fekvő falujuk, így kerültek 
ide, és kezdtek új életet 1942-ben, a háborús 
időkben, a  legnagyobb szegénység idején. 
Az új, göd-bócsai faluközösség gyors kiala-
kulásának bizonyítéka, hogy már érkezésük 
után öt évvel, 1947-ben – 70 évvel ezelőtt – 
közadakozásból harangot öntettek. „Nagy 
bátorság kellett akkoriban ahhoz, hogy 
ezt felvállalják. S  ahhoz még inkább, hogy 
az  idők jeleit felismerve a  harangot Szent 
Mihálynak, annak a  főangyalnak szentel-
jék, aki a gonosz ellen vezeti a mennyei se-
regeket – fogalmazott beszédében Lenkei 
György, majd így folytatta: Kereken a  25. 

évfordulóját ünnepeljük ma annak, hogy 
ez a harang, amelyet később eltávolíttattak 
az  eredeti helyéről, és  hosszú évtizedekre 
a  temetőbe helyeztek át, végül visszakerült 
a faluba.”

Lenkei György múltidézése után Markó 
József polgármester a  jelen viszonyairól 
és a jövőről szólt. Bócsát gyorsan fejlődő te-
lepülésrésznek nevezte. Számos vállalkozás 
működik itt, sok házat felújítottak, és szem-
mel látható, hogy az  emberek itt is jobban 
élnek, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. 
A további fejlődést segíti a nemrég újra ide-
települt Samsung is, amelynek bevételeiből 
más városrészeknél nagyobb mértékben 
kell majd részesednie Bócsának, hiszen itt 
jelentkeznek a  gyár jelenlétéből adódó ne-
hézségek is – mondta a polgármester.

Erős, összetartó közösség a  bócsaiaké, 
ami részben annak is köszönhető, hogy egy 
helyről ideköltözött családok leszármazot-
tai élnek itt, és a közös múltjuk is összeköti 
őket. Ezt az  összetartozás-tudatot és  a  kö-
zös származáshoz való ragaszkodást erősíti 
az is, hogy a falunapra minden évben elláto-
gatnak a Bács-Kiskun megyei Bócsa telepü-
lés képviselői. Idén is így történt: az emlék-
táblánál rendezett koszorúzási ünnepségen 
beszédet mondott a  község polgármestere, 

Szőke-Tóth Mihály, és a helyi gazdakör elnö-
ke. Mindketten hangsúlyozták, hogy a  két 
település barátságát a  jövőben is folytatni 
kell, s  mindig szeretettel látják települé-
sükön az  egykor onnan elszármazottakat 
és családtagjaikat.

A megemlékezésen rövid beszédet mon-
dott Kiss József helytörténész is, aki egy 
könyvnyi terjedelmű tanulmányban foglalta 
össze Bócsa történetét. Lenkei György ígére-
tet tett arra, hogy az értékes munkát hamaro-
san sokszorosítják vagy kiadják, és így min-
denki számára hozzáférhetővé teszik.

Kiss József a  faluközösség egységének 
szimbólumaként szólt a  Szent Mihály-ha-
rangról, amely már története kezdetén is 
összekapcsolta egymással a  bócsaiakat: 
az  öntetésére rendezett adománygyűjtés-
ből a legszegényebbek és a legtehetősebbek, 
a  mélyen hívők, de még a  kommunisták is 
kivették részüket, mert akkoriban minden-
ki úgy tartotta: a  falu harang nélkül nem 
falu. – Az, hogy Bócsának harangja lett, Vég 
János bácsinak, az ötletadónak köszönhető, 
és  Schöffer Bódognénak, az  egykor itt álló 
kastély és  uradalom egyik tulajdonosának, 
aki megfelelő kapcsolatokkal rendelkezett 
a harang öntetéséhez.

Az pedig, hogy ez a harang ma is itt áll-
hat az  eredeti helyén, Szimcsák Pista bácsi 
és  Lenkei György érdeme. 25 évvel ezelőtt 
ők jelentették be a polgármesteri hivatalban 
a falu lakóinak közös akaratát: vissza akar-
juk állítani a harangot az eredeti helyére – 
fogalmazott beszédében a helytörténész.

A települést megalapító ősök emléktáblá-
jának megkoszorúzása után az ünneplő kö-
zösség a nap hátralevő részében is együtt ma-
radt. A szabadidőparkban bográcsebéd várta 
őket Barabás Lajos szakácsmester jóvoltából, 
a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a mazsorett 
csoport pedig színvonalas műsorával szóra-
koztatta a jelenlévőket. A baráti beszélgetések 
egészen késő délutánig eltartottak.

Koditek Bernadett

Az emléktáblát megkoszorúzta Szőke-Tóth Mihály, az „igazi" Bócsa 
polgármestere is

Az ünnepet a Németh László Iskola Gödi Ifjúsági Fúvószenekara és 
Mazsorett Csoportja tette még emlékezetesebbé

ÖSSZETARTOZÁS

Jubileumi falunapot tartottak Bócsán

A megemlékezés után csoportkép készült az emléktábla előtt. A felvételen a Bács-Kiskun 
megyei Bócsáról érkezett díszvendégek és a gödi vendéglátók baráti társasága látható
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M E G H Í V Ó
Tisztelt Gödön Élő Erdélyiek 

és Szimpatizánsok Baráti Köre!
Szeretettel hívunk mindenkit a hetedik alkalommal 

megrendezendő találkozónkra.

Helyszín: Ady Klub (Felsőgöd, Kálmán u. 13.)
Időpont: 2017. november 11., szombat 16 óra

Programok:
Gyermek néptáncbemutató muzsikusokkal

Képes beszámoló az erdélyi kirándulásunkról
Rövid összefoglaló az elmúlt egy év eseményeiről 

és a jövőbeni tervekről

Zsíros kenyérrel és forralt borral várjuk a kedves érkezőket.

A részvételi szándékot és a résztvevők számát, 
kérjük, november 3-ig jelezzétek/jelezzék 

a következő elérhetőségeken:

E-mailben: erdelyiekgodon@gmail.com
Telefonon:

(06 30) 417-8985 (Vargáné Marika) vagy
(06 20) 258-1906 (Szász-Vadász Endre)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők

„Vágy, élet és sugár a lelkünk.
És utunk mégis koldus-út,
Jogunk van minden fényességhez,
Amit az élet adni tud.”

Ady Endre

Gödön elhunytak
Reinwald Sándor 78 éves
Devosa György István 58 éves
Gál Gyuláné (sz.: Králits Lídia) 91 éves
Neumann Lászlóné (sz.: Libus Anna) 83 éves
Kecskés Sándorné (sz.: Hermann Terézia Erzsébet) 85 
éves
Sebestyén Jenőné (sz.: Reszegi Irén Juliánna) 81 éves
Szabóné Ujlaki Krisztina 44 éves
Mészáros Jánosné (sz.: Kovács Julianna) 74 éves
Kovács Józsefné (sz.: Ézsiás Irén) 74 éves
Varga József 83 éves
Völgyesi Tamás 28 éves

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik 
imádott Édesanyámat utolsó útjára elkísérték vagy 
kifejezték együttérzésüket. Szilassy Béláné Jutka

2017. szeptember 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Gyurátz Ádám és V. Nagy Ágnes
Seenger György és Czifra Katalin
Forrai István Ákos és Ancsin Katalin
Mártonfalvy Zsolt és Nagy Marianna
Dénes György és Rácz Magdolna
Kalafut Péter és Fodor Márta

Gödön született
Szávoszt-Vass Julianna

KÖZÖSSÉG

IV. Neveleki Kemencés Pogácsaparti 
és Bográcsozás
Szeptember második szombatján került sor a Neveleki Szomszédok 
Egyesület idei bográcsozós összejövetelére. Délelőtt a Jégmadár ut-
cai kis füves téren néhány „szomszéd” már ott serénykedett: rendbe 
tették a parkot, füvet nyírtak, megtisztították a terepet és fát aprítot-
tak a bográcsozáshoz.

Igen finomra sikerült az üstben főtt paprikás krumpli, jól csúszott 
mellé a frissen csapolt sör, de persze volt kemencés pogácsasütés 
is. A nyers, kiszaggatott pogácsákat a neveleki háziasszonyok hoz-

ták a helyszínre, és az Egyesület mobilkemencéjében sültek ropogósra 
az illatos finomságok.

Miközben az ételek készültek, körbe lehetett nézni a bolhapiacon, 
ahol számos hasznos dolog cserélt gazdát.

A pogácsákat természetesen zsűriztük, jóllehet nagyon nehéz volt 
eldönteni, hogy a finomabbnál finomabb falatok közül melyik legyen 
a  győztes. Végül Orsik Tünde kolbászos pogácsája kapta a  legtöbb 
voksot, így ő  használhatja egy hétvégén keresztül saját otthonában 
az Egyesület mobilkemencéjét!

A szervezők sok pozitív visszajelzést kaptak, néhányat megosztunk 
olvasóinkkal:
„Fantasztikus, hogy Gödön van egy ilyen közösség és egy ilyen ren-
dezvény!”

„Példamutató az összefogásotok!”

„Igazi kincseket találtunk a bolhapiacon, és jó volt találkozni Nevelek-
ből olyanokkal is, akiket eddig nem ismertem.”

A szervezők ezúton is köszönik mindenkinek a segítséget, a finom 
pogácsákat és a jelenlétet!

Neveleki Szomszédok Egyesület

A nevelekiek közül sokan néhány éve még alig ismerték egymást, mára pedig 
összetartó közösséget alkotnak, és számos közös rendezvényt szerveznek
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A program házigazdája Rákóczi Ferenc, a  népszerű rádiós 
műsorvezető volt, s  arról, hogy senki se maradjon éhen, 
a  Gundel Károly Vendéglátóipari Szakképző Iskola sza-

kácsai és  növendékei gondoskodtak. A  nap folyamán színpadra 
lépett a  rendezvény sztárvendége, Kis Grófo, az  élőzenét Kaiser 
Zoltán és  zenekara biztosította. A  születésnapi óriástortákat 
Markó József polgármester és  dr. Pintér György alpolgármester 
ajándékozta az Alapítvány sérült ellátottainak.

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány az elmúlt huszonöt eszten-
dő során mintegy 160, többségükben értelmi fogyatékos fiatal fel-
nőtt, illetve rászoruló család lakhatását, ellátását, foglalkoztatását 
és művészeti képzését tette és teszi lehetővé 18 önálló intézmény-
ben, emberléptékű, családias környezetben.

A Gödön alapított Lámpás ’92 úttörő szerepet vállalt a  sérült 
fiatalok kiscsoportos ellátásának és  fejlesztésnek kialakításában. 
Fontos szemléletük, hogy minden ellátottnak − személyre szabva 
− a lehető legmagasabb integrációt és a lehetőségek széles palettá-

ját biztosítsák, így például valódi munkahelyet kézműves műhe-
lyeikben. A  gödi műhelyben kézműveseik számos re-design (át-
tervezett) termék készítésével és hagyományőrző mesterségekkel 
foglalkoznak. Fogyatékkal élő munkatársaik foglalkoztatásával 
az egyik legfontosabb üzenetük a környezettudatosság és az újra-
felhasználás, újrahasznosítás.

Az idei év a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány számára nem-
csak az ünneplés, hanem egy korszak lezárása és a megújulás esz-
tendeje is. Makrai Józsefné, Klári, az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke 25 év áldozatos építőmunkája után átadta az  elnökségi 
és a fenntartói tisztséget munkatársának, Varga Zoltánnak.

Az Alapítvány az eltelt 25 év alatt „túlnőtt” az eredeti céljain, 
és mára a térségben több száz fogyatékkal élő, állami nevelt, kü-
lönböző problémákkal küzdő emberen és családon segít nap mint 
nap.

Az elkövetkezendő esztendő számos új feladat, illetve a hosszú 
távú tervezés kezdete. Külső, önkéntes szakember segítségével már 
évek óta készítenek elemzéseket a  működésükről, a  lehetőségek-
ről, és használják a stratégiai tervezés módszereit is, megalapozva 
a  Lámpás ’92 jövőbeli irányait, minőségi fejlesztéseit. Stratégiai 
céljaik megvalósításában számítanak a  korábbi és  új stratégiai 
partnereikre is.

A születésnapi programsorozat következő állomása a Budapest 
szívében található K11 Galériában létrejövő Festett ragyogás című 
kiállítás lesz, amelynek megnyitójára október 19-én kerül sor.

W. B.

Az alapítvány célja, hogy igazi otthont teremtsen sérült barátainknak

Talán a ragaszkodó szeretetük miatt nevezik őket Isten ajándékainak

ÜNNEP

25 éves a Lámpás ’92 Alapítvány
A születésnapi ünnepségsorozat első állomása a gödi Du-
na-part Nyaralóházak parkjában megtartott rendezvény 
volt szeptember 23-án, amely mások mellett a Polgármes-
teri Hivatal segítségével valósulhatott meg. Az egész napos 
rendezvényen az  alapítvány ellátottjai és  társszervezetei 
mellett részt vettek a Lámpás ’92 partnerei és támogatói is.
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2014 tavaszán Dégi Júlia, a Neveleki Szomszédok Egyesület egyik 
alapító tagja felfigyelt az  Európai Mobilitási Hét és  Autómentes 
nap szervezésével kapcsolatos felhívásra, mely a  környezetbarát 
közlekedés motiválását tűzte zászlajára. Az Egyesület tagjai lelke-
sedtek az ötletért, az önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta 
és támogatta a tervet, végül az Egyesület tagjai nagy sikerrel meg-
szervezték az egész hetes rendezvénysorozatot.

A következő évben már a Neveleki Szomszédok Egyesület és az 
önkormányzat együtt álmodta és valósította meg a Mobilitási Hét 
rendezvényeit, és ért el hitelesített magyar rekordot a „leghosszabb 
csuklófogással létrehozott emberi lánc” megalkotásával, melyben 
1928 gödi lakos, a város apraja-nagyja vett részt.

2016-ban a  Gödi Polgárőrség és  az önkormányzat szervezésé-
ben, ugyanennek a rendezvénysorozatnak a keretein belül végig-
eveztek, illetve kerékpároztak Gödtől a  XVI. kerületig, közben 
polgármesterek és jegyzők hitelesítették a fenntartható környezet-
használat üzenetét, amelyhez Dunakeszi, Újpest és a XV. kerület 
önkormányzata is csatlakozott, a  gödiekkel együtt megcélozva 
az élhető jövőt.

Idén a  Gödi Mobilitási Hét programjai a  szabadidős mozgás 
és a kerékpározás köré csoportosultak, melyhez a kerékpár felta-
lálásának 200 éves jubileuma adta az apropót. A megnyitóra szep-
tember 16-án, szombaton a  Belépés családostul sportversenyén, 
hűvös reggelen, szemerkélő esőben került sor. Mégis mindenki 
szívét melegség járta át, amikor a 200 méteres ovis futáson látta 
az erőfeszítéstől kipirult tündéri kislányok és kisfiúk arcát, akiket 
szülők és nagyszülők bíztattak a célba érésre. A Becsal mozgalom 
céljaihoz híven igazi családi rendezvény volt ez a nap, sok mozgás-
sal és szeretettel fűszerezve. Az aznapi programok azonban ezzel 

még nem értek véget, hiszen este fél hétkor a  Sportterasznál is-
mét családok gyülekeztek a Dunakanyar kerékpárkölcsönző által 
szervezett éjszakai biciklitúrára, ami igazi kalandokat tartogatott 
a résztvevők számára. Első állomás a sződligeti horgásztavak vol-
tak, melyek kis horgásztanyái a szürkületben akár egy képzeletbeli 
mese impozáns háttereként is szolgálhattak volna. A csapat sze-
merkélő esőben érkezett a váci diadalívhez, ahol a közutat lezár-
va készült a közös fotó, miközben éppen arra járt egy rendőrautó. 
Mindenki várta a rend őreinek jogos dorgálását, de a kocsiból csak 
kedves baráti integetés érkezett. A  váci főtéren előkerült elemó-
zsia után a legkisebb, hároméves jóllakott résztvevő békés álomba 
merült a bicikliülésben, miközben a többiek azt latolgatták, vajon 
viccelt-e a motoros, aki Göd felől érkezett és odakiáltotta: „A vi-
harnak mentek neki!” Végül igaza lett, de a túrán résztvevőket sze-
rencsére már otthonaikban érte a rossz idő. A vasárnapra tervezett 
programok az eső miatt későbbi időpontokban lettek megtartva.

A hétfő a csatlakozó óvodáké volt, ahol a gyerekek azt a feladatot 
kapták, hogyha lehet, hozzák el és díszítsék fel a kerékpárjukat mi-
nél ötletesebben, vagy ha erre nincs mód, akkor rajzolt kerékpáro-
kat ékesítsenek fel minél érdekesebben. Nagyon sok alkotás érke-
zett, amelyeket egytől egyig ajándékkal jutalmaztak az óvó nénik.

Kedd délután az  egyik helyi élelmiszerbolt előtt alma-citrom 
kampány hívta fel a  figyelmet arra, hogy helyben környezetkí-
mélőbb gyalogosan vagy kerékpárral menni vásárolni, mint gép-
járművel. „Mosolygós” almát kaptak a  környezetszennyezés nél-
kül érkezők, és „savanyú” citromot a gépkocsival bevásárlók, bár 
tudjuk, hogy ez utóbbiak néha csak időhiány miatt választják ezt 
a lehetőséget.

Szerdán borús időben, de nagy lelkesedéssel sétált maroknyi 
nyugdíjas és egy óvodás csoport a Szakáts-kertben, ahol az üze-
meltető vendégeként üdítő, rágcsálni való és  melengető kávé 
mellett hallgatták a kert történetéről, illetve a horgásztó jelenéről 
és jövőbeni terveiről szóló beszámolót. Eközben a Huzella Tivadar 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Négy éve együtt a fenntartható környezetért
Élmények a Mobilitási Hétről

A „Történelmi körön Gödön" elnevezésű kerékpáros városnézés résztvevői 
sok érdekességet megtudhattak településünk múltjáról

A Dunakanyar kerékpárkölcsönző által szervezett váci éjszakai 
kerékpártúra este fél hétkor indult a Sportterasztól

KÖZÉLET
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Általános Iskola udvara egy kisebb KRESZ-parkká változott, ahol reggeltől 
délutánig váltották egymást az  osztályok, hogy minél pontosabban megis-
merkedjenek a  KRESZ legfontosabb szabályaival. Este pedig a  művelődési 
ház nagyterme telt meg edzeni vágyókkal, akik a nagysikerű nyári „Mozogj 
velünk, Göd!” program folytatásaként ismét egy órán át tornázhattak, hogy 
tegyenek az egészségük megőrzéséért.

Csütörtökön a Németh László Általános Iskola melletti József utcába ter-
vezett kerékpáros és  egyéb ügyességi versenyeket, valamint az  aszfaltrajz 
versenyt az esős időjárás miatt az iskolához tartozó sportcsarnokban, illetve 
az  iskolai folyosókon rendezték meg. A versenyeken a néhol igen nehezített 
körülményeket jó hangulat, számtalan díj és jutalom ellensúlyozta.

Pénteken az önkormányzat jóvoltából mindenki ingyenesen vehette igény-
be a  helyi buszjáratokat. A  programsorozat zárásaként szeptember 24-én, 
vasárnap került sor a korábban a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztott „tör-
ténelmi körön Gödön” címmel meghirdetett városon belüli kerékpártúrára, 
amelyen Pozáczky Rita történelemtanár mesélt érdekfeszítő történeteket Göd 
múltjáról az útba ejtett állomásokon.

A városvédő versenyen az idei évben minden eddiginél többen vettek részt, 
akik között a szponzorok jóvoltából 132 értékes nyereményt sorsoltak ki.

Végül kötelességünk megemlíteni, hogy köszönet és megbecsülés illeti azo-
kat az  óvónőket, pedagógusokat, segítő magánszemélyeket, akiknek az  ön-
kéntes munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez a  környezettudatosságot 
elősegítő programsorozat.

Jakab Júlia

TE SZEDD!

Önkormányzati dolgozók 
a tisztább városért
Idén szeptember 15. és  17. között rendezték meg 
a  Te Szedd! országos önkéntes hulladékgyűjtési 
akciót, amelyen előzetes regisztráció alapján bárki 
részt vehetett, aki tenni szeretett volna lakókörnye-
zete tisztaságáért.

Az „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mot-
tóval meghirdetett mozgalomhoz a  gödi önkor-
mányzat teljes dolgozói gárdája is csatlakozott. 
Szeptember 14-én a  Polgármesteri Hivatal mun-
katársai néhány fős csoportokat alkotva a város 15 
nagy forgalmú körzetét tisztították meg az eldobált 
köztéri hulladéktól. A  gyűjtésben a  szabadságon, 
illetve betegszabadságon lévő dolgozók kivételével 
valamennyi hivatali munkatárs részt vett, példát 
adva arra, hogy mindannyian tehetünk valamit la-
kóhelyünk szebbé, élhetőbbé tételéért.

GK

TÁJÉKOZTATÁS

Veszélyes hulladékok 
leadása
2017. október 21-én, szombaton 8 és  14 óra 
között a  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
udvarán (2132 Göd, Duna út 5. – Kisfaludy utca 
felőli bejárat) veszélyes hulladékok gyűjtésére 
kerül sor.

Lakossági mennyiségben leadhatja az  alábbi 
hulladékokat:
- oldószerkeverékek, hígítók,
- fénycsövek és izzók
- elhasznált étolaj, zsír
- növényvédőszer-maradékok
- akkumulátorok
- fáradt olaj
- festékmaradékok és göngyölegeik 
- szennyezett göngyölegek (festékes, olajos)
- elektronikai hulladék
A veszélyes hulladék leadása csak gödi ingatlan-
nal rendelkezők részére lehetséges.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

Az Ugri-Bugri Óvoda kicsinyei nagy lelkesedéssel vettek részt a kerékpáros 
szépségversenyen

Az óvodások és a nyugdíjasok Szakáts-kerti sétájának nem kedvezett az időjárás, de 
a résztvevők cseppet sem bánták, hogy rászánták magukat a programra Fotó | Kurdi Imre

Szponzoraink voltak: Piramis Építőház, Vega-Impex Kft., Alsógödi Barkácsbolt, 
Dunakanyar Kerékpárkölcsönző, Firka Papírbolt, Tücsök Papír-Írószer, Vitamin 
Station, Kossuth utcai zöldséges, Rádi Pékség, Ezo-turi, Szabó Judit.
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„Szeptember 22-én éjszaka Göd határában, a 2-es főúton frontá-
lisan ütközött két személyautó, amelyek utasai valamennyien 16 
és 20 év közötti fiatalok voltak. A két gépjármű vezetője és az egyik 
utas könnyebb sérüléseket szenvedett, egy 17 éves lányt súlyos, 
életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a helyszínre érkező 
mentők, míg egy másik, 16 éves lány, akit a tűzoltóknak kellett ki-
szabadítaniuk a roncsok közül, a helyszínen életét vesztette. A bal-
esetet okozó jármű 18 éves, ittas vezetőjét a rendőrség előállította, 
ellene eljárás indult.” 

Így szólna a  döbbenetes hír arról a  tragikus kimenetelű bal-
esetről, amely ezúttal szerencsére nem a való életben történt meg, 
hanem egy baleseti szimuláció során, megrendezett körülmények 
között, a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium 
sportpályáján. A valóságot mindenben hűen követő, megrázó ha-
tású előadást összesen mintegy 200 fiatal nézte végig megrendül-
ten, mélyen átélve a látottakat.

A Rotary Club Göd kezdeményezésére és  szervezésében meg-
valósult program az  Országos Rendőr-főkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága és  a  Magyar Biztosítók Szövetsé-
ge által idén első alkalommal megrendezett balesetmegelőzési 
kampányhét – a  „Biztonság hete” – eseményeihez kapcsolódott. 
A szeptember 18. és 22. között tartott kampány során öt budapesti 
kerületben és hat Pest megyei városban – köztük Gödön – rendez-
tek bemutatókat, figyelemfelkeltő baleset- és bűnmegelőzési prog-
ramokat az általános iskolás korosztály számára. 

A Rotary Club gödi előadását a Huzella és a Németh László Ál-
talános Iskola nyolcadikosai, a Piarista Szakközépiskola kilence-
dikesei, valamint a váci Király Endre Szakgimnázium rendészeti 
képzésében tanuló 9. és 11. osztályosok látták. 

A sportpálya „színpadán” minden éppen úgy történt, ahogyan 
egy valóságos karambol helyszínén. A  hatalmas csattanás után 
súlyos csend, aztán fájdalmas kiáltások, kétségbeesés, pánik, ha-
lálfélelem, zűrzavar… A baleset sérültjeinek ellátására szirénázva 
érkeztek ki a mentők, a rendőrség helyszínelt, a  tűzoltóság a  jár-
műbe szorult eszméletlen sérült kiszabadításán dolgozott, és végül 
a  temetkezési vállalkozás munkatársai is éppúgy szállították el 
a baleset halálos áldozatát, ahogyan a valóságban… Mindez csu-
pán karnyújtásnyira történt a közönség soraiban ülő fiataloktól. 

„Érted. Érted?” – ez volt a mottója a Rotary Club baleseti szimu-
lációjának, amellyel a szervezők és az előadásban szerepet vállaló 
valamennyi közreműködő szerették volna átélhetővé tenni a fiatal 
korosztály számára, milyen drámai következményekkel járhat, ha 

valaki ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezet. „A híradásokból 
tudjuk, nem ritkák az  ilyen balesetetek. Mi, gödiek jobbára két 
nagy forgalmú úton közlekedünk, ezek közül az egyik keresztül-
szeli az  egész várost. Budapest vonzáskörzetéhez tartozunk, sok 
fiatal jár be szórakozni a fővárosba, és mint tudjuk, az ilyen típusú 
balesetek leggyakrabban éppen a szórakozóhelyekről hazatérőben 
történnek. Abban bízunk, hogy ezzel az előadással sikerült meg-
szólítanunk a fiatalokat, és megértetnünk velük, mennyire fontos, 
hogy felelős döntést hozzanak, mielőtt autóba ülnek” – mondta 
Gál Emil, a Rotary Club Göd elnöke.

„A  baleseti szituációk preventív célú szimulálása az  Amerikai 
Egyesült Államokból indult el. Magyarországon elsőként a Rota-
ry Club rendezett ilyen jellegű bemutatót Baján, majd több más 
városban is. Mi a  szegedi klubtársaink ötletét vettük át és  való-
sítottuk meg a  saját elképzeléseink szerint. Az  előadást mintegy 
fél éven át tartó szervezőmunka és felkészülés előzte meg: egyez-
tetések az együttműködő hatóságokkal, a  színészek kiválasztása,  
próbák… Ez idő alatt nagyon sok jó szándékot tapasztaltunk meg 
az emberek részéről: bárkitől kértünk segítséget, mindenki kész-
ségesen vállalta az együttműködést a jó ügy érdekében. A fiatalok 
szívén keresztül szeretnénk eljutni az  értelmükig, hogy valóban 
megértsék, mekkora felelősség autóba ülni. És ha a  nézők sorai-
ban ülő gyerekek közül csak egy is akad, akit ezzel az előadással 
sikerült megmentenünk attól, hogy közúti baleset szenvedjen el 
vagy okozzon, akkor megérte ennek a  sok embernek a  munkája 
és összefogása” – foglalta össze a kezdeményezés célját és lényegét 
Pölczman Ákos, a gödi Rotary Club titkára. 

Az előadás végén megkérdezett diákok pedig – még mindig az át-
élt dráma hatása alatt – a megfelelő szavakat keresgélve arról me-
séltek, hogy megrázó, döbbenetes erővel hatott rájuk, amit láttak 
és átéltek. „Engem nagyon megérintett az egész. Volt értelme annak, 
hogy láthattuk ezt, nagyon is volt” – mondta egy, a Németh László 
Iskolába járó nyolcadikos lány. A piaristáknál tanuló egyik fiú pedig 
azt próbálta megfogalmazni: másképpen fájhat, ha egy balesetben 
elveszítünk valakit, aki nagyon közel áll hozzánk, és  másképpen, 
ha a felelőtlenségünkkel mi okozzuk valakinek a halálát, de mind 
a kettő elviselhetetlen teher lehet egy ember számára. Mindezt iga-
zán megérteni csak úgy lehet, ha az ember átéli. És ha lehet, inkább 
élje át egy előadás nézőjeként, mint a valóságban…

Koditek Bernadett
Fotók | Kozma Gyula László

BALESETMEGELŐZÉS

„Ha csak egyetlen fiatal 
megmenekül, már volt értelme”

A tragikus kimenetelű balesetnek mintegy 200 fiatal volt 
szemtanúja a piarista iskola sportpályáján

A mentősök hiába küzdöttek a 16 éves lány életéért, nem sikerült 
megmenteni
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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. október 30., 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!

A nyár folyamán jelentős felújítási munká-
latokat végeztek a Huzella Tivadar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskolában. A  Du-
nakeszi Tankerületi Központ több milliós 
keretet biztosított az  intézmény idei kar-
bantartási munkálataira. Horváth Ferenc 
igazgató tájékoztatása szerint a  rendelke-
zésre álló összegből szigeteltették a  tor-
nacsarnok helyenként beázó lapos tetejét, 
valamennyi teremben és  az ebédlőben is 
kicserélték az  elöregedett, a  szabványok-
nak már régen nem megfelelő neonlám-
pákat, és 178 új lámpatestet szereltettek fel 
a helyükre. Kifestették a C épület termeit, 
folyosóit és  lépcsőházát, valamint az  A 
épületben azokat a  tantermeket, amelyek 
leginkább rászorultak a  felújításra. Új fes-
tést kapott az  ebédlő és  valamennyi mel-
lékhelyiség, illetve az összes olyan helyiség 
mennyezete, ahol lámpatesteket cseréltek. 
Megoldották a  hőszigetelést a  Walch-épü-
letnek azon a  homlokzati szakaszán, ahol 
a két leghidegebb tanterem helyezkedett el, 

és az épület öt terméből négyben nagy ko-
pásállóságú PVC-re cserélték az elhaszná-
lódott laminált padlót. Mindezeken kívül 
az  iskola valamennyi épületében érdesít-
tették az  évek során simára kopott, ezért 
csúszásveszélyessé vált műkő lépcsőket. 
A  beruházásnak köszönhetően szeptem-
berben a  diákok a  korábbinál komforto-
sabb körülmények között kezdhették meg 
az új tanévet.

Tavaly az önkormányzat is fontos mun-
kálatokat végeztetett el az iskolában. Az 
éves karbantartás keretében kicseréltek 
mintegy 50 lámpatestet, és kifestették a 
Walch-épületet. A főépület udvarán, vala-
mint a Walch-épület és a tornacsarnok háta 
mögött is új csapadékvíz-elvezető rendszer 
épült, amellyel hosszú évek óta fennálló 
problémát sikerült megszüntetni. 

Az önkormányzat távlati céljai között 
szerepel a Petőfi Sándor utca iskola előtti 
szakaszán a csapadékvíz-elvezetés fejlesz-
tése és az újraaszfaltozás. Fontosnak tart-

juk azt is, hogy megvalósulhasson a főépü-
let energetikai korszerűsítése egy hasonló 
beruházás keretében, mint ami éppen most 
zajlik a Németh László Iskolában. Az ön-
kormányzat figyelemmel kíséri a pályáza-
ti lehetőségeket – nyilatkozta lapunknak 
Simon Tamás alpolgármester. 

GK

− Honnan e késztetés?
− Nézze, a  közel hatvanéves szakmai ta-
pasztalatom és  tudásom alapján javaslom 
az asztalosságot, az ács és a lakberendezői 
szakmát a  fiataloknak, ráadásul mindhá-
rom szakma itt a  közelünkben megtanul-
ható, elsajátítható. Gödön itt a  Piarista 
Szakképző Iskola, ahol idén is vizsgáztat-
tam, Vácott a  Király Endre Ipari Szakkö-
zépiskola, s  vonattal ugyancsak hamar 
elérhető az  újpesti Kozma Lajos Faipari 
Szakgimnázium, mely utóbbiban a  faipari 
szakmák mellett dekoratőr-lakberendező-
képzés is folyik.

− Ön hogyan népszerűsíti az említett szak-
mákat?
− A Németh László Iskolában például ok-
tóber 26-án délelőtt tíz órakor, egy pálya-
választási tanácsadó program keretében 
tartok előadást az asztalos szakmáról, a to-
vábbtanulási lehetőségekről. November 22-
én ugyanilyen céllal a sződligeti Gárdonyi 
Géza Iskolába megyek. S itt említem meg, 
hogy engem e-mailben (vizerj@gmail.com) 

bármelyik iskolaigazgató vagy osztályfő-
nök megkereshet, bárhová szívesen elláto-
gatok egy-egy kedvcsináló beszélgetésre.

− A  hazai munkaerőpiacon keresettek 
az asztalosok?
− Olyannyira, hogy engem gyakorta meg-
keresnek nagy faipari üzemek vezetői, de 
asztalosműhelyek tulajdonosai is azzal, 
hogy küldjek hozzájuk fiatal, frissen vég-
zett szakmunkásokat. Tehát szükség esetén 
a munkahelykeresésben, az elhelyezkedés-
ben is tudok segíteni a fiataloknak.

− E lap hasábjain hírt adtunk arról, ami-
kor ön a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
kitüntetésben részesült az  életpálya elis-
meréseként…
− Annyi méltatást kaptam munkás évti-
zedeim során, hogy kötelességemnek tar-
tom, hogy ebből valamennyit visszaadjak 
a szakmámnak. Tehát akinek tudok, segí-
tek.

(w)

INTERJÚ

A jó szakma felér egy diplomával
A Felsőgödön élő műbútorasztalos mester, Vizer József ilyenkor, a pályaválasz-
tás heteiben, hónapjaiban esztendők óta missziót vállal: szeretett szakmáját 
ajánlja, népszerűsíti az általános iskolát e tanévben elvégző gyerekek között.

FEJLESZTÉS

Karbantartási munkálatok a Huzella Iskolában

A nyári karbantartási munkálatok után 
érzékelhetően szebb, komfortosabb lett 
a gyerekek és a pedagógusok „második otthona"
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Az iskolák hírei

2017. szeptember 24-én, szombaton rendezték meg a  már 
évek óta hagyománnyá vált bócsai falunapot. Az  ünnepi 
megemlékezésen Nyikes Róbert tanár úr vezetésével isko-

lánk ifjúsági fúvószenekara lépett fel. A program zárásaként 
pedig a  Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és  mazsorett csoport 
közös műsorát láthatták. Köszönjük a meghívást, és bízunk 
abban, hogy a  közeljövőben több városi rendezvényen is 
képviselhetjük a  gödi művészetoktatást, a  Németh László 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

Iskolánk nagyszerű programmal ünnepelte a zenei világ-
napot. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta felkéré-
sünket a Talamba Ütőegyüttes, amely második alkalommal 
adott hangversenyt tanulóinkak. A koncert interaktív ele-
meket is tartalmazott, melyekben a diákok nagy örömmel 
és  aktívan vettek részt. A  Talambára jellemző, humorral 
fűszerezett, ötletesen kivitelezett műsorelemek és  a  fülbe-
mászó, ritmusos dallamok gondoskodtak a jó hangulatról, 
a vidám, önfeledt koncertélményről. A program megvaló-
sulásához nagy anyagi segítséget nyújtott a Nemzeti Kultu-
rális Alap, a Németh László Általános Iskola Gyermekekért 
Alapítvány és  a  Gödi Művészetoktatásért Alapítvány. Kö-
szönjük a szervezetek támogatását!

Sz. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Bajvívó magyarok
Szablya, fokos, íjászat. Akik a régi magyarok bajvívó trükk-
jeit szeretnék elsajátítani, hétfőnként 15.30-tól tehetik meg 
a Búzaszemben. Ekkor tart ugyanis foglalkozásokat a bajví-
vó magyarok egyike, Zsolnai Gábor, aki egykori katonaként 
e fegyverek mestere, egyben gyakorta kovácsa is. Különösen 
fiúgyerekeknek ajánlható a  foglalkozás, akik nem csupán 

azt tudják meg, hogy mire volt jó a fokos, miért ravasz fegy-
ver a  könnyűnek látszó szablya, de megérzik azt is, hogy 
a  mai világban miként lehet és  érdemes magyar férfiként 
élni. A csapatban vannak gyerekek és felnőttek is – hiszen 
nem a kor teszi a magyar vitézt!

A Talamba Ütőegyüttes nagy sikerű koncertet adott az iskolánkban

A „kiskereskedők” vidám hangulatban árulták portékáikat 

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Szerepeltünk a bócsai falunapon

Mihály-napi vásár
Volt minden, ami szem-szájnak ingere: 
édesség és hajítógép, kard, pajzs, nyak-
lánc, karkötő, könyvjelző, mesesapka 
– a gyerekek hetek óta készültek a Mi-
hály-napi vásárra, s  felnőtt ötvösöket 
megszégyenítő ügyességgel készítettek 
például fülbevalókat s  mindenfélét, 
ami kézműves körökben elképzelhe-
tő. Mindenki, aki árut hozott, kapott 
a  búzaszemes pénzből, s  indulhatott 
a vásár: az alku, az egymás tenyerébe 
csapás. A  Mihály-napot a  Búzaszem 
dudásai harsogták be, s így, a pásztoré-
let behajtási és elszámolási határnapján 
megint remekül szórakozva gyarapo-
dott tudásban, emberségben és  üzleti 
érzékben kicsi és  nagy. Hogyan lehet 
szórakozva tanulni? Hát így!
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Idén is elkezdődött a mozgalmas ősz, s vele együtt a pálya-
választási kiállítások, szülői értekezletek, pályaorientációs 
napok sora az  iskolánkban. Szeptember végén Újpesten 

jártunk, ahol három napon keresztül tartott a 27. Középis-
kolai Börze. Ez csak az első állomása volt a roadshow-nak, 
hiszen esztendők óta négy helyszínen is bemutatkozunk 
a középfokú oktatási intézmények között. Vác, Veresegyház 
és Gödöllő környékének végzősei kapnak képet az idén ar-
ról, hogy a nálunk oktatott hat szakma milyen is valójában.

A 2018−2019-es tanévben is várjuk a fiúkat asztalos, ács, 
kőműves és  kőfaragó, műköves és  épületszobrász, épület- 
és szerkezetlakatos, valamint karosszérialakatos szakmák-
ra. Büszkék vagyunk arra, hogy minden tanévben országos 
versenyek döntőseit oktatják tanáraink és  szakoktatóink. 
A  mi iskolánk nagy előnye, hogy komplex képzést ad: 
a  szakmát tanulók számára kötelező külső gyakorlatot is 
vállalni tudjuk a saját tanműhelyeinkben, mégis céges ke-
retek között.

Várjuk az  érdeklődőket, különösen a  nyolcadikosokat 
és szüleiket nyílt napjainkra november 24-én és 2018. janu-
ár 26-án, pénteki napokon 9 és 13 óra között.

B. E.

PIARISTA SZAKISKOLA

Pályaválasztás? Akkor piar!

A közös néptánc minden korosztályt megmozgat

A közlekedési szabályok ismerete már kisiskolás korban is fontos
 Fotó | Kurdi Imre

A fiatalok jól érzik magukat a piarban

BÚZASZEM ISKOLA

Felnőtt néptánc Gödön
Immár két csoportban indult ősszel felnőtt néptánc a Bú-
zaszem Iskolában. Az  eddig is táncoló felnőttek a  haladó 
csoportban csütörtökönként 17 és 19 óra között találkoz-
nak, míg a most kezdők keddenként futnak össze, szintén 
ebben az időpontban. A tánctanár Babus Tamás, aki a Hon-
véd és a Budapest Táncegyüttes hivatásos táncosa volt, most 
pedig a  Búzaszem tánctanára. A  szép számú, 22 és  56 év 
közötti csapatba szeretettel várnak minden táncolni vágyó, 
régebb óta fiatalt, akkor is, ha táncolt már, s akkor is, ha éle-
te első tánclépéseit készül megtenni. Ezzel a felnőtt csapat-
tal teljes a paletta a Gödi Táncegyüttesben, ahol – részben 
a  művelődési házban, részben a  Búzaszemben − Czinóber 
Klári, Karánsebessy Balázs és  Babus Tamás az  ovisoktól 
a felnőttekig foglalkoznak a táncosokkal.

B. A.

A Huzella Iskola is csatlakozott a Mobilitási Hét városi prog-
ramjaihoz. A gyerekek szorgalmasan gyűjtögették a matricá-
kat a  városvédő verseny pontgyűjtő füzetébe. Az  iskolában 
a legkisebbek csodálatosabbnál csodálatosabb rajzokat készí-
tettek a közlekedés és a  természet témákban. A nagyobbak 
pedig az  iskola udvarán felállított KRESZ-parkban egy na-
pon keresztül gyalogosként és járművezetőként is bejárhatták 
a pályát, figyelve a közlekedési jelzőlámpák, a  fénysorompó 
és a KRESZ-táblák jelzéseire. Az osztályfőnöki órák témája 
a biztonságos kerékpáros, rolleros, görkorcsolyás és gyalogos 
közlekedés volt. Elsősorban az iskola körüli utcákon való biz-
tonságosabb közlekedésről folyt a beszélgetés.

Ezúton mondunk köszönetet Göd Város Önkormányza-
tának és  munkatársuknak, Jakab Júliának, hogy lehetővé 
tették a programok megvalósítását.

HUZELLA ISKOLA

Mobilitási Hét
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KINCSEM ÓVODA

Mihály-napi vásár a Kincsem Óvodában

Ebben a tanévben is folytatódik a FETA, a Felsős Tanulmá-
nyi Verseny! A  2016/2017-es tanév nyertese az  akkori 7.c 
osztály lett, amely fődíjként szeptemberben két élménydús 
napot tölthetett el Siófokon, a Jövőformáló Alapítvány ifjú-
sági táborában.

Az osztályfőnökök részvételével „nehéz” kihívások elé állít-
juk a gyerekeket. Első feladatként szeptemberben Az írástudat-
lanság elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából Móricz 
Zsigmond Hét krajcár című novelláját kellett a  diákoknak 
egyetlen A/4-es lapra „sűríteniük”. (Jobbnál jobb alkotások 
születtek, – jól érvényesült a nebulók találékonysága.)

A Takarítás világnapjához kapcsolódóan a gyerekeknek 
a  saját szobájukat kellett kitakarítaniuk, amiről a  szü-
lőktől kellett igazolást hozniuk. Az  osztályok, mint évek 
óta mindig, szemétszedési akcióban is részt vettek: az is-
kola környékét, az alsógödi Duna-partot, a Kossuth teret 
és  a Feneketlen tó környékét tisztították meg az  eldobált 
szeméttől.

Szeptember végén pedig a Dicséret világnapján DICS-kár-
tyákat készíthettek a gyerekek a legjobb barátnak, a legtü-
relmesebb apának, a  legnyugodtabb tanárnak, vagy bárki 
másnak.

HUZELLA ISKOLA

Rövid hírek

Idén a Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Ok-
tatási és  Sport Bizottsága által nyújtott támogatásnak kö-
szönhetően nagyobbat is álmodhattunk.
A hagyományok jegyében a  szeptember utolsó péntekjén 
megrendezett program keretében népmesei hősök jelmezei-
be bújtak a diákok és a vállalkozó szellemű pedagógusok. 
A délelőtt folyamán a helyi Maszk Bábszínház két előadását 
tekinthették meg a gyerekek. A kisebbek Mátyás király bo-

londos bolondja, a nagyobbak pedig Arany Jánostól a Páz-
mán lovag és a bajusz történetét ismerhették meg.

Új elemként került a  programba a  „könyvklinika”, ahol 
a  gyerekek „beteg”, elszakadt, szétesett mesekönyveit 
Kocsisné Koppány Anna Mária könyvrestaurátor varázsolta 
újjá.

H. A.

A Népmese napja a Huzellában

Az immár tizenhetedszer meg-
rendezett vásárunk ismét nagy 
siker volt a  kicsik és  szüleik 

körében egyaránt. Ha szakmailag fo-
galmaznék, a  gyermekeket minden 
szempontból fejleszti egy ilyen jóked-
vű program, természetesen játékos for-
mában.

Egy-egy alkalom fejleszti a gyerme-
kek érzékelését, észlelését, figyelmét, 
sőt az  emlékezetüket, a  képzeletüket 
és a gondolkodásukat is. A Mihály-na-
pi vásárunkon az  ovisok vidáman 
kacagva, játékos formában építik 
társas kapcsolataikat kortársaikkal 
és a  jelenlévő felnőttekkel. Mivel a  já-

ték az óvodáskorú gyermekek legfőbb 
tevékenysége, ez a  nap is a  játékról 
és  a  közös együttlét öröméről szólt. 
Persze legfontosabb partnereinkkel, 
a szülőkkel való együttműködésről is!

Óvodánk kiemelt célja a művészetek, 
az énekhang, a szép mozgás és a mese 
varázslatának megjelenítése, mintegy 
formálva a  piciket, akárcsak egy-egy 
kis gyémántszemecskét.

Nagy eredménye óvodánknak, hogy 
a Mihály-napi vásár az évek során nem-
hogy veszített volna attraktivitásából, 
érdekességéből, hanem egyre vonzóbb 
a  gyerekek és  a  felnőttek körében. Hi-
szen hol lehet manapság similabdát, 
papírforgót, cérnababát, csuhéjátékot 
venni, igazi gyümölcsből készült ször-
pöt inni és túrófánkot majszolni hozzá?

Az idei vásáron is látni lehetett a fiatal 
felnőtteken és a gyermekeiken is, hogy 
nagyon élvezték minden kincsét ennek 
a napnak. Köszönjük a részvételüket! És 
köszönöm minden munkatársam erő-
feszítését abban, hogy ez az őszi ünnep 
ilyen hangulatosra, vidámra, táncos-
ra-dalosra sikeredett. Jövőre ismét ta-
lálkozunk ezen a szép ünnepen!

Szőke Zsófia óvodavezető

A legkisebbek önfeledt résztvevői voltak a jókedvű programnak, amely a közös együttlét 
öröméről szólt
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KONCERTEK

Emlékezetes nyári zenei 
estek
A tavalyi Gödi Barokk Hétvége második napi koncertje 
az idei Börzsöny Barokk Napok záróeseményeként szerepelt 
a Szent István-templomban, augusztus utolsó vasárnapján.

Mivel a  zenészek és  a  közönség is jó emlékként őrizték 
meg a 2016-os koncertet, így ebben az évben is összefogtunk 
Lachegyi Imre művészeti vezetővel, aki zenésztársaival ismét 
nálunk zárták az egyre nagyobb sikerű rendezvénysorozatu-
kat. A Sebastian Consort több szólistával kiegészülve káprá-
zatos játékkal adta elő Johann Sebastian Bach három csem-
balóra írt, 1064-os jegyzékszámú versenyművét, ami ezúttal 
három furulyával hangzott el. A fúvós hangszereken Lache-
gyi Imre, Molnár Sára és  a  legutóbbi Virtuózok televíziós 
vetélkedő elődöntőse, Kovács Bálint játszott magával ragadó 
módon. Elhangzott még két másik Bach-mű is, hasonló nagy 
sikerrel, aztán valamennyi zenésznek szólt az ováció a hang-
verseny végén, de külön említést érdemel Dinyés Somának 
− a  Budapesti Fesztiválzenekar tagjának − elmélyült csem-
balózása, valamint Szászvárosi Sándor viola da gambán 
és Hornyák Dávid bőgőn való kifinomult játéka. Remélhető-
leg jövőre folytatódik ez a gyümölcsöző együttműködés.

***
Augusztus utolsó napjának estéjén a gödi Tó bisztróban na-
gyon hangulatos koncerttel ajándékozott meg bennünket 
a Jazz Consort.

A Gödi Jazz Napok idei utolsó eseményén Faragó Miklós 
együttese saját szerzeményeket és jazz sztenderdeket játszott, 
profi előadásban. Nagy élmény volt hallgatni Miklós gitáro-
zását, Hárs Viktor fantasztikus bőgőzését, basszusgitározását, 
Jeszenszky György mesteri dobjátékát. A  három jazz-zenész 
mindegyike lenyűgözően kezeli hangszerét, kifogástalanul, 
nagyon élvezhetően adják elő a különböző darabokat. Ehhez 
a hármashoz kapcsolódott az ifjú zongorista, Balázs Tamás, 
aki Viktor szólói mellett figyelemre méltó improvizációk-
kal tette még színesebbé ezt az  estét. Milyen jó lenne, ha 
minél több étterembe mehetnének az  emberek olyan céllal, 
hogy a falatozás, a baráti együttlét, a beszélgetés hátterét élő 
jazz-zene szolgálja.

Wagner László

KÖNYVES ÖTÖS
októberi könyvajánlatunk:
•  Orhan Pamuk: A piros hajú nő
•  Tisza Kata. Akik nem sírnak rendesen
•  Feldmár András: Credo
•  David J. Lieberman: Olvass az emberekben
•  Beck Weathers – Stephen G. Michaud: Túléltem az Everestet

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Ted Chiang: Érkezés. Életed története és más novellák
Időpont: 2017. október 26. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2017. október 27. (péntek) 13-tól 17 óráig
Téma: szüreti girlandot készítünk
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. november 10. (péntek) 13-tól 17 óráig
Téma: őszi díszek

Legyél a Cimborám!
Interaktív verskoncert
Korhecz Imolával és Molnár Györggyel
Időpont: 2017. október 27. (péntek) 
17 óra, a Bütykölde után
Helyszín: Katica Gyermekkönyvtár
(Göd, Pesti út 72.)
Arany János „Családi kör” című versével játszunk: kiénekeljük 
a versből a dallamot!

Gutenbergtől Lutherig
A reformáció mint könyvtörténeti állomás
A könyvek fejlődéstörténete hogyan segítette elő a reformáció 
eszméjét?
A reformáció jelmondatának – Sola Fide (Egyedül a Hit), Sola 
Scriptura (Egyedül a Szentírás) – milyen művelődéstörténeti 
szerepe volt?
Ezekre a kérdésekre kapunk választ Odler Zsolttól, az aszódi 
Városi Kulturális Központ igazgatójától.
Az előadás színesen érzékelteti a középkori könyvkultúrát. 
Betekintést nyerünk az akkori szerzetesrendek életébe, az eret-
nekmozgalmak kialakulásába, és képet kapunk arról, hogyan 
nyert teret az egyéni, közvetlenül a Szentíráson alapuló 
vallásosság.
Időpont: 2017. október 20. (péntek) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)

A Göd Városi Könyvtár hírei

Kiemelt támogatóink voltak: Göd Város Önkormányzata, Váci 
Egyházmegye, Emberi Erőforrások Minisztériuma, NKA, NEA, 
Új Ház Centrum − Piramis Építőház.

A Szent István-plébániatemplomban megrendezett koncertek a szakrális 
tér miatt is különleges élményt jelentenek a zenészeknek és a közönség 
tagjainak egyaránt
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RENDEZVÉNYSOROZAT

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
A József Attila Művelődési Ház a Kulturális Örökség Napjainak szeptemberi eseményeihez kapcsolódva minden évben 
változatos programokkal várja a gödieket. 

A gyermekrajz-kiállítás nemcsak a Kulturális Örökség Napjai idején 
tartott nyitva. Október 11-éig látogathatták az érdeklődők

A felsőgödi tűzoltószertárban a kiállítás megtekintése mellett 
kézműves foglalkozáson is részt vehettek a családok

A Nóta Klub zenei estjén a magyar nóta és a népdalok kedvelői 
találtak kellemes időtöltésre

Gyermekrajz-kiállítás a művelődési házban
Természet és örökség kapcsolata címmel szeptember 14-én 
a  művelődési ház egykori és  jelenlegi rajzszakköröseinek 
munkáiból nyílt kiállítás az  intézmény emeleti kiállító-
termében. A  gyerekek egyedi látásmódjáról, kretivitásáról 
és  tehetségéről tanúskodó alkotásokat bemutató tárlatot 
Rabie Nóra grafikus nyitotta meg. 

Zenei est a Nóta Klub szervezésében
A 2016 januárjában újraindult Nóta Klub a művelődési ház 
nagytermében tartott telt házas zenei estet, amelyen ma-
gyar nóták és népdalfeldolgozások hangzottak el. Fellépett 
Rigó Flórián és újpesti zenekara, Erdős Melinda, a Magyar 
Állami Operaház énekese, Turai Kiss Mária, Csontos Tibor 
és Szegedi Sándor magyarnóta-énekesek. 

Nyílt napot tartottak a felsőgödi 
tűzoltószertárban
Szeptember 16-án nyílt napot tartottak a felsőgödi tűzoltó-
szertárban, ahol a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltók Egyesüle-
tének állandó kiállítását tekinthették meg az  érdeklődők. 
A kiállított tárgyak között vannak korabeli tűzoltókocsik, 
fecskendők, sisakok, a tűzoltáskor használt egyéb eszközök, 
a falakon pedig a tűzoltótestület történetét bemutató tablók 
találhatók. A kisebbeket kézműves foglalkozás és ugrálóvár 
várta. 

Nyitott Templomok Napja
Ugyancsak szeptember 16-án, idén első alkalommal csat-
lakozott a  Felsőgödi Jézus Szíve-templom az  Ars Sacra – 
Nyitott Templomok Napja nevű országos rendezvényhez.

A megjelenteket Mészáros Csaba plébános köszöntötte, 
majd Veres Mihály, a  Bozóky Gyula Alapítvány kuratóri-
umának elnöke tartott vetített képes előadást Felsőgödről, 
a templomról és az orgonáról. Ismertette az alapítvány tör-
ténetét, tevékenységét, majd a  település elmúlt 110 évéből 
mutatott be képeket, korabeli dokumentumokat. Érdekes 
volt látni az „akkor és most” fotókat, hogy miként változott 
a település arculata. A képek között volt vasúti menetrend, 
parcellázási térkép, telek adásvételi szerződése, házasságkö-
tési tanúsítvány, az Iparos Kör épületéről és életéről készült 
fotók, iskolai és óvodai csoportképek, fotók az 1941-es ár-
vízről, cserkészekről, sporteseményekről, az OVIT építésé-
ről. Az „Összefogás” feszület 1962-es felújításáról is maradt 
fent dokumentum, továbbá az „aranyvonatról”, ami a Szent 
Jobbot vitte 1938-ban, Felsőgödön is áthaladva, Szent István 
halálának 900. évfordulójára emlékezve. 

Elmondta továbbá, hogy 1907-ben kezdődött meg 
a  vasútállomás és  a mai OVIT közötti terület parcellá-
zása, és  1915-ben lett Felsőgöd önálló község. Az  alaku-
ló település templomot is épített. Megemlékezett arról is, 
hogy 1970-ben Alsógöd és Felsőgöd Göd néven egyesült, 
és  nagyközség lett, majd 1999-ben városi rangot kapott. 
Felsőgöd fennállásának százéves évfordulójára az önkor-

KULTÚRA
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SZABADIDŐ

V. Kézimunka-kiállítás és -verseny
Szeptember 5. és  15. között ötödik alkalommal rendezték meg a  kézimun-
ka-kiállítást és -versenyt a József Attila Művelődési Házban.

A kiállítás megnyitóján a művelődési ház részéről Simonits László köszön-
tötte a vendégeket, majd dr. Pintér György alpolgármester nyitotta meg a tár-
latot. A verseny egyik támogatója, Horváth Szilárd, a MEZ Crafts Hungary 
Kft. képviselője beszélt a  fonalgyártásról: azok hogyan kerülnek a  gyárból 
a kézimunkázók kezébe. Az Őrbottyáni Hegedűs Géza Kulturális Egyesület 
tagjai népviseletben adtak elő dalokat és  táncokat. Az  eredményhirdetésen 
a kategóriák díjazottjai a támogatók felajánlásait kapták meg.

Idén hetven gyermek és felnőtt pályázó több mint 700 pályaművel nevezett 
tíz kategóriában: kötött és horgolt modellek, gyöngyfűzés, kötött és horgolt 
terítők, gobelin, vert csipke, keresztszemes kézimunka, patchwork, hímzett 
terítők és viseletek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hogy kiválassza a leg-
szebb pályaműveket. A  legkülönlegesebb kiállított darab egy sodort újság-
papírokból fonott kosár volt, amire hímzett anyag volt ragasztva, amely úgy 
nézett ki, mint egy festett vesszőkosár. A  legfiatalabb kiállító egy nyolcéves 
kislány, a legidősebb kézimunkázó pedig 90 éves volt.

Bíró Bujtás Henrietta főszervező lapunknak elmondta, hogy ezekhez 
a munkákhoz nagyon sok idő és türelem kell. A kézimunkázók többsége mára 
egy összetartó közösség tagja. Minden évben nagyon várják a  kiállítást, de 
idén is jelentkeztek új versenyzők a  környező településekről. A  részvételre 
minden alkalommal felkérik a gödi TopHáz Speciális Otthont, a Szorgos Ke-
zek Házát, valamint a  Váci Waldorf 
Óvoda és Iskolát.

Jövőre is nagy szeretettel várják 
a  kézimunkázókat, hogy ne csak 
a  fiókoknak dolgozzanak, hanem 
merjék megmutatni munkáikat. 
Szeretnék, ha minél több gyermek 
is kézimunkázna és pályázna. A ké-
zimunka iránt érdeklődőknek októ-
berben különböző szakköröket indí-
tanak: felnőtt kötő és horgoló, felnőtt 
gyöngyfűzés, frivolitás (csipkeszerű 
kézimunka), gyermek gyöngyfűző, 
szabás-varrás. Érdeklődni a  felsőgö-
di Gyűszűnyi Kézimunkaüzletben 
lehet.

Vida-Szabó Emese

A versenyen idén hetvenen vettek részt, és  több mint hétszáz pályamunkát 
küldtek be 

Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapítvány 
kuratóriumának elnöke előadásában nemcsak 
a templom, hanem Felsőgöd történetéből is számos 
érdekességet gyűjtött egy csokorba

Képünkön a verseny főszervezője, 
Bíró Bujtás Henrietta és dr. Pintér 
György alpolgármester nyújt át díjat 
az egyik legfiatalabb kézimunkázónak

Támogatók voltak: József Attila Művelődési Ház, MEZ Crafts Hungary Kft., Art 66 
Bt., Kromberg Hungaria Textil Kft., Hajdú-Röviköt Bt., Márton Olga (Lenkey utcai 
papírbolt), Fenyőfalviné Bittmann Mariann (Méhecske virágüzlet), Szamosközi 
Gobelin, Kismartoni Péterné gobelinfestő, Gyűszűnyi Kézimunkaüzlet.

Antal György Bálint könyvének 
bemutatója
Szeptember 22-én mutatta be Antal György 
Bálint legújabb, az Egészséges nemzetért című 
verseskötetét.

A könyvbemutatón Schiller László, Nagy 
Zoltánné Gyöngyike és Tóth Andrásné Marika 
szavalta el a  költő egy-egy versét. Turai Kiss 
Mária és  Panyolai Kiss József nótaénekesek, 
valamint Semes-Bogya Eszter énekes-gitáros 
megzenésített verseket adtak elő. A helyszínen 
megvásárolt könyveket a költő dedikálta.

A megjelent könyvhöz Schiller László írt 
köszöntőt, valamint Bátorfi József bevezetőt. 
A kiadvány borítóképe, továbbá a benne talál-
ható illusztrációk Antal Györgyné által hímzett 
gobelinek reprodukciói. A kötet négy ciklusból 
áll: Mint Nosztredamusz – jóslások a  jövőről, 
Ismeretterjesztés – tanítani akarja az  embe-
reket, Istenben élek – vallásos témájú versek, 
Lovam – a költő saját magáról, érzéseiről írott 
versei. Antal György Bálint 1944. január 31-én 
született Alagon. Okleveles agrármérnök, nö-
vényvédelmi szakmérnök, sakkoktató, költő, 
bélyeg- és  érmegyűjtő. Megalapította a  Gödi 
Kertbarát Klubot, a Rokkantak Váci Egyesüle-
tét, a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubját, 
a Szeretet Klubot.

Vida Szabó Emese

mányzattal közösen felújították az „Összefo-
gás” feszületet.

Az alapítvány következő projektje az  orgo-
nák felújítása lesz. A közel 200 éves sípos or-
gona 1943-ban került Felsőgödre. Érdekessé-
ge, hogy a tavaszi hadjárat idején, 1849. április 
8-án, húsvétvasárnap játszottak rajta Görgey 
Artúr tiszteletére Bagon. A tervek szerint a re-
konstrukció 2019 szeptemberére készül el. 
Az alapítvány kéri, hogy aki teheti, nagylelkű 
adományával támogassa a közel 200 éves orgo-
na felújítását (Bozóky Gyula Alapítvány, bank-
számlaszám: 64700069-10025080).

Veres Mihály előadása után a Slezsák János 
karnagy vezette Szent Imre kórus koncertjét 
hallgathatták meg az  érdeklődők. Az  est zá-
rásaként Halász Anita (ének) és Halász Ferenc 
(orgona) előadta Kodály Zoltán Esti dal című 
művét, utoljára szólaltatva meg a sípos orgonát 
a felújítás előtt. 

KULTÚRA
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Egy szó mint száz, ha Gödön dudaszót hallunk, nem lepődünk meg, 
ám arra, hogy az ország jó néhány dudása, dudaoktatója városunkba 
látogatott, bizony felkaptuk a fejünket. Azt, hogy miképpen is történt 

mindez, a legilletékesebbtől, Bese Botondtól kérdeztük.

− Arra kérem, hogy mesélje el nekünk a  gödi dudástalálkozó létrejöttének 
történetét. Egyáltalán, összejönnek a dudások máshol is?
− Hazánkban dudástalálkozó kettő is akad évente. Az  egyik Mohácson, 
a  busójárás alkalmával a  farsangi időszakban, a  másik pedig nyaranta, 
Gyöngyösön, Mátrai Dudástalálkozó néven. A Búzaszem Iskola igazgatója, 
Horváth Szilárd már korábban felvetette a  gondolatot, hogy mivel itt Gö-
dön elég jelentős a „dudaélet”, mi lenne, ha városunkban is szerveznénk egy 
dudástalálkozót. Nekem, persze, megtetszett az ötlet, s keresgélni kezdtük 
a dudástalálkozó alkalmas időpontját, amit végül is Szent Mihály-nap kör-
nyékén találtunk meg. E  jeles nap ugyanis egyebek mellett hagyományos 
pásztorünnep, a magyar dudahagyomány pedig a pásztorélethez kötődik.

− Milyen programokkal töltötték meg a kétnapos találkozót?
− Azon igyekeztünk, hogy a dudástalálkozónak legyen egy markáns szakmai 
vonala, de legyenek olyan programok is, amelyek révén az érdeklődő közön-
ség szórakozási, zenei élményszerzési lehetőségeket kap. Az első nap délelőttjén 
Agócs Gergely néprajzkutató tartott előadást. Ezt közös ebéd követette, délután 
pedig zene- és daltanulás volt a program, amelybe nem csupán hangszeresek, 
hanem énekesek és néptáncosok is bekapcsolódtak. Mindezek helyszíne a Búza-
szem Iskola volt. Este a Duna-part Nyaralóházak színháztermében rövid duda-
koncertet adtunk, majd táncházat tartottunk a gyerekeknek. A második napon 
délelőtt egy kerekasztal-beszélgetésre ültünk le az iskola udvarán, aminek a du-
daoktatás volt a témája. Ez egyfajta tapasztalatcsere volt. Az országban csupán 
öt-hat helyen van dudaoktatás, s mi arra jutottunk, hogy szükséges volna közö-
sen kidolgoznunk e csodás hangszer tanításának módszertanát.

− Kik vettek részt a gödi dudástalálkozón, és vajon lesz-e folytatás?
− Olyan dudásokat hívtunk meg, akik hivatásszerűen foglalkoznak ezzel 
a  hangszerrel, dudaoktatókat, akiknek tanítványai vannak a  néhány vidéki 
műhelyben. Huszon-egynehány dudás jött el hozzánk az  ország különböző 
szegleteiből.

A visszajelzések igen kedvezőek voltak, és persze magam is úgy vélem, hogy 
volna még miről beszélgetni, több érdekes témában is előadókat hívni. Úgy-
hogy mindenképpen szeretnénk ilyenkor, Mihály-nap környékén jövőre is 
megrendezni a gödi dudástalálkozót.

W. B.

NÉPZENE

Dudástalálkozót tartottak Gödön
A Búzaszem Iskolában, tudjuk mindannyian, Bese Botond dudaoktató tanár 
jóvoltából esztendők óta kiváló „dudásgyerekek” cseperednek. Muzsikáltak 
már a Pesti Vigadóban, a Művészetek Palotájában, a Hagyományok Házá-
ban, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a március 15-ei állami ünnepségen, s ott 
voltak az Óbudai temetőben Csoóri Sándor búcsúztatásán is.

Aki elég türelmes, az megszámolhatja, hogy hány dudás fér el egyszerre egy 
gödi  „csárdában"

MADÁRDAL
A Göd Városi Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket

K Ü R T I  A N D R E A
mesekönyv-illusztrátor kiállításának megnyitójára,

2017. október 13-án, pénteken 18 órára.

A kiállítást megnyitja
SZEGEDI KATALIN grafikusművész.

A kiállítás megtekinthető október 13. és november 7. között
a József Attila Művelődési Ház kiállítótermében.

Göd Városi Könyvtár,  Pesti út 72. • Tel.: (27) 532 155 • www.godikonyvtar.hu

VIII. GÖDI KÉPESKÖNYVTÁR

V I I I .  G Ö D I  K É P E S K Ö N Y V T Á R
A könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket

KÜRTI ANDREA
mesekönyv-illusztrátor kiállítására.

A tárlat november 7-éig látható
a József Attila Művelődési Ház

kiállítótermében.

Göd Városi Könyvtár, Pesti út 72.
Telefon: (27) 532 155 • www.godikonyvtar.hu
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Utolsó fények − Egy csuszka alkonyati látogatása a gödi ártéren 

Fagyos szárnyak − A kis téliaraszoló lepke nászrepülése 
a Börzsönyben

A rigó hálószobája − Feketerigó pihenése éjszakai szálláshelyén, 
a gödi ártéren Fotók | Potyó Imre

MADÁRDAL
A Göd Városi Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket

K Ü R T I  A N D R E A
mesekönyv-illusztrátor kiállításának megnyitójára,

2017. október 13-án, pénteken 18 órára.

A kiállítást megnyitja
SZEGEDI KATALIN grafikusművész.

A kiállítás megtekinthető október 13. és november 7. között
a József Attila Művelődési Ház kiállítótermében.

Göd Városi Könyvtár,  Pesti út 72. • Tel.: (27) 532 155 • www.godikonyvtar.hu

VIII. GÖDI KÉPESKÖNYVTÁR

A Természetfotózás − kreatív megoldások-
kal címmel meghirdetett estre mintegy 
ötvenen látogattak el, s  valamennyi kor-
osztály képviseltette magát, bizonyítva, 
hogy a múló pillanat képpé varázsolt cso-
dája mindannyiunkat magával ragad.

Az elmúlt tíz év legizgalmasabb fo-
tós kalandjai közel 350 fényképen eleve-
nedtek meg, a  képekhez fűződő érdekes 
történetekkel és  az  adott élőlény vagy 
természeti jelenség ismeretterjesztő be-
mutatásával.

Érdeklődéssel hallgattuk például a  kis 
téliaraszoló lepke éjszakai rajzásának tör-
ténetét: a Börzsöny zárt erdőségeiben, egy 
gyönyörű november végi estén − mind-
össze néhány fokban − Imrének sikerült 
megörökítenie a libegésüket. A lomb nél-
küli fák között törékeny lepkeszárnyak 
keresték a forró szerelmet.

A természetfotós a múlt télen talált rá 
egy feketerigó éjszakázó helyére a  gödi 
ártéren, ahol egyébként leglátványosabb 
fotóinak jelentős része készül. Többször 

meglátogatta és  fényképezte a  madarat, 
amelyet a  közeledő fotós halk neszezése 
egyszer sem zavart meg. A  rigó jóízűen 
bóbiskolt fantasztikus panorámájú háló-
szobájában.

Potyó Imre a különös hangulatú ártéri 
naplementék idején, telepített madárles-
ből készítette egyik legkedvesebb fotóját. 
Felhőmentes késő délutánokon és estéken 
15-20 percen át igazán pazar fényfoltok-
ban fürdik az erdő. Ilyenkor már alig-alig 
mozognak a madarak. A különleges pilla-
nat pedig az volt, amikor a napkorong ép-
pen jó helyen „gurult”, s a csuszka is teljes 
begyszélességgel mutatta magát.

Az élmények újbóli átélésével, illetve 
elmesélésével környező élővilágunk szí-
nes csokrát nyújtotta át az érdeklődőknek 
a kiváló természetfotós.

(w)

FOTOGRÁFIA

A természetfotós kalandos élete

Egy szeptemberi estén a  Duna-part Nyaralóházak színháztermében Potyó 
Imre környezetkutató, természetfotós tartott vetített képes előadást legkedve-
sebb témáiról s az egyes fényképek elkészítéséhez vezető útról.

Gödi Körkép | 2017. 10. szám KULTÚRA
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OKTÓBER 16. HÉTFŐ | 13.00−15.00 
A Szeretet Klub összejövetele

OKTÓBER 17. KEDD | 15.00−17.00 
A Pedagógus Klub programja
Téma: Egyszerű praktikák a háztartásban.

OKTÓBER 17-18. KEDD-SZERDA
Házi beteg- és idősgondozói képzés 200 órában
A tanfolyam négy intenzív és 45 nap otthontanulási (távoktatási) időből tevődik össze.
A sikeres vizsga után szakorvos által auditált tanúsítvány jár, mellyel az uniós országokban 
családoknál lehet dolgozni házi betegápoló, idősgondozó vagy akár házvezetői munkakörben. 
A képzés m.n.s. (855901) oktatás, nem OKJ-s.
Díja: 80 000 Ft, amely tartalmazza képzést, a jegyzeteket és a vizsgadíjat is. Igény esetén két 
részletben is kiegyenlíthető.

Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás tanfolyam
A képzés időtartama: 2 nap, 10-től 15 óráig
Díja: 20 000 Ft
A képzést elvégzők felnőttképzési tanúsítványt kapnak.
Bővebb információ és előzetes regisztráció mindkét képzésre: Bolyós Tamás (06 20) 569-0562

OKTÓBER 25. SZERDA | 13.00 
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

OKTÓBER 27. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

OKTÓBER 28. SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub szervezésében.
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és vérnyomásmérés, véranalízis, test-szellem gyógyító, 
energetizáló, szellemsebész, látnok, sorselemzés, jósnő, spiritiszta, ásványékszerész, 
rezgésterápia, számmisztika, nyirokmasszázs, Prána gyógyító
Bővebb információ: Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400 és Urbán Istvánné (06 20) 397-9724

OKTÓBER 31. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: A nevetés mint gyógyszer.

NOVEMBER 6. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klujának programja

NOVEMBER 8. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele
Egy rendszeres alkalom, amikor találkozhatnak mindazok, akik hordozzák a babájukat, akik 
érdeklődnek a hordozás iránt és kérdéseik vannak, akik sajátjuknak érzik a kötődő nevelést 
vagy akik kíváncsiak, hogy mi is az a kötődő nevelés.

NOVEMBER 9. CSÜTÖRTÖK | 13.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

NOVEMBER 10. PÉNTEK | 13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja

18.00 
Gödi Téli Tárlat
Gödi művészek csoportos kiállítása. A kiállítást megnyitja: Maczkay Zsaklin művészeti író.
A tárlat megtekinthető november 29-ig a művelődési ház programjaihoz igazodva.

NOVEMBER 13. HÉTFŐ | 13.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

NOVEMBER 14. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma: Megzenésített versek.

Az Ady Klub programjai
OKTÓBER 19. CSÜTÖRTÖK | 13.00

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub szabad programja 

OKTÓBER 21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának rendezvénye

17.00 
Retró Ady Klub
Kirándulások Kansas Cityben és környékén. Vetített képes bemutató és videó 1998-ból, 
dr. Kishonti László előadásában.

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

Farkas Éva vezetésével ismét indul az ingyenes rovásírás 
tanfolyam Felsőgödön, kezdőknek és haladóknak, gyere-
keknek és felnőtteknek, szombat délutánonként heti egy 
órában. Tavasszal részt veszünk a Felvidéki Rovásírás 
Vetélkedőn.
Kezdés október 28-án.
Jelentkezni a következő telefonszámokon lehet:
(06 27) 330-404 és (06 70) 616-7566.

Ismerjük meg őseink keze írását! A Retró Ady Klub programja
2017. október 21-én, szombaton 17 órakor

Kirándulások Kansas Cityben és környékén
Vetített képes bemutató és videó 1998-ból,  
dr. Kishonti László előadásában.
Infó: (06 30) 370-2491

AJÁNLÓ

28



18 órától
Zenés Sörház
Színháztermünkben este 18 órától 
kézműves sörkülönlegességekkel várjuk 
kedves vendégeinket!

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

20 órától 

Göod Times Blues- 
koncert

A gödi közönség kedvenc blues együttesével várjuk 
az érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

28
szombat

október

28
szombat

17 órától
Csillagles

Ezen az estén telihold lesz, így a fő célpontunk égi kísérőnk 
megfigyelése. Borult idő esetén színháztermünkben 
vetített képes előadást tartunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

18 órától
Cador Marianne 
kiállítása

Színháztermünk előterében 
nyílik kiállítás Cador 
Marianne festményeiből!
A kiállítás megtekinthető 
hétköznap 9-től 17 óráig, 
hétvégén előzetes 
egyeztetéssel!
További információ: 
(06 30) 383-9567
A program ingyenes!

19 órától
Bakelit
Filmklub

Filmtörténeti különlegességekkel várjuk a mozgókép-
kultúra iránt érdeklődőket!
További információ: (06 30) 425-6660 • A program ingyenes!

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

november

10
péntek

18 órától
A „Dinoszaurusz 
sztori”

Főzy István paleontológus, geológus vetített képes 
előadásának alcíme: Őshüllők a nagyvilágban és a Kárpát-
medencében. Minden korosztályt szeretettel várunk!
További információ:  
(06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

november

17
péntek

november

24
péntek

november

4
szombat

A LEGFRISEBB INFORMÁCIÓKAT MEGTALÁLJÁK A FACEBOOK-OLDALUNKON!
 Duna-part Nyaralóházak

AJÁNLÓ
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VÍZILABDA

Lendületben a Piranhások
A Piranha SE vízilabdázói a tavalyi sikereikre 
alapozva idén az  idősebbekből álló csapattal 
a  Budapest Bajnokságban indulnak, ahol na-
gyon erős csoportba kerültek. A  részletekről 
Horváth Renáta edző számolt be.

− Olyan gárdákkal kell majd megküzde-
nünk, mint a tavalyi bajnok KSI, az erős után-
pótlással rendelkező Pécs, valamint a  Nagy-
kanizsa, az  FTC, a  Honvéd és  a  Kaposvár. 
A  célunk, hogy tisztességesen helytálljunk 
a  csapatok ellen. Majd a  rájátszásban már 
könnyebb lesz. Nagyon kemény egyhónapos 
edzőtábor van mögöttünk, egyénileg és  csa-
patként is előreléptünk. Kisebbjeink a  Buda-
pest Baby-bajnokságban fognak szerepelni, 
nekik sem lesz könnyű dolguk. A legkisebbje-
ink, a 2008−2009-es születésűek is edzésbe áll-
tak az előkészítő csoportban, ahol majd jövőre 
követik a nagyokat. Az aktuális híreink meg-
találhatóak a Facebookon – mondta a Piranha 
SE edzője.

SZABADIDŐSPORT

A SZÜRETI SPORTNAP EREDMÉNYEI

Futóverseny
Gyermek labdarúgók (400 m)
1. Nagy Zalán, 2. Krisztesch Csaba, 3. Ádám Kristóf
Óvodások (300 m)
lányok: 1. Teleki Lili, 2. Juhász-Borda Lili, 3. Erdős Nóra 
Olimpia
fiúk: 1. Szabolcs Márton, 2. Eke Gábor
legfiatalabb futó: Csépány Alíz (2014. január 1.)
800 m-es erdei futás
lányok: 1. Tenkel Dóra, 2. Sípos Dorottya, 3. Slujtner 
Adél
fiúk: 1. Erdős István, 2. Sípos Zsolt, 3. Szabolcs Balázs 
és Veres-Kiss Bendegúz
1000 m-es erdei futás
lányok: 1. Kis Kitti, 2. Török Hedvig, 3. Takács Anna 
Csepke
fiúk: 1. Kis Balázs, 2. Erdős András, 3. Tunkel Richárd
Családi erdei futás (600 m)
1. Rezes-Pocsári család, 2. Balázs család, 3. Erdős 
család

Kispályás labdarúgás
VUK, Városi Utánpótlás Kupa
Ovisok: 1. Fácán, 2. Narancs, 3. Citrom
1-2. osztály: 1. Huzella „A”, 2. Németh László, 3. 
Huzella „B”
3-4. osztály: 1. Búzaszem, 2. Németh László „A”, 3. 
Németh László „B”
5-6. osztály: 1. Huzella, 2. Németh László, 3. Házi 
Fecskék
Bor Attila Emléktorna
1. Don Papa, 2. Dream Car, 3. Gödi SE öregfiúk 

KÉZILABDA

„Az idei szezonban minden pozícióért 
meg kell küzdenünk”
A Gödi SE női kézilabdacsapata megkezdte a pontvadászatot az NB 
I/B keleti csoportjában.

Tősér Tibor edző beszámolt arról, hogy három mérkőzést játszottak 
az elmúlt hetekben, s a bajnoki rajtjuk a tervek szerint alakult.

− Hazai pályán a tavalyi utolsó helyezett K. Szeged SE csapatát fo-
gadtuk, és  jó játékkal, nagy gólkülönbséggel sikerült megnyernünk 
a  mérkőzést. A  sorsolásunk nem a  legszerencsésebben alakult, így 
a tavalyi második és negyedik helyezett csapatnál kellett vendégsze-
repelnünk. Az  Orosháza együttese ellen még láthatóan szezon eleji 
formát mutattunk, így a  hazai csapat örülhetett a  nagyarányú győ-
zelemnek. Harmadik mérkőzésünkön Szegedre látogattunk a tavalyi 
második helyezett PC TRADE Szeged KKSE-hez. Szoros, küzdelmes 
mérkőzésen négy góllal tudtak nyerni a  vendéglátóink. Az  idei sze-
zonban nem készülhetünk könnyű mérkőzésekre, minden pozícióért 
meg kell küzdenünk – tájékoztatta a Gödi Körképet Tősér Tibor.

EREDMÉNYEK:
OXXO ENERGY Orosházi NKC – Gödi SE 35-21
Gödi SE – K. Szeged SE 37-17
PC TRADE Szeged KKSE – Gödi SE 29-25

A női gárda megkezdte a Magyar Kupa-mérkőzéseket is.
− Szeptember 20-án a  Salgótarjáni Strandépítők KC csapatához, 

az  NB II. északi csoportjának tavalyi 3. helyezettjéhez látogattunk. 
Hamar kitűnt a  csapatok közti osztálykülönbség, így nagyarányú 
győzelemmel léphettünk a következő fordulóba, ahol a bajnoki cso-
portunkban szereplő Szentendre csapata lesz az ellenfelünk – mondta 
a Gödi SE edzője.

EREDMÉNY:
Salgótarjáni Strandépítők KC – Gödi SE 30-41

A GSE kézilabda-mérkőzéseiről, azok időpontjáról az együttes kö-
zösségi oldalán, a  https://www.facebook.com/godikezilabda oldalon 
olvashatnak.

V. F.

A Balázsovits Sportcsarnokban jelentős különbséggel győzött a GSE NB I/B-s 
női csapata a Szeged ellen

SPORT
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SZABADIDŐSPORT

Gödi bronzérem a dunakeszi 
Kistérségi Hétpróbán
Falmászásban az élen végzett Göd csapata, a már presztízs-
csatának számító sárkányhajó-versenyben pedig másodi-
kak lettünk szeptember elején, a Dunakeszin megrende-
zett hagyományos Kistérségi Hétpróbán.

A Dunakeszi Feszt keretében meghirdetett szabadidős 
eseményen összetettben Mogyoród, Dunakeszi és  Göd 
a  dobogósok sorrendje, amiről ezúttal Szigetmonostor 
maradt le.

A gödi együttes falmászásban első, a  sárkányhajó-ver-
senyben és  a  rodeó bikán második, a  főzőversenyen 
és  szkanderben harmadik, sörivásban és  kötélhúzásban 
negyedik lett. A sárkányhajó-versenyt a dunakesziek nyer-
ték. Az  összetett győztes Mogyoród négy elsőséget szer-
zett.

A díjakat Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Dióssi 
Csaba, a vendéglátó település polgármestere adta át.

KAJAK-KENU

Gödi fiatalok újabb sikerei
Gödi fiatalok sikerével zárult a  dél-afrikai Pietermaritz-
burgban megrendezett kajak-kenu maraton világbaj-
nokság. A KSI sportolója, Kőhalmi Emese az  ifjúsági női 
mezőnyben Bakó Olgával K-2-ben aranyérmes lett. A fiúk 
között a Gödi SE kajakosa, Lukács István a negyedik he-
lyen zárt.

− Nagyon elfáradtam a végére. A második körig tudtam 
tartani a tempót a későbbi győztessel, majd az üldözőkkel 
lapátoltam tovább a futamom végéig. A hajrában már nem 
tudtam előrébb kerülni, negyedik lettem. Nem rossz ered-
mény, bár szerettem volna dobogóra állni, titkon érmet 
reméltem – számolt be a  versenyről az  öt futószakasszal 
színesített 22,6 km-es táv teljesítése után Lukács István.

Idén Csehország adott otthont az Olimpiai Reménysé-
gek Versenyének, melyen 33 ország utánpótláskorú spor-
tolói ültek hajóba, egy kisebb világbajnokságnak megfelelő 
erősségű mezőnyökben. A racicei viadalon Kőhalmi Eme-
se (KSI) K-1 1000 és K-4 500 méteren első, K-1 500 méte-
ren pedig második lett. Sinkó Panna, a Gödi SE verseny-
zője párosban Pető Adéllal (Tiszafüred) a 6. helyen végzett 
1000 méteren.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI

U11
•  GMFS 2007 – GMFS 2008 1-3 (góllövő: Százados Gergő)
•  GMFS 2007 – VSD Dunakeszi 0-4
•  GMFS 2007 – SZE-FI 7-2 (Lipusz Viktor 3, Százados Gergő 2, Török 

Marcell 2)
•  GMFS 2007 – Vasutas Dunakeszi 3-2 (Százados Gergő 2, Lipusz 

Viktor)
•  GMFS 2007 – Mogyoród 5-2 (Százados G. 2, Csorba Huba, Lipusz 

Viktor, Török Marcell)
•  GMFS 2007 – GMFS 2008 1-1 (Járay Domán Vajk)
•  GMFS 2007 – VSD Dunakeszi 2-0 (Ferencz József, Százados 

Gergő)
•  GMFS 2007 – SZE-FI 3-0 (Győrvári Ábel, Százados Gergő, Őri 

Tamás)
•  GMFS 2007 – Vasutas Dunakeszi 1-1 (Őri Tamás)
•  GMFS 2007 – Mogyoród 4-1 (Győrvári Ábel, Százados Gergő, Őri 

Tamás, Csorba Huba)

U14
•  Gödi SE – Focisuli Alapítvány Vác 2-5 (Dalanics Tamás, Helmes 

Vilmos)

U16
•  Isaszegi SE – Gödi SE 3-5 (Áldorfai Martin, Bódi Benedek 3, 

Vasvári Magor)
•  Gödi SE – SZE-FI SE 4-2 (Bódi Benedek 2, Ráth Kolos, Végh Hunor)
•  Piliscsaba SE – Gödi SE 8-1 (Vasvári Magor)

U19
•  Focisuli Alapítvány Vác – Gödi SE 5-0
•  Gödi SE – Aszód FC 6-3 (Cseri Olivér 3, Kurucz Levente 2, Vasvári 

Magor)

Világbajnoki 4. helyével újabb dicsőséget hozott a GSE-nek 
a párosban Európa-bajnok és korábban ORV-győztes, idén 
egyéniben maratoni Eb-negyedik Lukács István

A gödiek mindent beleadtak a hagyományos dunakeszi viadalon, 
de ezúttal a hazaiak győztek

A KSI színekben versenyző gödi Kőhalmi Emese (középen) 
korosztályában világ- és Európa-bajnoki győzelmet, valamint 
ORV-elsőséget is jegyez

31



Új kezdeményezésnek adott otthont a gödi önkormányzat 
támogatásával július 4. és augusztus 31. között a Gödi SE al-
sógödi pályája melletti füves terület. A Mozogj velünk! elne-
vezésű szabadidősportesemény-sorozat keretében a szabad-
téri alakformáló, erősítő órákat heti két alkalommal tartotta 
Gordos Mónika, Halmi Viktória, Erős Erika, Reich Edina, 
Tóth Ágnes, Szabó Gergő és Jakus-Kruchió Éva. A részvétel 
térítésmentes volt. Az oktatók a 18 alkalom során összesen 
mintegy ezer embert mozgattak meg.

− Azt gondolom, a Mozogj velünk! első éve sikeres volt, 
alkalmanként 80-90 embert mozgattunk meg. A tornázók 
mellett a  családtagok is kilátogattak a  rendezvényre, így 
a  gyerekeknek is programot, szabadtéri játéklehetőséget 

biztosítottunk. A résztvevők visszajelzései alapján a rendez-
vénysorozat igazi kikapcsolódás volt a  nyári hónapokban. 
A Mozogj velünk! edzői jól felkészülten, a  résztvevők igé-
nyeihez igazítva tartották meg alakformáló, erősítő óráikat. 
A  hét edző eltérő stílust képviselt, és  különböző erősségű 
órákat tartott, így mindenki megtalálhatta azt a  foglalko-
zást, ami neki a  leginkább tetszett, vagy igazi kihívást je-
lentett. 

A Mozogj velünk! Facebook-oldala aktív közösségi oldal 
lett, melyen a  résztvevők jelezték, hogy minden szükséges 
információval ellátták őket. Ezen a felületen jövő nyáron is 
találkozhatnak velünk – osztotta meg tapasztalatait Jakus-
Kruchió Éva oktató.

Az Aquaworm Waterpolo és a Gödi SE együttműködésre törekszik 
a jövőben

A gödi gyermekeknek is szervezett keretek között nyílik 
lehetőségük a jégkorongozásra. Az első felszerelést a  szakosztály 
biztosítja

SZABADIDŐSPORT

Közel ezren sportoltak Gödön a Mozogj velünk! alkalmával

VÍZILABDA

Jó alapokon a gödi vízilabdasport
Acsán tartotta edzőtáborát a gödi Aquaworm Waterpolo. A klub 
40 fővel kezdte meg felkészülést a  2017/18-as bajnoki évadra. 
Igen kemény feladat előtt állnak a gyerekek, hiszen a 2002−2004-
es korosztály a serdülők közé lép, ahol már igen komoly teljesít-
ményre van szükség. A  felkészülés sikerét mutatja, hogy a baj-
noki szezon előtt egy héttel, egy érdi tornán sikerült felállniuk 
a dobogó második fokára. Az Aquaworm Waterpolo és a Gödi 
SE együttműködésével új alapokra helyeződhet a gödi vízilabda.

− Az  előkészítős csoportunknak, a  2007−2009-es korosz-
tálynak az  alapokat kell mélyebben elsajátítaniuk. A  2005/06-
os születésű gyerekek erőnléti és  technikai felkészítése mellett 
a  taktikai elemekre is nagy hangsúlyt fordítottunk. A  komoly 
hozzáállás edzői és sportolói oldalról is meghozta az eredményt. 
Az  úszásidők javulása kimagasló volt, a  technikai elemek vég-
rehajtásában és alkalmazásában szintén jól látható javulás mu-
tatkozott. A gyerekek csapattá, közösséggé formálódtak. Császár 
György edzőkollégámmal fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne 
csak vízilabdázni tanuljanak nálunk, hanem tisztességes, felelős-
ségteljes sportolói szellemmel és hozzáállással felvértezett embe-
reket szeretnénk felnevelni, akik a sport által megtanult értéke-
ket követve élik majd életüket – mondta Németh Rudolf edző.

A klub hírei, elérhetősége a  vizikukac.hu-n és  a  Facebookon 
olvashatók.

JÉGKORONG

„Vigyázz, kapus, korong balra, 
belövi a Betyár banda!”
„A Betyárok Gödről jöttek, ellenféltől ők nem félnek; vigyázz 
kapus, korong balra, belövi a Betyár banda!” – így szól a csapat 
mondókája az ötesztendős Berecz Áron tollából…

A Gödi Betyárok jégkorongozói még nyáron megkezdték fel-
készülésüket a 2017/18-as bajnoki évre.

− A gyerekek nagyon élvezték, hogy a nyári hőségben is hűsöl-
hettek. Két korosztályban veszünk részt a küzdelmekben, az 5-7 
évesek a „szuperminik”, a 8-10 esztendősök pedig a „minik” kö-
zött. A legfontosabb, hogy a gyerekek élvezzék a hokit. A mérkő-
zéseken nincsen eredményszámolás, nem megengedett a test-test 
elleni küzdelem, az eredményhirdetéseken mindenki ugyanab-
ban a  díjazásban részesül. A  szülőkkel közös programmá vál-
tak a  hokimeccsek, ahol mindenki szívből buzdítja a  csapatot, 
és  közben a  szülőkből is közösség kovácsolódik. Tavaly elláto-
gattunk Bajára, Ajkára, Hatvanba és Debrecenbe is. Szeretettel 
várunk minden 5-10 év közötti gyerkőcöt, aki kedvet érez velünk 
betyárkodni! Az  első felszerelést a  szakosztály biztosítja – nyi-
latkozta Németh Rudolf. Hozzátette: bővebb információk a godi-
betyarok.hu honlapon és  a  Facebookon találhatók, érdeklődni 
pedig a (06 30) 444-0474-es telefonszámon lehet.
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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. szeptem-
beri számában közölt rejtvény 
megfejtése:
„Vajon merre lehet a kislányom 
gólyatábora?”

A nyertes ezúttal:
Fenyvesi Lajos
Szerencsés megfejtőnk és kísé-
rője egy alkalommal a Gyros Bár 
(Göd, Pesti út 226.) meghívását 
veheti igénybe.
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a kreatív módszerrel kezdtek el 
nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. 
Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak 
tartotta magát, 27 évesen mindössze 
egy nyelvből volt bizonyítványuk. Éle-
tük nagy felfedezésének érzik a kreatív 
módszerrel való megismerkedést. Az-
óta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből szerzett közép-
fokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gim-
nazistaként már tíz nyelvből vizsgázott 
sikeresen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tet-
tek középfokú nyelvvizsgát, a felkészü-
léshez kizárólag a kreatív tananyagot 
használták. Figyelem, manapság gyako-
ri, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya 
miatt a végzősök fele nem veheti át 
a diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három do-
log, amiért érdemes ezzel a tananyag-
gal tanulni:

1.  A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag 
megtanít beszélni – tanári segítség 
nélkül.

2.  A könyv tartalmazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizonyítják.

3.  Kiváló módszer újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor 
felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat 
anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon 
található, illetve az előadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy elsa-
játít egy idegen nyelvet.

T E  I S  L E H E T S Z  N Y E L V Z S E N I !
E G Y  M Ó D S Z E R ,  H Á R O M  L Á N Y  –  H A R M I N C K É T  N Y E L V V I Z S G A !

Gaál Ottó
nagysikerű tankönyveinek 
bemutatója Gödön!

2017. október 18. (szerda) 
és 25. (szerda) 17-től 19 óráig

József Attila Művelődési Ház 
– emeleti galéria
(Pesti út 72.)

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, 
különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, az egyéni 
tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, 
FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, 
NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, 
ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők, 
és 21 990 Ft-os egységáron 
megvásárolhatók.

www.kreativnyelv.hu
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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: 

venuszstudio_godikorkep

2017. október 2. 10:49:24

helendoron_vac_godikorkep

2017. szeptember 19. 10:32:38

 „ORKHESZTIKA HASTÁNCKLUB”
SZEPTEMBERTőL FOLYTATÓDIK 

A HASTÁNCOKTATÁS HÖLGYEKNEK, GÖDÖN
Alkattól függetlenül minden korosztálynak ajánlott

 mind mozgásnak, mind kikapcsolódásnak, 
stresszoldó tevékenységnek.

Kezdő, újrakezdő szint: hétfő  19 – 20:30 óra  
Felsőgöd, Grease Táncterem 

Középhaladó szint: szerda 19 – 20:30 óra
Felsőgöd, Grease Táncterem 

csütörtök 19:30 – 21 óra
JAMH (GÖD, József Attila Művelődési Ház)

Középhaladó, haladó szint: kedd 19 – 20:30 óra
JAMH (GÖD, József Attila Művelődési Ház)   

Érdeklődni lehet: 
Sághy Juditnál a (06 20)970-6039-es telefonszámon 

vagy a saghy.judit@hotmail.com e-mail címen.

HIRDETÉS
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Kedves Vendégeink!

Egész évben várjuk önöket

Kisüzemi sörök             Napi menü
Hétvégén programok

DÉLI MENÜ 
MINDEN NAP 12   16-ÓRÁIG

Asztalfoglalas
2131 Göd, Bartók Béla utca 6.    Telefon: 06/27/635 392

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

Gödi Körkép | 2017. 10. szám HIRDETÉS
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

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

Csatlakozzon piacvezető multinacionális
partnercégünk gödi telephelyére!

Elektromos autók akkumulátorgyártásához keresünk 
OPERÁTOR GÉPKEZELŐ vagy TECHNIKUS GÉPKEZELŐ

pozícióba olyan személyeket, akiket motivál:
• a versenyképes jövedelem és a további juttatások
• az egyműszakos nappali munkarend
• a modern munkakörnyezet
• a fejlődési lehetőség
• az ingyenes vállalati buszjárat  

vagy a bejárás-támogatás.
JELENTKEZNI az alábbi telefonszámon lehet:

(06 70) 665-5972.

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

választ?
Ön mit

vagy-50%-50%-50%-50% -30%-30%-30%-30%
lencsére lencsére

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

Az akció 2017. szeptember 16. -tól 2017. november 15.-ig tart, más kedvezményekkel 
össze nem vonható és készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődj üzleteinkben!

A J Á N D É K  L Á T Á S V I Z S G Á L A T

SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS 1 ÓRÁN BELÜL!
LÁTÁSVIZSGÁLAT IDŐPONT KÉRÉS: 06 30 983 8121
LÁTÁSVIZSGÁLAT ONLINE BEJELENTKEZÉS: 
www.opticworld.hu/latasvizsgalat

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

OPTIC WORLD VÁC
2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
Mobil: 06 30 983 8121

Nyitva tartás: H.-P.:  8.30-17.30
Szo.: 9.00-12.00

*Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles!

Barta Eszter
optometrista,
kontaktológus

Dr. Rácz Zsuzsanna
szemész orvos, 
kontaktológus
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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

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR                   Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
                          mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 39 900 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 lengyel és cseh 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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00
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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: (06-20) 484-7182

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

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

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

Sződligeten mangalicák és húsdisznók, akár 
kettévágva is eladók. Érdeklődni lehet  
a (06 30) 951-3193-as telefonszámon.

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

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

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

www.koakobonkft.hu

SZIMPLA GRÁNIT 
SÍRKŐ 220 000 Ft-tól.

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

HIRDETÉS
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Fáradjon el nálunk havi nettó 
140.000 - 200.000 Ft -ért!

Érdeklődjön 
gergely.szilagyi@eucsoport.hu 
+36 1 44 33 822

www.eujobs.hu

Fizikai munkák Budapesten 
és környékén! 

KEZDÉS azonnal!
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