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Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 
rendelet megalkotása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző a témával kapcsolatban 
elmondta, hogy Göd Város Önkormányzata köteles rende-
letet alkotni a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szük-
séges választópolgárok számáról. A képviselő-testület egy-
hangúan döntött arról, hogy a rendelet hatályba lépésének 
napjától a helyi népszavazás kezdeményezéséhez Göd város 
választópolgárainak legalább 25 százaléka szükséges.

A településkép védelméről szóló rendelet 
előkészítése
Bertáné Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében jelezte, 
hogy a  településkép védelméről szóló önkormányzati ren-
delet tervezetére vonatkozó javaslat a  hozzá tartozó mel-
lékletekkel együtt felkerült a  város hivatalos honlapjára 
(www.god.hu), tehát a  tervezetet bárki megtekinthette, vé-
leményezhette. Szabó Csaba, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbe-
szerzési és Jogi Bizottság elnöke ismertette a tervezet egyes 
pontjaira vonatkozó módosító, illetve kiegészítő bizottsá-
gi javaslatokat. A  jelenlévő képviselők egyetértettek azzal, 
hogy az  elhangzott módosító, illetve kiegészítő javaslatok 
figyelembevételével a településképi rendelet tervezetét meg-
küldhetik véleményezésre az érintetteknek, továbbá azt szé-
les körű társadalmi nyilvánosság mellett partnerségi véle-
ményezésre bocsáthatják.

Közterületek megosztása és átminősítése
A képviselő-testület megszavazta a Rozmaring utcai, 2965-
ös hrsz.-ú földterület átminősítését, továbbá döntött a 783-
as hrsz.-ú 41 877 m2 térmértékű ingatlan megosztásáról. 
Külön szavazással módosították az említett két földterület-
re vonatkozó vagyonrendeletet.

Tárgyaltak a  3285-ös hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 23 
millió forintos vételi ajánlatról is, amelyet nem fogadtak el. 
Dr. Pintér György javaslatára a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a mintegy 1100 m2-es ingatlant hirdessék meg 27 
millió forintos induló vételárral.

Bérletidíj-tételek felülvizsgálata
Előterjesztésében Markó József polgármester elmondta, 
hogy a képviselő-testület október elején felülvizsgálta a szo-
ciális bérlakások lakbéreinek mértékét. Az elmúlt években 
az önkormányzat nem emelte a szociális lakások bérleti dí-
ját, s  továbbra is indokoltnak tűnik e  díjaknak a  jelenlegi 
szinten tartása. A javaslatot felszólalásában Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke, valamint dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző is támogatta, majd azt a testület egyhangúan 
megszavazta.

Többletforrás biztosítása a Kastély Óvodának
Dr. Pintér György alpolgármester arról tájékozatta a testüle-
tet, hogy a Kastély Óvoda azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, tegyék lehetővé a  Hétszínvilág óvodaegység-
ben a  játszótéri eszközök cseréjét, illetve újak beszerzését. 

Az óvodavezető által összeállított beszerzési lista, továbbá 
a szükségessé vált játszóudvari munka (eséscsillapító felület 
kialakítása) díjának figyelembevételével a képviselő-testület 
kétmillió forintot biztosított az óvoda számára az intézmé-
nyi beruházási keretből.

A Közterület-felügyelet 2017. évi első félévi 
tevékenysége
A Vizler Anita közterületfelügyelet-vezető által összeállított 
részletes beszámolót dr. Nagy Atilla aljegyző javasolta tes-
tületi elfogadásra. Az idei első félévi munkavégzésről szóló 
beszámoló részletesen tartalmazza a  közterület-felügyelet 
feladatait, a  szolgálatvezénylést és  a működési tervezetet, 
a személyi és tárgyi feltételeket, valamint a tárgyidőszakra 
vonatkozó statisztikai adatokat. 

A beszámolót az  illetékes bizottságok megvizsgálták 
és véleményezték, s  azt valamennyien elfogadásra javasol-
ták. A Közterület-felügyelet 2017. évi első félévi beszámoló-
ját a képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.

Egyéb rendelkezések
Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Köz-
terület-felügyelet számára gépkocsi-beszerzés céljából 3 
millió forintot biztosított a költségvetés feladattal nem ter-
helt működési tartalékának terhére. 

Jóváhagyták a Szent Imre herceg utca 12. és 14. számú in-
gatlanok telekhatárvonalával szemben egy darab sebesség-
csökkentő borda kiépítését, védett útvonallá minősítették 
a Kossuth Lajos utca Kusché Ernő utcától kezdődő szaka-
szát, valamint 40 km/órás sebességkorlátozást vezettek be 
a Rákóczi Ferenc utcában, a Kiss Ernő és a Bem utca közötti 
szakaszon.

Meghatározták a Polgármesteri Hivatal év végi és a követ-
kező év eleji munkarendjét (lásd külön kiemelve), végezetül 
pedig zárt ülésen tettek javaslatot a Pest megyei Év sporto-
lója-díj gödi kitüntetettjének személyére. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. október 25.

TÁJÉKOZTATÁS

A Polgármesteri Hivatal év végi 
ünnepi munkarendje
A képviselő-testület döntése alapján a Polgármesteri Hi-
vatal év végi munkarendje a következők szerint alakul:
2017. december 25. (hétfő) és 2018. január 2. (kedd) kö-
zött igazgatási szünet lesz.
A 2017. év utolsó munkanapja: december 22. (péntek)
A 2018. év első munkanapja: január 3. (szerda)
Az igazgatási szünet idejére eső négy munkanapon a hi-
vatal dolgozói éves szabadságukat töltik.

KÖZÉLET
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„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

III. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

10 órától:
Táncos csoportok előadásai

14 órától:
Tücsök Bábszínház:

Karácsonyi szívmelengető

16 órától:
Az Iszkiri zenekar koncertje

2017. december 17-én, vasárnap 10 és 18 óra között
a Duna-part Nyaralóházak területén.

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz kürtöskalács, 
sült gesztenye és sok más finomság.

Minden kedves látogatónkat megvendégeljük
egy pohár forralt borral vagy teával!

A gyermekeket játszósarokkal
és ünnepi műsorokkal várjuk.

A belépés ingyenes!

Vásárunkra elsősorban a kézműves 
termékekkel kereskedők jelentkezését várjuk.

További információ:
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com, (06 30) 383-9567.

TISZTELT VÁSÁROZÓK!

FELHÍVÁS

Használja a Gödi Hibabejelentő 
Rendszert Ön is!
Tavaly februárban kezdte meg működését a Gödi Hibabe-
jelentő Rendszer (GHR). A számítógépről, illetve okostele-
fonról elérhető mobil weboldal segítségével bárki jelezheti 
az önkormányzatnak, ha a város közterületein meghibá-
sodást, rongálást vagy szabálytalanságot tapasztal. Így fel-
gyorsulhat a közterületi problémák felismerése és megol-
dása is. 

A GHR rendszer a  lakossági bejelentéseket (ügyeket) 
regisztrálja, és  továbbítja az  egyes szakterületekért fele-
lős ügyintézőknek, akik e-mailben visszajelzést küldenek 
a bejelentőknek az ügy felvételéről, illetve a hibák kijaví-
tásáról. 

Bejelentést tenni (hibajegyet létrehozni) a  következő 
kategóriákban lehet: Csapadékvíz, Hulladék, Köztiszta-
ság, Növényzet, Rongálás, Út, Járda, Egyéb bejelentések – 
észrevételek. A rendszeren keresztül a bejelentő az észlelt 
problémáról a helyszínen készített fényképet is csatolhat. 

A GHR rendszer internetes és  mobilos elérhetősége: 
ghr.god.hu

A Gödi Hibabejelentő Rendszer telefonon keresztül is el-
érhető a (06 27) 530-064-es ügyfélszolgálati számon, illetve 
a (06 80) 890-089-es ingyenesen hívható zöld számon.

Kérjük, ha a város közterületein bármilyen hibát, ren-
dellenességet, rongálást tapasztal, jelentse be a  fenti elér-
hetőségek bármelyikén!

Köszönjük, hogy a rendszer használatával segíti az ön-
kormányzat munkáját!

Göd Város Önkormányzata

Közvilágítási hibák bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágítási kar-
bantartórendszeren keresztül lehet. 

A hibabejelentésre szolgáló webes felület elérhető a váro-
si honlapról (www.god.hu), vagy közvetlenül a kozvilhiba.
hu//hibabejelentes címen.

Akár egyedi meghibásodásról van szó (például nem vi-
lágít a ház előtti lámpa), akár szakaszhibát szeretne beje-
lenteni valaki (például az egész utcában vagy nagyobb kör-
zetben nem égnek a közterületi lámpák), mindkét esetben 
a Kovika rendszeren keresztül jelezhető a meghibásodás.

Az egyedi hibákat a  bejelentéstől számított legfeljebb 
7 nap alatt a Juko Kft . javítja meg, a szakaszhibákat legfel-
jebb 8 nap alatt az Elmű.

A közvilágítási hibákat hivatali időben telefonon ke-
resztül is be lehet jelenteni a következő számokon: 
(06 27) 530-064 (Polgármesteri Hivatal)
(06 80) 890-089 (ingyenesen hívható zöldszám)

Hivatali idő:
H: 8-18 
K-Sz-Cs: 8-16
P: 8-12

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KÖZÉLET
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Az utóbbi időben a város lakóinak mindennapos ta-
pasztalatává vált, hogy a reggeli és a délutáni órák-
ban forgalmi dugó alakul ki leginkább Felsőgödön, 

a vasúti átjárónál, illetve Alsógödön, az alagútnál. A torló-
dás abból adódik, hogy az  iskola- és munkakezdés, illetve 
a  munkából való hazaérkezés időszakában ugyanabban 
az idősávban az átlagosnál jóval többen közlekednek az uta-
kon. Ezeket a csúcsidőszakokat nem lehet fennakadásmen-
tesen áthidalni a  meglévő infrastruktúrával: a  felsőgödi 
vasúti átjáró és az alsógödi alagút kapacitása nem elegendő 
ehhez. A helyzet a  lakosságszám növekedésével várhatóan 
csak romlani fog, ezért az önkormányzat a MÁV segítségét 
kérte a probléma megoldásában. 

Az állami vasúttársaság együttműködése nélkülözhetet-
len azért is, mert állomásainkon egyre sürgetőbb feladat 
a  P+R parkolók és  B+R kerékpártárolók további bővítése, 
cseréje. 

A gödi lakosság naponta szembesült az állomásépületek 
rossz állapotával, illetve a vasúti pálya mentén és az állomá-
sokon elhanyagolt vagy elhagyott MÁV-épületekkel, az el-
vadult növényzettel. 

A több szempontból is rendezést kívánó helyzet megol-
dása érdekében − dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
közbenjárásával − tavasszal tárgyalások kezdődtek az álla-
mi vasúttársaság és  az önkormányzat között. A  feladattal 
Markó József által megbízott alpolgármester, Simon Tamás 
arról számolt be, hogy a  MÁV-val folytatott egyeztetések 
során egyre pontosabban körvonalazódnak a szükséges fej-
lesztések, és a folyamat első eredményeit is érzékelheti már 
a lakosság: 

– A MÁV még a nyáron kifestette az állomásépületek bel-
ső falait, javításokat végeztetett a  peronok aszfaltburkola-
tán, megjavíttatta a tönkrement padokat és hulladékgyűjtő 
edényeket szereltetett fel az  állomások területén. A  vasút-
társaság a  lehetőségei szerint folyamatosan végez karban-
tartási és állagmegóvási munkálatokat, most például újra-
festi az állomásokon a korlátokat.

Az állapotok tartós rendezéséhez azonban ezek a kisebb 
felújítások nem elegendőek. Szükség van arra, hogy parko-
lókat, fedett kerékpártárolókat és közösségi tereket alakít-
hassunk ki a  vasútállomások környezetében, ezért az  ön-
kormányzat mindhárom állomás közelében jelentős méretű 
területek kitakarítását és  használatba adását kéri a  város 
számára. A vasúttársaság nyitott a fejlesztésekhez szükséges 
területek átadására, több ponton már meg is kezdte az ezt 
előkészítő munkálatokat. 

Az alsógödi állomásnál elbontották a  leromlott állapotú 
trafikot, valamint a mellette lévő szaletlit. 

A gödi állomásnál az  elhanyagolt zöldterületeken meg-
kezdték a bozótirtást, amit a régi Tüzép-épületek teljes elbon-
tásával folytatnak. A  Fácán Óvodával szemközti, kerítéssel 
körbevett területen is hozzáláttak az elburjánzott növényzet 
irtásához, és kérésünkre kiszélesítették a bejáratot. Itt ugyan-
is – a nagy fák meghagyásával – egy kis pihenőparkot szeret-
nénk kialakítani homokozóval, játszóeszközökkel, padokkal, 
a park mellett pedig egy modern, az európai uniós szabvány-
nak megfelelő, fedett kerékpártárolót helyezünk el. 

A forgalmi fennakadások megoldása csak újabb vasúti át-
járó kialakításával, illetve az alsógödi és a felsőgödi alagutak 
kiszélesítésével volna lehetséges. A MÁV a közösen elvégzett 
felmérések alapján igényeinket rögzítette, de a jelentős beru-
házási forrásokat feltételező átjárófejlesztésekkel kapcsolat-
ban az egyes létesítmények megvalósíthatóságának műszaki 
és pénzügyi lehetőségei még alapos vizsgálatokra szorulnak. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a MÁV-val folyta-
tott tárgyalásokon és a helyszíni bejárásokon zajlik a vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos problémák szisztematikus felmé-
rése, áttekintése, és egy közös intézkedési terv egyeztetése 
a forgalmi és városképi szempontból rendezetlen állapotok 
megoldására – tájékoztatta lapunkat az alpolgármester. 

A vasútállomások és környezetük rendezésére vonatkozó 
terveket lapunk következő számaiban részletesen is ismer-
tetjük. 

Koditek Bernadett

Csúcsforgalmi időben rendszeressé váltak a forgalmi dugók 
a felsőgödi vasúti átjárónál 

... és az alsógödi alagútnál is, ahol egyszerre csak egy irányból 
haladhatnak a járművek

KÖZLEKEDÉS

Átfogó koncepció készül a vasútállomások és környezetük rendezésére

KÖZÉLET
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Téli nyitvatartás: október 1-től április 30-ig
hétfő, szerda, péntek: 6.00 – 20.00 óráig (pénztári órák: 7.00 – 19.00 óráig)
kedd, csütörtök: 6.00 – 14.00 óráig (pénztári órák: 6.00 – 14.00 óráig)
szombat, vasárnap: 8.00 – 20.00 óráig (pénztári órák: 8.00 – 20.00 óráig)

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

a Gödi Termálstrandfürdő!di T álslsl t ndfdfd üfüfEgész évben mindenkit vár

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

A pályázatok benyújtásának módja: a TESZ valamennyi meg-
hirdetett állása esetében fényképes önéletrajz megküldésével 
a  bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail címre vagy személyesen 
a Duna út 5. szám alatt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a gödi Polgár-
mesteri Hivatal címére megküldve (2131 Göd, Pesti út 81.). 
A borítékra kérjük ráírni:Könyvelő, 9-368-2/2017
További információ: www.god.hu

A gödi Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet
KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltétel: középiskola, államháztartási szakon szerzett 
mérlegképes könyvelő végzettség, közigazgatásban szerzett gya-
korlat, 3-5 év szakmai tapasztalat, közigazgatási szakvizsga. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen a gödi Polgár-
mesteri Hivatalban, Mészáros Tamás osztályvezetőnél vagy 
e-mailben a lehotaycsilla@god.hu címen.
További információk: www.god.hu

TAKARÍTÓ 
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 4 óra
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség, büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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 Sportcsar-
nokban. Takarítók irányítása, helyettesítése.

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

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KÖZÉLET



KÖZLEKEDÉS

Forgalomszabályozás 
a bócsai buszfordulóban
A képviselő-testület döntése alapján hamarosan 
megállni tilos táblát helyeznek ki a  bócsai busz-
fordulóban. Egyre gyakrabban fordul elő ugyanis, 
hogy személyautók parkolnak a bócsai buszmegálló 
mögötti útszakaszon, ezért az autóbusz csak úgy tud 
beállni a megállóba, ha az aszfaltútról letérve felhajt 
a  füvesített területre. A buszfordulóban a forgalmi 
rendet hamarosan tábla is jelzi majd, a szabálytala-
nul parkolók pedig pénzbírságra számíthatnak.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Gyermekorvosi ellátás  
Göd-Újtelepen
Jó hír a Göd-Újtelepen élő családok számára, hogy 
a lakossági fórumon elhangzott igényüknek megfe-
lelően ezentúl hetente egyszer a közvetlen lakókör-
nyezetükben is igénybe vehetik a gyermekegészség-
ügyi ellátást, nem kell minden esetben bevinniük 
a gyerekeket a Kisfaludy utcai rendelőbe. 

Dr. Domán Csilla gyermekorvos bócsai rendelési 
ideje: minden pénteken 9.15 és 9.30 óra között.
A rendelésre online bejelentkezés is lehetséges 
az  Erodium orvosi betegirányító rendszeren ke-
resztül: https://erodium.hu/info/rendelesek/god/
dr.doman.csilla 

Zimanné Bosch Zsuzsa körzeti védőnő csecsemő- 
és  gyermektanácsadásának ideje: minden pénte-
ken 8.30 és 9.15 óra között.
A rendelés és  a  tanácsadás helye: Bócsa, a  Balassi 
Bálint és a Mun kácsy utca sarkán található orvosi 
rendelő.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Hétvégi buszjárat közlekedik a városban
A Markó József polgármester és Lenkei György képviselő által tartott 
lakossági fórumon fogalmazódott meg az a lakossági kérés, hogy hét-
végén is közlekedjen helyijárat a  felsőgödi Autópihenő megállóhely 
és Göd-Újtelep között. A hétvégi buszjárat, amely nemcsak a Bócsán, 
hanem az Oázis lakóparkban élők számára is megkönnyíti a városba 
való bejutást, október 14-től vehető igénybe. Menetrendje a következő:

FEJLESZTÉS

Újabb kerékpártároló a gödi 
vasútállomásnál
Lakossági kérésre és  Lenkei György városi képviselő javaslatára az  önkor-
mányzat újabb ötállásos kerékpártárolókat helyezett el a gödi vasútállomás-
nál, a Pálya és a Fácán utca sarkánál. A tárolókhoz vezető útra pedig egy köz-
téri hulladékgyűjtő is kikerült . 

Gödön egyre többen közlekednek biciklivel, ezért szükség van arra, hogy 
a  forgalmasabb helyeken rendezett és  biztonságos módon lehessen tárolni 
a  kerékpárokat. A  gödi vasútállomáshoz augusztusban került ki az  első új 
kerékpártároló, nemrégiben pedig újabb kettő. Az  önkormányzat szükség 
szerint további biciklitárolók kihelyezését is tervezi, és arra kéri a kerékpár-
ral közlekedőket, hogy járműveiket a tárolókban helyezzék el, ne a környező 
oszlopokhoz, fákhoz kössék ki.

GK 

Az 1. számú helyi buszjárat hétvégi menetrendje

Autópihenő 9.00 10.45 14.50 16.15
Németh László Iskola 9.02 10.47 14.52 16.17
Jácint utca 9.04 10.49 14.54 16.19
Németh László Iskola 9.06 10.51 14.56 16.21
Gyógyszertár 9.08 10.53 14.58 16.22
Vegaimpex Kft. 9.09 10.54 14.59 16.25
Golfpálya 9.10 10.55 15.00 16.26
Kerekerdő utca 9.11 10.56 15.01 16.27
Bölcsőde 9.12 10.57 15.02 16.28
Termál krt. 9.15 11.00 15.05 16.31
OVIT 9.17 11.02 15.07 16.33
Göd-Újtelep 9.19 11.04 15.09 16.35
Új temető 9.21 11.06 15.10 16.37
Tisza utca 9.22 11.07 15.11 16.38
Gödi téesz 9.23 11.08 15.12 16.39
Kölcsey utca 9.24 11.09 15.13 16.40
Gólya falatozó 9.25 11.10 15.14 16.41
Jávorka Sándor utca 9.27 11.11 15.16 16.43
Polgármesteri Hivatal 9.29 11.13 15.18 16.45
Kincsem cs. 9.31 11.15 15.20 16.47
Gárdonyi utca 9.32 11.16 15.21 16.48
Autópihenő 9.33 11.17 15.22 16.49

Az autóbusz CSAK szombaton és vasárnap közlekedik. A helyi buszjáratok 
menetrendje megtalálható a városi weboldalon: http://www.god.hu/hirek/
menetrend

A buszfordulóban táblával is megerősítik majd a 
KRESZ-szabályt, hogy a személyautók ne zavarják a 
buszforgalmat

Ha további kerékpártárolókra is szükség lesz, újabbakat is kihelyeznek 
a mostaniak mellé – mondta Lenkei György képviselő 

KÖZÉLET
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FELÚJÍTÁS

Megszépült a neveleki híd
A felsőgödi Kálmán utca végén újrafestették az Ilka-patakon átí-
velő hidat, amely Nevelekre vezet. A karbantartási munkálatokat 
az  önkormányzat finanszírozásával a  gödi Piarista Szakközép-
iskola, Szakgimnázium és Kollégium tanulói végezték el. A  te-
rületre két új köztéri hulladékgyűjtő is kikerült. A gödi oldalon, 
a hídfőnél, a korábbi bozótirtás és faültetés után most sor került 
a tereprendezésre és a szükséges földmunkák elvégzésére is. A ki-
egyengetett, új talajréteggel ellátott területet tavasszal befüvesí-
tik, s ezzel a híd Göd felőli végén is szépen gondozott, parkosított 
közterület jön létre. A  neveleki oldalon a  Kapcsolat park kínál 
pihenést az arra járóknak. 

GK

VÁROSKÉP

Rongálás a várdombon
Az önkormányzat nemrégen speciális hulladékgyűjtőket helye-
zett el a város több pontján, a kutyasétáltatók által leginkább lá-
togatott helyeken. A Várdomb Szeder utca felőli oldalán található 
kutyaürülék-gyűjtő edényt valaki csúnyán megrongálta és ösz-
szefirkálta. Csányi József körzeti képviselő arra kéri a lakosokat, 
ha bármikor vandalizmussal találkoznak, vagy tudomásuk van 
a rongálók kilétéről, értesítsék őt a  (06 30) 817-3618-as telefon-
számon, vagy hívják az  önkormányzatot a  (06 27) 530-064-es 
számon. Az  önkormányzat újabb kutyás hulladékgyűjtőket is 
szeretne kihelyezni a  közterületekre. Vigyázzunk együtt közös 
értékeinkre és a város rendjére, tisztaságára!

GK

HIRDETÉS

Akciónk 2017. október 24-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszol-
gáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak.  
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221.

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KÖZÉLET
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Ez egy fontos előrelépés, mert 
olyan országot akarunk építeni, 
amelyben minden nemzedék-

nek megvan a maga helye, mi többge-
nerációs Magyarországban gondolko-
dunk – nyilatkozta lapunknak Tuzson 
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért felelős 
államtitkára.

Mint mondta, a  nyugdíjprémium 
mellett javaslatot tettek arra is, hogy 
akárcsak tavaly, a nyugdíjasok az idén 
is kapjanak 10 ezer forint értékű Erzsé-
bet-utalványt karácsony előtt.

A prémiumot nemcsak a  nyugdíja-
sok kapják meg – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár –, hanem mindazok, akik 
a nyugdíjszerű ellátások bármelyik for-

májában részesülnek, így azonos krité-
riumok alapján kifi zetik ezt a juttatást 
az  árvaellátásban, a  rokkantsági vagy 
fogyatékossági ellátásban, valamint 
az  özvegyi nyugdíjban részesülőknek 
is. De például megkapják a bányászok 
egészségkárosodási járadékának, a re-
habilitációs ellátás és a vakok személyi 
járadékának jogosultjai is. Ezt azért 
fontos hangsúlyozni, mert a  törvény 
szerint a  nyugdíjprémiumot alapve-
tően csak azok kaphatnák meg, akik 
már betöltötték az  öregségi nyugdíj-
korhatárt. A  kormány október 4-i 
ülésén viszont javaslatot tettünk arra, 
hogy térjünk el ettől a  megkötéstől, 
és  terjesszük ki a  jogosultak körét – 
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence. 

A  kabinet döntése értelmében tehát 
egyszeri kiegészítés formájában kapják 
meg ugyanezt a  juttatást mindazok, 
akik különféle nyugdíjszerű ellátásban 
részesülnek, s  akárcsak a  nyugdíjpré-
miumot, ezt is a  novemberi járandó-
ságukkal együtt vehetik kézhez. Az in-
tézkedés így 2 millió 750 ezer embert 
érint.

Fontos, hogy a  magyar politikai 
életben ez a  kormány végre felkarolta 
a  nyugdíjasokat, hiszen ez a  korosz-
tály nem számíthat az ellenzékre – fo-
galmazott a  képviselő. Mint mondta, 
a Jobbik csak sértegetni tudja a nyug-
díjasokat: Vona Gábor a remegő kezü-
kön élcelődött, Volner János frakció-
vezető pedig egy elhunyt nyugdíjason 
gúnyolódott. Az államtitkár példaként 
említette azt is, hogy amikor a mai el-
lenzék baloldali pártjai vezették az or-
szágot, akkor elvettek egyhavi nyug-
díjat és  emelték a  rezsidíjakat. Ezzel 
szemben a  Fidesz-KDNP kormány 
immár hetedik éve megőrzi és  emeli 
a nyugdíjak értékét, és az idén először 
prémiumot is fi zet – mondta Tuzson 
Bence.

A politikus hangsúlyozta, hogy 
a  kormánypártok szerint Magyaror-
szág többgenerációs otthon, vagyis 
úgy tekintenek az  idősekre, mint egy 
olyan nemzedékre, amely egy élet 
munkájával dolgozott ezért az  orszá-
gért. Ebből pedig természetesen kö-
vetkezik, hogy ha gazdasági növekedés 
van az országban, abból a szüleinknek 
is részesedniük kell – mondta a képvi-
selő. A nyugdíjprémium kifi zetésének 
most jött el az ideje: ez az elmúlt évek 
sikeres gazdaságpolitikájának eredmé-
nye. Az  államadósság minden évben 
csökken, a  nyugdíjakat nem hitelből 
fi zetjük és  emeljük, hanem az  ország 
saját teljesítményéből – fogalmazott 
Tuzson Bence. Mint mondta, a  2011 
és  2017 közötti időszakban 26 száza-
lékkal emelték a nyugdíjakat, s erre ve-
zethető vissza a mostani lépés is, és „jó 
reményünk van arra, hogy 2018-ban is 
lesz nyugdíjprémium”.

 Gödi Körkép

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

TÁJÉKOZTATÁS

Nyugdíjprémiumot fi zet a kormány − 
a gazdasági növekedést a nyugdíjasoknak is 
érezniük kell
Novemberben kapják meg a  nyugdíjprémiumot a  jogosultak. Magyaror-
szág történetében most először fi zet ilyen jogcímen járandóságot a kormány 
az időseknek. Ennek összege az idén, átlagnyugdíj esetében 24 ezer forint lesz 
− mondta a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5. 
számú választókerület országgyűlési képviselője.

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

KÖZÉLET
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Erre a  rendezvényre idén október 12-
én kerítettek sort a József Attila Műve-
lődési Ház színháztermében. A  száz-
nál is jóval több vendéget Frey Lászlóné 
titkár köszöntötte, a város nevében pe-
dig Lenkei György képviselő és Simon 
Tamás alpolgármester fejezte ki jókí-
vánságait: derűs szívvel és egészségben 
élvezzék nyugdíjas életük minden pil-
lanatát, teljenek a  megérdemelt pihe-
nés évei békességben.

A meghívott művészek zongoraszó-
lóval, dalokkal és versekkel csaltak mo-
solyt az  arcokra, a  gödi Vöröskereszt 
önkéntesei pedig a  maguk készítette 
pogácsával és süteményekkel, üdítőkkel 
és teával kínálták a vendégeket.

A jó hangulatban telt délután végén 
megtudtuk azt is, hogy a Magyar Vö-
röskereszt helyi szervezete legközelebb 
a véradók tiszteletére szervez klubdél-
utánt december másodikán.

(w)

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Szépkorúak köszöntése
Kedves hagyomány Gödön, hogy az  idősek világnapja alkalmából a  Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete vendégül látja városunk nyugdíjasait.

Élettapasztalatukra, tudásukra, bölcsességükre bátran építkezhetnek a jövő nemzedékei

BERUHÁZÁS

Új iskola épülhet Gödön
A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent számában 
közzétették a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési 
Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésé-
nek támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) számú kormányha-
tározatot, amely kimondja: a kormány egyetért a Gödön létesí-
tendő új iskola építésével, és biztosítja a szükséges forrást ahhoz, 
hogy a beruházás előkészítése 2018. június 30. napjáig megtör-
ténhessen. 

Az új nyolc osztályos, 24 tantermes általános iskola egy, az ön-
kormányzat által biztosított, erre a célra alkalmas telken épülhet 
majd fel az Oázis lakópark közelében. 

GK

ÜNNEPI PROGRAMOK NEVELEKEN

Adventi kézműveskedés
A Neveleki Szomszédok Egyesület idén − immár negyedik 
alkalommal − rendezi meg adventi kézműves délutánját. 
Közösen készítünk különböző kreatív ünnepi díszeket, el-
sősorban újrahasznosított alapanyagból! A gyermekekhez 
a Mikulás is ellátogat! Minden neveleki lakost szeretettel 
várunk erre a meghitt, karácsonyra hangolódó alkalomra. 
A részvétel ingyenes.

Helyszín: Ady Klub
Időpont: december 2., szombat 16-tól 19 óráig.

Regisztrációra a  Mikulás-csomagok igénylése miatt 
a www.nevelek.hu honlapon lesz lehetőség.
Köszönettel fogadjuk, ha a  résztvevők egy kis sütemény-
nyel, gyümölccsel vagy üdítővel hozzájárulnak a rendez-
vényhez.

Neveleki hídünnep
A kézműves délutánon készült díszek segítségével idén 
is feldíszítjük a  Kálmán utcai hidat. A  hagyományosnak 
mondható hídünnepen helyszínen készült forralt borral 
és teával várjuk az érdeklődőket! A meleg italok fogyasz-
tása ingyenes lesz. Szeretettel várjuk a szomszédokat díszí-
teni, beszélgetni, forralt borozni.

Helyszín: Kapcsolat park, Kálmán utcai híd
Időpont: december 9., szombat 15 és 18 óra között.

Neveleki Szomszédok Egyesület

Gödön elhunytak
Rajli Frigyesné (sz.: Tapasztó Erzsébet) 85 éves
Balogh Imre 92 éves
Kammerer Ottóné (sz.: Ohács Szidónia Jolán) 81 éves
Lamár János Józsefné (sz.: Török Mária) 57 éves
Olajos Péter 36 éves
Mészáros István 61 éves
Koczó Imre Béláné (sz.: Kiss Erzsébet) 83 éves

2017. október 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Szedlacsek János Gábor és Csák Enikő Melinda
Kriska Gábor és Győrvári Tímea Tünde

Gödön született
Fábián Zsófi
Sárközi Levente

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KÖZÉLET
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Több cseppnyi boldogság
Nem tétlenkedett a Boldogságcseppek csapata októberben sem. Kint 
voltunk a  Gödi Szüreti Fesztiválon, ahol amellett, hogy nagyon jól 
éreztük magunkat, kézműves foglakozást tartottunk a  gyermekek-
nek. Nick Árpád fővédnökünk erődemonstrációs bemutatóval kedves-
kedett a látogatóknak. Adományládánk aznapi bevételét, 10 180 forin-
tot, egy helybéli, nehéz helyzetbe került család számára ajánlottuk fel.

A következő héten gyermeknapot tartottunk a  TopHáz Speciális 
Otthon, a Viktor Speciális Otthon és a Lámpás ’92 Alapítvány lakói-
nak. Plagányi Gabriella jóvoltából egy délelőttre kölcsönkaptuk a Mír-
za-tanyát, ahol vendégünk volt Nick Árpád Guinnes-rekorder. Mező 
Csaba vezetésével meglátogatott bennünket és  megmutatta csodás 
járgányait egy motoros csapat. Vendégeinket Lucza Luca arcfestéssel 
örvendeztette meg. A Süni Pótmama Szolgálat gyöngyfűzős kézműves 
foglakozást tartott, míg a Lámpás ’92 Alapítvány kávékapszulából al-
kotott ékszerek készítésére hívta a jelenlévőket. Természetesen lovag-
lásra is volt lehetősége mindenkinek. Enni- és  innivalóról az Árpád 
ABC gondoskodott.

Ebben a hónapban is küldtünk egy teherautónyi, vegyes felajánlást 
tereskei Csepp-pontunkra. Emellett a Krízis Alapítvány anyaotthoná-
ba, a TopHáz Speciális Otthonba és a váci vérlaborba is juttattunk el 
adományokat. Mindezeken túl megközelítőleg húsz doboznyi ruha- 
és  játékfelajánlást küldtünk kistérségünkbe, valamint az  ország kü-
lönböző pontjaira. Garázsvásárainkra minden alkalommal közel 
ötven ember érkezett, a felajánlások válogatása, hajtogatása, szortíro-
zása, dobozolása folyamatosan történt és történik jelenleg is.Szeretet-
tel látunk továbbra is mindenkit, aki segíteni szeretne vagy segítséget 
kér! További információk a www.boldogsagcseppek.hu honlapon ol-
vashatók.

Kiss Mónika

Adománygyűjtés orgonafelújításra
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma 
kéri, hogy aki teheti, támogassa a felsőgödi 
Jézus Szíve-templom közel 200 éves orgo-
nájának felújítását.

Az alapítvány a Koppel Kft.-t bízta meg 
azzal, hogy két ütemben, 2019. szeptember 
14-re, a templom felszentelésének 95. évfor-
dulójára elvégezze a  javítást. Az  árajánlat 
végösszege 5,5 millió forint.

Az első ütemben az  1998 óta üzemelő 
Johannus 30 elektromos orgona javítása 
készülhet el 2018. szeptember 14-re, amely-
nek költsége 2,9 millió forint. Jövőre lesz 75 
éve annak, hogy a sípos orgona a templom-
ban van.

A második ütemben a közel 200 éves sí-
pos orgona javítása, korszerűsítése valósul-
na meg 2019. szeptember 14-re, melynek 
költsége 2,6 millió forint. Két év múlva lesz 
Göd várossá avatásának 20 éves évfordulója, 
a templom felszentelésének 95. évfordulója, 
és a 170. évfordulója az 1848−49-es szabad-
ságharc győztes tavasz hadjáratának, ami-
kor 1849. április 8-án, húsvétvasárnap ezen 
az orgonán játszottak Görgey Artúrnak.

Kérjük, támogassa Ön is az orgona felújí-
tását!

Adományt elfogadó helyek:
•  Dunakanyar Takarékszövetkezet:
•  Bozóky Gyula Alapítvány, bankszámla-

szám:
64700069-10025080
•  Csekkek a felsőgödi Jézus Szíve-templom-

ban a „kisasztalon”
•  Készpénzes befizetés a sekrestyében, mise 

után
•  Névtelen adomány: alapítványi persely 

a  templomban (a Szent Antal-szobor 
és a gyóntatószék bejárata között)

•  Szja 1 százaléka, az alapítvány adószáma: 
18710034-1-13

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS

Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyra készülődve idén is közös gyertyagyújtásra várnak min-
denkit a felsőgödi Bozóky Gyula térre, a Jézus Szíve-plébániatemplom 
előtt elhelyezett koszorúnál. Az első gyertya meggyújtására december 
3-án, vasárnap 17 órakor kerül sor. A második és a harmadik gyertyát 
december 10-én, illetve 17-én szintén 17 órakor gyújtják meg. Decem-
ber 24-én pedig betlehemi pásztorjátékra hívják és várják a gyereke-
ket, felnőtteket, családokat délután 17 órára. 
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A gödiek már megszokhatták, ha eljön 
az ősz, útra kelnek a lovasok, és az ínyen-
cek meggyújtják a bográcsok alatt a tüze-
ket is. Október 14-én, szikrázó napsütés-
ben sokan látogattak ki a XI. Gödi Szüreti 
Lovas Fesztiválra.

Több mint száz lovas, kocsis, hintós, 
szekeres vonult fel Göd utcáin ostort 
csattogtatva a  megszokott útvonalon. 
A  megállókban vidám hangulatban tán-
coltak és  énekeltek. A  felvonulók között 
nemcsak gödiek voltak, hanem a környe-
ző településekről is jöttek: Őrbottyán-
ból, Fótról, Vácról, Vácdukáról, Sejcéről, 
Sződről, Kosdról érkeztek a résztvevők.

A Feneketlen-tónál már reggel hét órá-
tól sürögtek a bográcsfőző-verseny részt-
vevői, baráti társaságok, cégek, zumbások, 
lovasok és a motoros klub tagjai képvisel-
tették magukat. A  12 csapat különböző 
ételeket főzött: volt paprikás krumpli, tár-
konyos leves, pincepörkölt, birkapörkölt, 
chilis bab, vörösboros vaddisznópörkölt, 
szürkemarha babgulyás, sertéspörkölt. 
A  zsűri a  Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubja által készített töltött káposz-
tát találta a  legfinomabbnak. Második 
a  Rolling Thunder Gödi Motoros Baráti 
Kör lett húsos káposztával, a  harmadik 
helyen a  Gasztronauták csapata végzett 
a  kecskepörköltjével. A  díjazottak helyi 
vállalkozók által felajánlott üsttartókat 
és gyümölcskosarakat nyertek.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
és Markó József polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket.

Napközben számos fellépő fordult meg 
a  színpadon: a  Grandup Kids csapata 
Halmi Viktória, a  Heavenwards Dance 
Stúdió Paulov Dóra és  a  GDSE-Huzella 
Táncszakosztály Harkai Anett és  Dézsi 
Yvett vezetésével. Fellépett a Gödi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar (zenekarvezető Nyikes 
Róbert) és  a  Mazsorett csoport (vezető 
Boldog Mónika). Nick Árpád erőművész 
bemutatóját pedig ámulva nézte a közön-
ség.

A gyermekeknek idén is színes progra-
mokkal kedveskedtek a szervezők: kosár-
hintázhattak a népi játszótéren, kézműves 
foglalkozáson vehettek részt a  József At-
tila Művelődési Ház jóvoltából, a bátrab-
bak felmászhattak a katonai járművekre, 
„tombolhattak” az  ugrálóvárban. Az  ál-
latsimogatóban különböző állatokat néz-
hettek meg: lámát, tevét, vízibivalyt, bir-
kát, kecskét. Kicsik és nagyok tojásdobáló 
versenyen, zsákban futásban és a közked-
velt malacfogó versenyen mérhették össze 
az ügyességüket.

A nap folyamán a  gödi Vöröskereszt 
munkatársai közel száz felnőtt vérnyo-
mását, valamint vércukorszintjét mérték 
meg. A Boldogságcseppek Karitatív Szer-
veződés nehéz körülmények között élő 
gödi család részére gyűjtött adományt.

A nap zárásaként húzták ki a  tombo-
lanyereményeket, fődíjként egy élő kiscsi-
kót, amit idén egy ifjú hölgy vihetett haza.

Idén is nagyon sikeres volt a családi-ba-
ráti összefogásból létrejött rendezvény, 
amelyen korosztálytól függetlenül min-
denki remekül érezhette magát.

Vida-Szabó Emese

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNY

Nem múlhat el az ősz lovas fesztivál nélkül

A lovas fesztivál a városlakóknak 
közösségi  élmény és érdekes látványosság, 
a lovasoknak pedig jó lehetőség lovas 
tudományuk bemutatására

A fesztivál legizgalmasabb pillanatai minden évben akkor jönnek el, amikor a lovasok 
vágtázva megérkeznek a Feneketlen-tó melletti rétre
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A Búzaszem Iskola adott otthont a városi közös megemléke-
zésnek október 19-én.

− Ötvenhat  emléke mindannyiunkban él – kiben 
azért, mert megélte, kiben azért, mert megismerte az akko-
ri eseményeket. Fontos, hogy a  fiatalabb generációknak is 
elmondjuk, mi történt akkor, és ezért fontos közösen emlé-
keznünk – köszöntötte az egybegyűlteket Markó József pol-
gármester.

A pedagógusok, a diákok és a szülők közreműködésével köze-
lebbről is megismerkedhettünk az egyik legismertebb gödi 56-os 
hős, Iván Kovács László élettörténetével. A  fellépők az  egykori 
Corvin közi parancsnok naplójából, a sorstársak és a mártír édes-
anyjának visszaemlékezéseiből idéztek fel részleteket. A szunnya-
dó hazaszeretetnek a  forradalom napjaiban hevesen égő lángját, 
valamint a szabadságharc leverését követő gyász fájdalmas érzéseit 
népzene és néptánc tette átélhetővé.

A visszaemlékezésekből megtudhattuk, hogy a  mindössze 26 
éves Iván Kovács László egyetemista barátaival ment el az októ-
ber 23-ai tüntetésre, és néhány óra múlva már fegyverrel a kezé-
ben harcolt, két nappal később pedig a többiek már őt tekintették 
a  Corvin köz parancsnokának. A  forradalomban való részvétele 
egyenesen következett az oly sokakéhoz hasonló személyes sorsá-
ból: osztályidegensége miatt nem tanulhatott tovább, a tehetséges 
fiú fizikai munkát végzett. Verseiben sokszor utalt arra, hogy az el-
nyomó rendszer ellen fel kell lépni.

Forradalmi szerepvállalása és  mártírhalála sokak előtt ismert, 
azt azonban talán kevesebben tudták, hogy a  harcok közepette 
megismerkedett Horváth Zsuzsával. Szerelmük megrendítő bizo-
nyítéka, hogy Zsuzsa később vállalta a bűnrészességet Iván Kovács 
mellett, és  kérte, hogy vele együtt végezzék ki. Iván Kovács hő-
siességét és hazaszeretetét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy nem menekült külföldre, hanem szülei gödi házában me-
nedéket keresve szervezte tovább az ellenállást. Elfogása után vál-
lalta tetteit, pedig tisztában volt azzal, hogy halálra fogják ítélni. 
„Jogot akartam mindenkinek” – mondta. Társai úgy emlékeznek 
vissza az  ítélethirdetésre, hogy a  szeme se rebbent. „Az ellenség 
az  ellenség; a  golyó eltalálhatta volna a  Corvin közben is. Ezek 
akkor is ellensége voltak.” A feljegyzések szerint Iván Kovács Lász-
ló, miközben a bitófa felé vezették, a Nemzeti dalt szavalta.

NEMZETI ÜNNEP

1956 hőseire emlékeztünk
„Ha egyszer üt az óra,

fel a fejjel és ne tétovázz”
(Részlet Iván Kovács László naplójából)

A nyáron elkészült új 56-os emlékhelyen méltó helyet kapott Iván Kovács László szobra

Az ünnepi megemlékezés a Búzaszem Iskola diákjai, tanárai 
és a szülők közreműködésével készült 

Vízi István nemzetőr Iván Kovács László szobránál helyezte 
el azt a díszkoszorút, amelyet a megemlékezésen Markó 
József polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
adományozott neki

KÖZÉLET
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A Petőfi téren együtt emlékeztek a város vezetői, országgyűlési 
képviselője, az intézmények és a civil szervezetek képviselői

A kárpátaljai testvértelepülésen élő gyerekek tavaly karácsonykor  
boldogan vették át a gödi családoktól érkezett ajándékokat

A képen a helybeli adományozást szervező Egressy Miklós jánosi 
görögkatolikus parókus látható a tavalyi gödi 
ajándékcsomagokkal

Markó József polgármester (j) és Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő (b) a megemlékezéshez kapcsolódóan rendkívüli 
elismerésben részesítette a Gödi Rendőrörs négy munkatársát.
Kiemelkedő munkájáért Csorba György rendőrszázados (j) 
Morva Zoltán címzetes rendőr főtörzsőrmester; Prekáczka 
Zsolt  címzetes rendőr törzsőrmester és Szász Ádám címzetes 
rendőr törzsőrmester vehetett át kitüntetést

Tuzson Bence országgyűlési képviselő ünnepi beszédében így 
fogalmazott: Iván Kovács László rövid életének két célja volt. 
Az  egyik a  kommunizmus felszámolása és  a  demokrácia meg-
teremtése, a  másik pedig a  szabadság és  Magyarország függet-
lenségének kivívása. A szónok emlékeztetett arra is, hogy a gödi 
56-os mártír azt vallotta, két világrend között egy kis ország 
csak úgy maradhat fent, ha megőrzi függetlenségét. Iván Kovács 
László bölcsessége és áldozata példaértékű, s magában hordozza 
az örök magyar sorsot is. A csendes, békeszerető fiatalember hős 
forradalmárként küzdött a  hazája függetlenségéért. Bátor volt, 
olyan, akire szükség volt a forradalom napjaiban, mert a bátor-
ság a szabadság kulcsa, s a bátrak azok, akik előbbre viszik a haza 
sorsát – mondta az országgyűlési képviselő, majd hozzátette: – 
A szabadságért nem elegendő egyszer megküzdeni, ezt bizonyítja 
az elmúlt ezer év. Bátorságra van szükség ahhoz is, hogy ez az or-
szág a következő ezer évben is fenn tudjon maradni.

Tuzson Bence szavai után a megemlékezők közösen átvonultak 
a Petőfi térre, ahol az idén nyáron átadott 1956-os emlékhelyen 
megkoszorúzták Iván Kovács László szobrát. Kemény Gábor, 
a  gödi piarista iskola tanára elszavalta Márai Sándor Menyből 
az angyal című versét. A városvezetés, a politikai pártok, a civil 
szervezetek, valamint az intézmények képviselői mécsessel és vi-
rággal emlékeztek 1956 őszének hőseire.

V. Pálfai Kinga

Karácsonyi adománygyűjtés 
a kárpátaljai gyerekeknek

Idén is folytatódik a szép hagyomány: a gödi iskolák és óvodák 
ismét karácsonyi ajándékokat gyűjtenek a kárpátaljai testvérte-
lepülésünkön élő és magyarországi rászoruló gyerekek számára.

Ezért arra kérjük a szülőket, hogy akinek módja van rá, segít-
sen szebbé tenni a nehéz körülmények között élő gyerekek kará-
csonyát egy cipősdoboznyi ajándékkal.

A dobozokba új vagy használt, de jó állapotú játék, mesekönyv 
és  édesség kerülhet. A  szépen becsomagolt ajándékdobozokra, 
kérjük, írják rá, hogy az ajándékot milyen életkorú gyereknek, 
illetve fiúnak vagy lánynak szánják-e.

A dobozokat az  iskolákban és  az óvodákban lehet leadni, 
az intézmények tájékoztatása szerinti időpontokban.

Tavaly az  ajándékcsomagokkal együtt jelentős mennyiségű 
ruhanemű is érkezett Gödről a kárpátaljai rászorulóknak. Idén 
ruhaneműk kivitelére sajnos nincs lehetőség. A  helybeli segé-
lyezést végző jánosi görögkatolikus egyház ezért kéri, hogy aki 
teheti, akár kisebb összegű pénzadományokkal is járuljon hozzá 
a  rászorulók segítéséhez. Az  egyház karitatív munkáját segítő 
szervezet a pénzfelajánlásokból gyógyszert és élelmiszert vásárol 
a rászoruló családoknak.

A szervezet neve: M. Pokrova Jótékonysági Alapítvány 
A magyarországi MKB Banknál vezetett számlájának száma: 
10300002-10622566-49020010
SWIFT: MKKBHUNB

Köszönjük a szülőknek, hogy segítenek szebbé tenni a gyerekek 
karácsonyát!

Simon Tamás
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ZÖLDHULLADÉK

Ingyenes zöldhulladék-
leadási akció gödi 
lakosoknak
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a  lakosságot, hogy az  önkormány-
zat döntése alapján a  Nemeskéri útról megkö-
zelíthető zöldhulladéklerakó-telepen az  alábbi 
napokon 8 és 17 óra között ingyenesen fogadják 
a lakosság által odaszállított zöldhulladékot:
•  November 22-én (szerdán) és november 25-én 

(szombaton)
•  November 29-én (szerdán) és december 2-án 

(szombaton)

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vállalja a zöldhulladék háztól történő elszállítá-
sát is. Ennek a  szolgáltatásnak a díja 50 Ft/120 
literes zsák, illetve 50 Ft/gallyköteg. Egy gally-
köteg legfeljebb 40 cm átmérőjű és 1 méter hosz-
szú lehet.

A szállítási igényeket bejelenteni 2017. no-
vember 22-én 12 óráig lehet a (06 27) 530 611-es 
telefonszámon, az info@godihulladek.hu e-mail 
címen vagy személyesen.

A szállítási díj előzetes kifizetésére a Hulladék-
gazdálkodási Kft. pénztárában van lehetőség 
(2132 Göd, Duna út 5., bejárat a Kisfaludy utca 
felől).
Pénztári órák:
Hétfő: 7 és 19 óra között
Péntek: 7 és 12 óra között.

A zöldhulladék gyűjtésére a  gödi üzletekben 
kapható bármely 120 literes zsák megfelel.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

TERMÉSZETKÁROSÍTÁS

Rekviem egy fa halálára
Felelőtlen, randalírozó fiatalok szeptember végén a felsőgödi Duna-parton 
felgyújtottak egy hatalmas fát. A tűzesethez kivonult a rendőrség és a tűz-
oltóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság pedig természetkárosí-
tás miatt feljelentést tett az elkövetők ellen. A természetet és a Duna-partot 
szerető gödiek közül sokakat megdöbbentett és mély szomorúsággal töltött 
el az értelmetlen pusztítás látványa. Az alábbiakban Tomka Péter olvasónk 
sorait közöljük:

Nagy és pótolhatatlan veszteség érte a felsőgödi Duna-partot: halálát lelte egy 
fa. Nem csupán egy fa, hanem a legszebb fa. Ő a mi fánk volt, gödieké, amely 
már akkor itt élt, amikor mi még meg sem születtünk.

Túlélte a két világháborút, ellenállt az árvizeknek, a viharoknak. Ez idáig 
kibírta a meggondolatlan emberek támadásait is. Mígnem 2017. szeptember 
23-án olyan sebet kapott, melyet már nem tudott kiheverni, és  szívszorító 
haláltusája után életét vesztette. A halálos sebet meggondolatlan, értelmetlen 
és  galád emberi cselekedet okozta. Kinek és  milyen megfontolások által jut 
eszébe, hogy tüzet gyújtson egy fa odvában, miközben vidáman romantikázik 
a naplemente szépségében? Vajon a megszenesedett fa látványa tudatosítja–e 
a tettesben cselekedete szörnyűségét, érzékeli-e ennek a gyilkosságnak felelős-
ségét, megbánást érez-e?

Egy névtelen gyászoló mindannyiunk nevében virágot helyezett el a fa tövé-
ben, kifejezve a fájdalmunkat.

Vajon az elkövetők mernek-e szembenézni a tettükkel, a helyszín látványa 
ébreszt-e bennük szomorúságot, részvétet? Legyen ez az eset mementó mind-
annyiunk számára, hogy ráébredjünk, a természet életünk része, ha tönkre-
tesszük, önmagunkat semmisítjük meg.

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Március 16. – Április 30. Szeptember 1. – Október 14.

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kerti hulladékot égetni március közepéig tilos!
Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében októ-
ber 14. és március 16. között kerti hulladékot égetni nem szabad. 
A  fákról lehulló leveleket és  az egyéb kerti hulladékokat az  őszi 
zöldhulladék-leadási akció keretében most két héten át ingyenesen 
veszi át a Nemeskéri útról nyíló zöldhulladék-lerakó telep, amelyet 
a temetővel szemben lévő földúton keresztül lehet megközelíteni. 
Akinek nincs autója, az – csekély térítési díj ellenében – kérheti 
a növényi hulladék háztól történő elszállíttatását is. (Lásd az akci-
óról szóló részletes tájékoztatást!)

A zöldhulladék ártalmatlanításának környezetbarát módja 
semmiképpen sem az  égetés, hanem a  komposztálás. A  nedves 
avar és más növényi hulladék égetésével rengeteg füst keletkezik, 

ami rontja a levegő minőségét és a saját, valamint a környezetünk-
ben élők egészségét is károsíthatja.

A tűzgyújtás szabályairól szóló rendelet értelmében, aki kerti 
hulladékot éget a  megengedett időszakokon kívül, az  50-től 150 
ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető.

A helyi rendeletet betartani azonban nemcsak ezért, hanem 
mindenekelőtt a levegő szennyezésének elkerülése és egészségünk 
megőrzése érdekében tanácsos.

Jegyezzük meg: a – száraz (!) – kerti hulladék égetése csak szep-
tember 1. és október 14., illetve március 16. és  április 30. között 
megengedett.
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− Városunk a  Duna vízgyűjtőterületének 
része, és két patak folyik keresztül rajta.
− Felsőgödön áthaladva éri el a Dunát az Il-
ka-patak, amelynek két mellékága is van. 
Tőle jóval délebbre, a Rómaiak útja irányá-
ból érkezik egy másik patak, mely az  Ilka 
egyik mellékágába torkollik. Valamikor 
Karajos-pataknak hívták, de ma már ezt 
csak kevesen tudják, feledésbe merült 
a neve. E patakok nagyobb része az önkor-
mányzat tulajdonában álló földterületeken 
található, ám egyes szakaszok magántulaj-
donban lévő ingatlanokon. Az utóbbiakon 
a tulajdonosok feladata a patakmeder rend-
ben tartása.

− Ezzel el is érkeztünk beszélgetésünk tu-
lajdonképpeni főtémájához. Hogyan ren-
delkeznek a jogszabályok?
− A Vízgazdálkodási Társulat „üzemelteti” 
az  önkormányzat tulajdonában lévő terü-
leteken keresztülfolyó patakokat. Évente 
két alkalommal − s ha szükségesnek látjuk, 
akár többször is – elvégezzük a  növény-
zetmentesítést és  a  patakmedrek kotrását. 
A saját dolgozóink mellett közfoglalkozta-
tott alkalmazottak is részt vesznek ebben 
a munkában. Sajnos gyakran tapasztaltuk, 
tapasztaljuk, hogy egyesek a kerti zöldhul-

ladékot, a lenyírt füvet, a gallyakat, nyese-
dékeket a patakba szórják. A vízben bomló 
zöldhulladék a  vízminőség romlásához, 
algásodáshoz vezet, az ágak, gallyak pedig 
összegyűlve fennakadnak a meder egy-egy 
pontján, és  akadályozzák a  víz szabad fo-
lyását. Szeretném felhívni a lakosság figyel-
mét arra, hogy a gödi patakok közös termé-
szeti értékeink, amelyekben mindannyian 
örömünket lelhetjük. Bánjunk velük a sajá-
tunkként, és  ne dobáljunk a  vizükbe sem 
növényi, sem másfajta hulladékot!

− Mi a helyzet azokkal a patakszakaszok-
kal, amelyek magáningatlanokon halad-
nak keresztül?
− Szerencsére a  telektulajdonosok több-
sége rendben tartja a  kertjén átfolyó sza-
kaszt, de akadnak sajnos olyanok is, akik 
nem törődnek vele. Néhol a  telekhatáron 
végigfutó drótkerítést áthúzzák a patakon 
is, így a patakmeder egyes helyeken keríté-
sekkel szabdalt. Ez szabálytalan. Bizonyos 
vízszint felett a kerítés „megállítja”, össze-
gyűjti az úszó hulladékot, ami nem csupán 
látványnak szörnyű, de a  szeméthalom 
visszaduzzaszthatja magát a  patakot is. 
A Vízgazdálkodási Társulat természetesen 
ezeken a szakaszokon is elvégezné a patak-

meder karbantartását, ám nem minden in-
gatlanra tudunk bejutni.

− Mi a megoldás ilyen esetekben?
− Mindenekelőtt az  ingatlantulajdonosok 
környezettudatos szemlélete. A  mérleg 
egyik serpenyőjében a  kertemen vidáman 
végigcsörgedező patak látványa, a  má-
sikban pedig a  drótkerítésen fennakadt 
szemétkupacé. Vajon kinél merre billen 
a mérleg?

A Polgármesteri Hivatal környezetvé-
delmi referensével kitűnő a kapcsolatunk, 
rendszeresen egyeztetjük a  közös felada-
tainkat, s  ugyanígy az  önkormányzattal 
is. Persze itt már nem csupán a gödi pata-
kok állapotáról beszélünk, hanem például 
a külterületeken illegálisan lerakott hulla-
dékról is. Némelyek az építési törmeléktől 
az elhasznált gumiabroncsokon át a  tönk-
rement háztartási gépekig mindent eldo-
bálnak. A  magántulajdonú ingatlanokon 
keletkező sitt lerakóhelyre szállíttatásáról 
az  ingatlan tulajdonosának kell gondos-
kodnia. A  gumiabroncsokat és  az  elekt-
ronikai hulladékot átveszik a  Gödi Hul-
ladékgazdálkodási Kft. Kisfaludy utcai 
telephelyén, és minden évben van lomtala-
nítás is. A hulladéktól nem megszabadulni 
kell, hanem gondoskodni a megfelelő elhe-
lyezéséről, figyelembe véve a környezet vé-
delmének szempontjait. Sajnos ez ma még 
nem mindenki számára magától értetődő.

Tervezzük, hogy a városvezetéssel, a pol-
gárőrséggel és  a  rendőrséggel együttmű-
ködési megállapodást kötünk az  illegális 
hulladéklerakás megfékezése céljából. 
Megoldás lehetne például még egy mezőőr 
alkalmazása, Dunakeszin pedig nemegy-
szer a kihelyezett vadfigyelő kamerák érték 
tetten a szemetelőket. Ám igazi eredményt 
csak a  környezettudatos szemlélet álta-
lánossá válása jelenthet, az, ha mindenki 
megérti: természeti értékeinkre, a  pata-
kokra, a  Duna-partra, az  erdőkre, a  me-
zőkre úgy kell vigyáznunk, mintha a saját 
tulajdonaink lennének.

W. B.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Vigyázzunk a patakok tisztaságára!

Sajnos nem ritka jelenség, hogy a gödi patakok bizonyos szakaszain egyesek zöldhul-
ladékot és  mindenféle más szemetet dobálnak a  mederbe. Patakvizeink állapotáról 
és a környezetszennyezés visszaszorításának fontosságáról Óvári Lászlóval, a Gödöl-
lő−Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és  Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat 
igazgatójával beszélgettünk.

Természeti környezetünk védelme közös feladatunk: Göd őrizze tovább zöld város jellegét

Óvári László
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Hasznos élőlények az avarban
Az egyik legjellegzetesebb őszi tennivaló a  kert-
ben az  avar összegereblyézése, összegyűjtése. Ezt 
érdemes óvatosan csinálni, hiszen az  avar renge-
teg élőlény búvóhelye! A  rovarok, például a  kati-
cabogarak és  a  bodobácsok, előszeretettel bújnak 
be az avar levelei alá, összegyűlnek egy-egy védett 
helyen, lehullott levelek fonákján. A sünök, a gyí-
kok és a kert egyéb lakói szintén szívesen bújnak be 
egy-egy avar-, gally- vagy kertihulladék-kupac alá, 
hogy ott teleljenek át. Éppen ezért óvatosan végez-
zük az avarhalom eltakarítását, és hagyjunk olyan 
helyeket a  kertben, ahol meghúzhatják magukat 
ezek az állatok!

Ha már az  avargereblyézésről van szó, fontos 
kérdés az is, hogy mit csináljunk vele. Azt hiszem, 
a  helyi szabályozásnak, a  témában megjelent cik-
keknek, oktatásnak, ismeretterjesztésnek köszön-
hetően Gödön mindenki tisztában van azzal, hogy 
nem az égetés a megoldás – hanem a komposztálás. 
A leveleket lehet külön is komposztálni, de az év fo-
lyamán felgyűlt komposzthoz is hozzá lehet adni.

Itt az ideje a komposzt átforgatásának és kihor-
dásának is. Amikor beletúrunk a  halomba, azt 
láthatjuk, hogy élőlények serege szalad szét ásónk 
vagy vasvillánk elől. Van, amelyik sok pár lábon 
(például az ászkarákok, azaz a pincebogarak, vagy 
a  százlábúak, különféle pókfajok), van, amelyik 
lábatlanul (a komposzt a  giliszták paradicsoma!). 
A  komposztban élő jószágok közül nem minde-
gyik tűnik nagyon szimpatikusnak, de a rút külső 
ne ijesszen el minket, ne vessünk véget életüknek 
az ásó élével! Még a pajorokénak sem! Ezek ugyanis 
a komposztban jó eséllyel nem a kerti növényeken 
kárt okozó cserebogarak, hanem a  rózsabogarak 
lárvái. Bár külső megjelenésük nagyon hasonló, 
a  rózsabogár-pajorok korhadékevők – a  cserebo-
garakéi viszont élő növények gyökereit rágogatják, 
így azokat kipusztítva valóban tudnak károkat 
okozni. Velük viszont, az elhalt növényi részek kö-
zött, a komposztban nemigen találkozhatunk. Így 
kíméljük meg a megtalált lárvákat is, és telepítsük 
át őket az új komposzthalomba, hiszen közreműkö-
désük a komposztálás folyamatának fontos része.

Felkészülés a madáretetésre
Ahogy beköszönt a  hideg, elkezdhetünk készülni tollas barátaink etetésére 
is. Az avar, a felmagzó növények nekik is jó vadászterületetek, terített asztalt 
jelentenek – de ahogy egyre keményebbé válik a hideg és  leesik az  első hó, 
bizony felkopik az álluk. A madaraknak sokféle módon felkínálhatjuk az ele-
séget – ma már jó néhány helyen kaphatók mindenféle etetők, de házilag is 

KERT

Őszi természetvédelem a kertben
Ahogy megérkeznek az  első fagyok, lehullanak a  fákról a  levelek, 
akár egyik napról a  másikra is megváltozhat a  természet. Akár-
milyen arcát mutatja is azonban, vigyáznunk kell rá. Az őszi kerti 
munkálatok közül ne felejtsük ki azokat, amelyek a természet, a faj-
gazdagság védelmét, a kertek természetességét szolgálják!

Pinceászka

Éticsiga

Sün

Földigiliszta

Orrszarvúbogár

A madárbarát kertekből nem hiányozhat az itató sem

barkácsolhatunk, akár üres ásványvizes flakonokból 
is. Az sem probléma, ha csak az ágakra felszúrva, vagy 
akár a  földre leszórva kínáljuk fel: vannak madarak, 
amelyek kifejezetten a földön keresik az eleségüket, így 
számukra ez a legtermészetesebb útja a táplálkozásnak.

Arra azoban figyeljünk, hogy ha elkezdtük az  ete-
tést, akkor azt mindenképp folytassuk tavaszig – a kis-
termetű jószágoknak nagyon fontos a kiszámíthatóság. 
Ha egy hidegebb időszakban, egy fagyos éjszaka után 
nem találják a megszokott helyen táplálékukat, az akár 
a végüket is jelentheti. Szintén végzetes lehet, ha nem 
megfelelő ennivalót kínálunk nekik: semmiképpen se 
kenyérmorzsát adjunk (amelytől elpusztulhatnak), ha-
nem magokat, gyümölcsöket, vagy akár főtt krumplit.

Az etetés mellett fontos az ivó- és fürdővíz biztosítá-
sa is. Nem sokszor gondolunk bele, de éghajlatunkon 
a tél meglehetősen száraz – ha van is csapadék, az fa-
gyott állapotában nem hozzáférhető a  madaraknak. 
A folyadékot viszont nekik is pótolniuk kell – úgyhogy 
az  itatás nem csak nyáron, hanem télen is fontos. Vi-
gyázzunk, hogy ne fagyjon be a kihelyezett itatótálca, 
hiszen akkor használhatatlanná válik számukra!

Mivel a  madaraknak télen is szükségük van búvó-
helyre, az odúknak ilyenkor is fontos a szerepe. Az ősz 
folyamán tehát át kell vizsgálni a  kihelyezett madár-
odúkat. Egyrészt meg kell nézni, nem tették-e tönkre 
az  időjárás viszontagságai, biztonságos-e, vagy éppen 
leszakadófélben van valamelyik alkatrésze. Másrészt 
a benne felgyülemlett fészekanyagot, ürüléket is érde-
mes eltávolítani. A téli hidegben nem ritka, hogy több 
madár is használ egy-egy odút – csináljunk hát nekik 
helyet, és takarítsuk ki szálláshelyüket!

A természetbarát kert minden évszakban kínál érde-
kes látnivalót, de talán a leglátványosabb télen az, ami-
kor a  csupasz fák nem takarják lombjukkal lakói kat, 
a hó pedig éles kontrasztú háttérként rajzolja ki a más-
kor láthatatlan „forgalmat”. A  nyüzsgő madár etető 
felejthetetlen élményeket nyújt – érdemes már most 
megalapozni tollas vendégeink kényelmét!

Pásztor Balázs
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Az iskolák hírei
HUZELLA ISKOLA

Magyar mágnások nyomában 
a Felvidéken
Szeptember végén, a Határtalanul! pályázat keretében a sződligeti 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint a gödi Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói négy 
pedagógus kíséretében szlovákiai kiránduláson vettek részt. A ta-
nulmányút kitágította az iskola falait, és számos hasznos ismeret-
tel ajándékozta meg a résztvevőket.

A bajmóci és a füleki vár érdekes kiállításait bejárva történelem-
tudásunkat bővítettük, míg a Malonyai Arborétum és a dobsinai 
jégbarlang csodáit felfedezve élőben láthattuk az eddig csak a tan-
könyvekből ismert növényritkaságokat, geológiai képződménye-
ket. Irodalomórát az alsósztregovai Madách-kúriában tartottunk, 
ahol nemcsak a korabeli hangulatot érzékelhettük, hanem a mú-
zeum idegenvezetőjének jóvoltából sok mindent megtudhattunk 
Az ember tragédiája keletkezéséről is. A művészettörténeti foglal-
kozásokat Besztercebánya, Körmöcbánya és Selmecbánya csodá-
latos gótikus, reneszánsz és barokk épületei között tartottuk, vala-
mint a betléri Andrássy-kastélyban.

Utunkról mindannyian felejthetetlen élményekkel, kalandok-
kal és nem utolsósorban új barátokkal gazdagabban tértünk haza.

Ízelítő a gyerekek élménybeszámolóiból:
„A füleki vár volt a kedvencem, nagyon sok jó történet volt, egy-

szerűen imádtam.” (Wass Andor)
„Abba is betekintést nyertünk, hogy Madách hogyan írta meg 

Az ember tragédiáját. Nagyon érdekes volt, oda még egyszer visz-
szamennék.” (Szilva Simon)

„A Malonyai Arborétumban olyan növényeket ismerhettünk 
meg, amilyeneket még soha nem láttam. Például a mamutfenyőt, 
aminek a kérge puha és lehetett rajta bokszolni.” (Tősér Máté)

„Az utazás során összeismerkedtünk a másik iskolából érkezet-
tekkel, és barátokat szereztünk közülük.” (Horváth Kinga)

Október 27-én elegáns lányok és fi úk gyülekeztek az iskola udva-
rán. Tanítás nélküli munkanap keretében − hagyományteremtő 
céllal − pályaorientációs napot szerveztek a vállalkozó szellemű 
pedagógusok. Alsó tagozaton a kisebbek rajzoltak, a nagyobbak 
fogalmazást írtak, „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel. Az első-
sök egy nyomozóval beszélgethettek, a másodikosok a lótartással 
és a lovas sporttal ismerkedhettek, a harmadikosok az állatorvosi 
és vízilabdaedzői munkával kapcsolatos kérdéseiket tehették fel, 
míg a negyedikeseket szülésznő és energetikus várta.

A felső tagozatosok a  sportcsarnokban a  szülők asztalánál 
sokféle szakmáról kaphattak tájékoztatást. Ugyanott a hetedikes 
és  nyolcadikos diákok a  középiskolák képviselőinek tehették fel 
kérdéseiket. A Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett pálya-
választási kiállítás adta az ötletet az iskolák meghívására: Vácról 
a Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközép-
iskola, a Piarista Szakközépiskola és Szakgimnázium, a Boronkay 
György Műszaki Szakgimnázium és  Gimnázium, a  Selye János 
Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola, va-
lamint a Madách Imre Gimnázium voltak vendégeink. Képvisel-
tette magát továbbá az Apáczai Csere János Gimnázium, a Buda-
pesti Osztrák Gimnázium, az Eötvös József Gimnázium, a Kozma 
Lajos Faipai Szakgimnázium és a Berzeviczy Gergely Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium.

Iskolánk pedagógusai a motivációs levél, az önéletrajz és a név-
jegykártya-készítés rejtelmeibe vezették be a nebulókat, akik el-
készítették ezeket, a legbátrabbak angol és német nyelven.

A pályaorientációs nap sikerét látva a következő tanévben is 
találkozunk!

K. A.

Pályaorientációs nap a Huzellában
A Huzella Iskola a  2017/18-es tanévben is megrendezi 
hagyományos jótékonysági bálját, amelynek bevételéből 
a gyerekek ökotudatos nevelésére szervezett programokat 
szeretnénk támogatni.

A jótékonysági bál december másodikán, szombaton 
19 órakor kezdődik a Belga Sörházban.

Kérjük, támogassák önök is a rendezvényünket támoga-
tójegy (500 Ft), illetve belépő (5000 Ft) vásárlásával, me-
lyek a Huzella Iskola titkárságán igényelhetők a huzella_
tanar@huzella-god.sulinet.hu e-mail címen és  a  (06 30) 
265-7933-as telefonszámon.

Jótékonysági bál a Huzellában

A hetedikes diákok Rimaszombaton, Tompa Mihály szobra előtt

J Ó T É K O N Y S Á G I  E S T
Ö K O - B Á L

H U Z E L L A  I S K O L A

2 0 1 7 .  D E C E M B E R  2 .  1 9  Ó R A
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BÚZASZEM ISKOLA

Adventi vásár
December 3-án, vasárnap 10 órakor nyit a Búzaszemben 
a  hagyományos adventi vásár, iskolánk szellemiségéhez 
illeszkedő termékekkel, idén a  korábban megszokottnál 
nagyobb területen. A Búzaszem adventi vásárát természe-
tesen kulturális programok is kísérik, lesz kézműves ját-
szóház és  mesesarok, muzsikálnak a  búzaszemes diákok 
és tanáraik, s jelen lesznek a Búzaszem Piac őstermelői is. 
A Búzaszem adventi vásárra sokan jönnek nemcsak Göd-
ről, de a környékről is. A vásár évek óta a környékbeli kép-
ző- és  iparművészek, kézműves termékekkel foglalkozók 
fontos találkozóhelye, több mint ötven árus jön rendsze-
resen. A Búzaszem magyar hagyományokat ápoló iskola, 
magas szintű népzenei képzéssel, s  ennek szellemében 
szervezik a  vásárokat is, melyeket áthat az  adventi vára-
kozás hangulata és az ajándékozás öröme. Amíg a gyere-
kek kézműveskednek, mesét hallgatnak, addig szüleik ké-
nyelmesen válogathatnak a portékákból és beszerezhetik 
a meglepetéseket mikulásra, karácsonyra. Aznap főzniük 
sem kell: fi nom gulyáslevessel várjuk a családokat.

BringaAkadémia
A Búzaszembe, hál’ istennek, a tanulóink közel kétharmada 
érkezik reggelente gyalog vagy kerékpárral. Az iskola veze-
tői igyekeznek mérsékelni az autóforgalmat, ezért ösztönzik 
a gyerekek gyalogos vagy kerékpáros közlekedését. Ám fon-
tos az  is, hogy a bicajosok szabályszerűen felszerelt kerék-
párokon érkezzenek az  iskolába, s  ők maguk is megfelelő 
felszerelésben és  a  szükséges tudás birtokában legyenek. 
Vagyis: fejüket sisak védje, a  fülükből hiányozzon a  fül-
hallgató; ismerjék és  tartsák be a közlekedési szabályokat. 
Ezért idén elindítjuk a  Búzaszemben a  BringaAkadémiát, 
gyermekeknek és  szülőknek egyaránt. Interaktív, játékos 
órákat tartanak erre felkészült szakemberek, amelyeken 
a  gyermekek megismerhetik a  kerékpár kötelező felsze-
reléseit, s  képet kapnak arról, hogy miként vizsgálják át 
kerékpárjukat indulás előtt, hol szabad kerékpárral köz-
lekedni (és hol nem!), hogyan lehet látni és látszani, de is-
mereteik lesznek az  elsőbbségi szabályokról is. A  képzés 
ősszel kezdődik a Búzaszemben, és tavasszal, a kerékpáros 
szezon kezdetén fejeződik be, amikor a szülőkkel is foglal-
koznak majd a Bringa Akadémia szakemberei.

H. Sz.

Nyílt nap november 22-én
A jövendő elsősök szüleit várjuk a Búzaszem nyílt napján novem-
ber 22-én, szerdán. A gyermekek szülei bepillanthatnak a mostani 

első osztály munkájába, megtekinthetik a negyedik osztályban 
nevelő tanító óráit, s az ötödik osztályban is látogathatnak órákat. 

Jelentkezni a www.buzaszem.hu oldalon
a Hírek menüpontban a nyílt napról szóló tudósításban elhelye-

zett jelzeten lehet.Adventi vásár
a  Búzaszem  Iskolában

December 3-án, vasárnap, 10 órától 
Göd, Vécsey u. 1.
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Az osztályunk kirándulni indult. Azért volt ez olyan külön-
leges, mert mindez október 6-án történt. A börzsönyi túrá-
ra két nagyon aranyos kutyus is elkísért bennünket: Mimi 
és Retri.

Valahol félúton Jutka néni megállt, és ezt mondta: − Ked-
ves gyerekek, kedves szülők, álljunk egy nagy körbe és em-
lékezzünk meg az aradi vértanúkról!

Mindenkinek a lába elé helyezett három szalagot, egy pi-
rosat, egy fehéret és egy zöldet. Majd megkezdődött az ün-
nepség. Elkezdtem mondani az  ünnepi beszédet, utánam 
Dorka folytatta, majd Jakab fejezte be. Ezután elhangzott 
a tizenhárom aradi vértanú neve. Csend ült a tisztásra. Egy 
percnyi néma csend. A nemzetiszín szalagokat a fák törzsé-
re kötöttük.

Jó érzés volt az őszi erdőben kirándulni. Sose fogom elfe-
lejteni ezt a napot!

Szöllősy Szellő

Gödi Évadnyitó Táncház

Október 13-án rendeztük meg a  Gödi Évadnyitó Táncházat 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. Több mint százan 
gyűltünk össze, a  Művészeti Iskola jelenlegi és  volt néptáncos 
növendékei, valamint szülők, testvérek, barátok. Zenés játékkal 
kezdődött a  program, majd moldvai körtáncok következtek, 
melyben minden korosztály képviselte magát. Ezután − tánchá-
zi szokás szerint − a szülinaposokat köszöntöttük, majd az este 
további részében gyimesi és  moldvai zenére jártuk a  táncot, 
s volt közös éneklés is. A remek hangulatú táncház zárásaként 
a Wimmer Zóra vezette zenekar eljátszotta A fényes nap kezde-
tű moldvai imádságos éneket. Reméljük, hogy máskor is tudunk 
még hasonló táncházakat szervezni, és reméljük azt is, hogy a gö-
diek közül egyre többen látogatnak el rendezvényeinkre.

Greguss Gergő néptáncpedagógus

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Árpád-kupa
Iskolánk október 5-én meghívást kapott a váci Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola névadójának tiszteletére megren-
dezett Árpád-kupára, amely egy IV. korcsoportos kézilab-
datorna lányoknak. Idén a házigazdán és a mi iskolánkon 
kívül még a kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola vett 
részt és  játszottunk magas színvonalú körmérkőzéseket 
egymással. 
A jó hangulatú összecsapásokat leginkább az tette felejthe-
tetlenné, hogy a mérkőzések végén, hosszú évek elteltével 
először a mi iskolánk állhatott fel a dobogó legtetejére. Kü-
lön öröm számunkra, hogy a különdíjak közül a  legjobb 
játékos címét csapatunk tagja, Baliga Boglárka kapta.

Juhász Zsuzsanna

A rajzszakkörösök 
látogatása Fóton

Egy különleges kirándulás

Iskolánk rajzszakköröseivel rendha-
gyó foglalkozáson vehettünk részt 
Fóton, az  ottani Népművészeti Szak-
középiskolában. Nagy szeretettel 
fogadtak bennünket, s  mi szájtátva 
csodáltuk a  fóti diákok alkotásait. 
Bepillanthattunk egy-egy rajzórára, 
ahol szakköröseink is bizonyíthat-
ták tehetségüket A  fóti művésztanár, 
Margit néni hozzáértéssel, nagy fi-
gyelemmel irányítgatta nebulóinkat 
a munka során. Diákjaink közül volt, 
aki ekkor döntött úgy, hogy majd 
ebbe az iskolába szeretne járni!

Benkő Csilla rajztanár

KÖZÉLET
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Őszi szakmai sikerek a piaristáknál

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Művészetoktatás
Október 11-én rendezték meg a XIV. Országos Lubik Imre 
Trombitaverseny válogatóját, amelynek a dunakeszi Farkas 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. Iskolán-
kat Nyikes Lőrinc és Gál Ákos Lehel képviselte. Lőrinc be-
jutott az országos döntőbe. Köszönjük a felkészítést Nyikes 
Róbertnek és Boross Anettnek.

A fővárosi Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerész-
képző Gyakorló Szakgimnázium volt a helyszíne a III. Or-
szágos Dittrich Tibor Korosztályos Klarinétversenynek. 
Tanulóink közül Balogh Bence indult a  versenyen, felké-

szítő tanára Kolláth András, zongorakísérője Boross Anett 
volt.

Idén is bemutatkoztak a  legkisebbek az  októberi Palán-
ta-hangversenyen. A fellépő diákok közül sokan csak idén 
szeptembertől tanulnak hangszereiken, de a  szorgalmas 
gyermekeknek és  a  kiváló pedagógusoknak köszönhetően 
nagyszerű produkciókkal szerepeltek. Sok tehetséges nö-
vendékünk kapta meg az „Első hangversenyem” című ok-
levelet tanáraiktól.

Sz. A.

Két éve megnyertük az országos döntőt, s idén is a legjobb 
tizenkét csapat között vagyunk! A  Magyar Asztalos Ta-
nulmányi Versenyen az  elméleti forduló legjobbjait no-
vember közepén Sopronban várják a gyakorlati feladatra. 
A rangos, nemzetközi szintű megmérettetés (szlovák, cseh 
és  német vendégcsapatok is lesznek) kiegészül elméleti 
tanáraink és mestereink számára egy szakmai konferen-
ciával. Így a fi úkat felkészítő Bagó Péter tanár és Klincsok 
László mester is ott lesznek Sopronban. A  versenyen 
az Almási Bálint (14.A), Kiss Ádám (11.A), valamint Juhász 
Martin (11.A) összetételű csapat képviseli a gödi színeket.

A kőfaragóknál is lesz nemzetközi megmérettetés, mivel 
Balogh Krisztián (12.F) a Euroskills versenyén, a szakmák 
Európa-bajnokságán fog indulni. A hazai rendezésű ver-
seny 2018 őszén lesz Budapesten, s  huszonnyolc európai 
ország fi atal szakemberei mérik össze tudásukat. Remél-
hetőleg az utolsó válogatón ugyanolyan magabiztosan uta-
sítja majd maga mögé a mezőnyt Krisztián, ahogyan tette 
azt az előző alkalommal. Ugyanis a feladatot a többiek be 
sem tudták fejezni, mire ő már készen volt vele.

Elismerésnek tartottuk azt is, hogy ott lehettünk októ-
berben szomszédunk, a Huzella Tivadar Általános Iskola 
pályaorientációs napján, s megmutathattunk néhány szak-
mánkat az érdeklődő diákoknak. Köszönjük a meghívást 
és  a  szervezést! A  következő találkozó november 24-én, 
a nyílt napunkon lesz 9 és 13 óra között, ahová szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.

B. E.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ott voltunk Vácon is
Iskolánk bemutatkozásának első októberi állomása Vácott 
volt, ahol a  helyi sportcsarnokban közel félszáz középis-
kola mellett mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy megmu-
tathassuk szakmáinkat. A szakmai gyakorlatot a Gödi Pi-
arista Kft -ben végző tanulóink szerkezetlakatos (kovács), 
kőfaragó (épületszobrász) és kőműves szakmai bemutató-
kat tartottak az érdeklődő fi ataloknak.

Érettségire készülő diákjaink is találkoztak és beszélget-
tek a jövendőbeli gödi piaros tanulókkal, sőt még a váci SL 
Televízió is forgatott velünk egy riportot.

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. november 27.., 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!

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KÖZÉLET
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− Ön alig egy esztendeje költözött 
Gödre. Miért esett ránk a választás?
− Rákoshegyen éltünk, ám nem volt 
a  lakásunkban műterem, ezért a  Gó-
zon Gyula Kamaraszínházban, ame-
lyet a párom, Szabó Ágnes vezet, kap-
tam műtermi lehetőséget. Ez az opció 
az ottani munkára, persze, továbbra is 
fennáll.

Egy éve költöztünk Gödre, s itt végre 
lehetőségem nyílt arra, hogy a házunk-

ban alakítsak ki műtermet. De emellett 
még Káván is dolgozom, ahol az olyan 
jellegű munkáimat tudom elvégezni, 
amelyek nagy porral járnak. Itt, Gö-
dön figyelek a környezetemre, itt csu-
pán a mintázás történik és a gipszmo-
dellek elkészítése. A gipszszobor innen 
megy aztán a  bronzöntödébe, vagy 
Kávára, ahol a kőszobraimat faragom.

Gödre tehát azért jöttünk, hogy 
az otthonomban dolgozhassak, de fon-
tos szempont volt a  Duna közelsége, 
sőt „menet közben” nagyon megsze-
rettük az itteni termálfürdőt is. Festői 
szép környezetben élünk, s  igen jól 
érezzük magunkat.

A pesti kötödésem természetesen 
megmaradt, egyrészt barátaim élnek 
ott, másrészt pedig több köztéri szob-
rom is megtalálható Rákosmentén.

− Mi volt az első Gödön készült alko-
tása?
− Az Arany János-emlékév apropóján 
egy portrészobrot készítettem nagy 
költőnkről, amely most éppen egy ki-
állításon szerepel. A  reformáció 500. 
évfordulójára ezekben a hetekben egy 
életnagyságú Luther Márton-szobron 
dolgozom. Ennek a  végső helye akár 
lehetne itt Gödön, hiszen van Luther 
Márton utca és  evangélikus templom 
is. A  szobrot egyébként beválogatták 
arra kiállításra, amely október végén 
nyílt meg Budapesten.

− Sok megrendelést kap?
− Nem panaszkodom. Ha megbízást 
kapok, vagy sikerrel pályázok egy-egy 
munkára, akkor a honoráriumom egy 
részét félreteszem, s abból készítem el 
a következő szobromat. Így történt ez 
tavaly is, amikor megbízást kaptam 
a  Pallavicini−Mindszenty-emlékmű 
elkészítésére. Annak a  pályadíjából 
foghattam hozzá a  Luther-szoborhoz. 
Gyakran készítek szobrot a  saját gyö-
nyörűségemre, s  ha szerencsém van, 
később találok rá vevőt.

− Mikor lesz Gödön kiállítása?
− Esztendők óta a februári születésna-
pom környékén rendezek egy-egy ki-
állítást, ahová meghívom a barátaimat 
és az ismerőseimet. Az itteni bemutat-
kozó kiállításomat ezért szintén febru-
árra tervezem. Szabó Zsuzsát, a műve-
lődési ház igazgatóját arra szeretném 
megkérni, hogy majd együtt válasszuk 
ki a bemutatandó munkáimat.

MŰVÉSZET

Realista szobrásznak tartom magam
Fontos feladatunknak érezzük, hogy a  Gödi Körkép hasábjain időről időre 
megszólaltassuk a városunkban élő művészembereket, s e beszélgetések mel-
lett, ha csupán néhány fotó erejéig is, de ízelítőt adjunk munkáikból, kedvet te-
remtve ahhoz, hogy olvasóink rendszeres kiállítás-látogatóvá váljanak. Ezúttal 
Babusa János szobrászművész vendégei voltunk.

Babusa János gödi házának kertjében, a készülő Luther Márton-szobor gipszmodellje 
mellett 

Az életmű egyik jelentős állomása a II. János 
Pálról süttői mészkőből készült szobor

A műalkotás emberközelbe hozza a nagy 
formátumú személyiséget
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− Hogyan indult el a pályán?
− Ügyes kezű gyerekként már az  általános iskolában jól 
rajzoltam, ám mégsem a grafika és a  festészet felé indul-
tam el, noha a mai napig készítek ilyen jellegű munkákat 
is, hanem a  kőszobrászat irányába. Kőszobrászként vé-
geztem, és öt éven át dolgoztam Kőfaragó és Épületszob-
rász-ipari Vállalatnál, ami kitűnő iskola volt a számomra. 
A  Parlament épületén dolgoztam, s  ennek köszönhetem, 
hogy alaposan megtanultam kőszobrokat faragni, nem 
szorulok más segítségére.

Egyébként festészettel korábban azért foglalkoztam szí-
vesen − mostanában idő hiányában nem festek képeket −, 
mert míg a szobrász fekete-fehérben, fényekben és árnyé-
kokban gondolkodik, addig a  festő a  színekkel dolgozik 
a bennünket körülvevő színes világban. A rajzolás, a fes-
tészet és a szobrászat együtt teszi teljessé az életemet, de 
hivatásszerűen évek óta csak az utóbbit művelem. Az igazi 
készségem is a szoborkészítésnél mutatkozik meg.

− Hová sorolná magát a kortárs hazai szobrászatban?
− Realistán látom a világot, realistán próbálok gondolkod-
ni, s  mindkettő fontos nekem a  szobrászatban is. Persze 
kedvelem az  elvontabb, szürreálisabb művészi megoldá-
sokat, de ritkán folyamodok ilyesmihez. Természetesen 
a realista szobrok világában is mindig akad egy csipetnyi 
elvontság, egy-egy olyan szándékos „torzítás”, ami valami 
fontosat fejez ki, valami fontosat üzen. A Luther-szobor-
nál is, ha megnézik, a legfontosabb az arc szuggesztivitása, 
s az emberalak minden további formai elemének ezt kell 
szolgálnia, kiemelnie.

Walter Béla

A különleges szoborcsoport a népdalgyűjtő Bartóknak állít 
emléket

Gödi Zenei Becsalogató
2017.  november  19 . ,  vasá rnap  17.30

Búzas zem I sko la
Föllépő előadóművészek:

Budai Lívia, Hruby Edit, Kurucz Orsolya, Szabó Judit, Ács György, 
Berkes János, Csuti Dávid, Homoki Gábor, Olajos György, 

Oberfrank Péter

Szeretettel várjuk a zenekedvelő felnőtteket, gyerekeket, 
családokat!

További információk: www.becsal.org, www.god.hu

ÖSSZEFOGÁS

Színházi élmény ajándékba
Széles körű összefogással valósul meg az a civil kezdeményezés, 
amely cégek, szervezetek és  magánszemélyek felajánlásaiból, 
illetve különböző jótékonysági rendezvények bevételeiből szín-
házi belépőjegyek árát teremti elő, és nyugdíjasok számára teszi 
lehetővé, hogy eljussanak a  Budapesti Operettszínház egy-egy 
előadására.

Érdi-Krausz Zsuzsa gyógytornász, gyógytestnevelő, a  kezde-
ményezés főszervezője arról számolt be, hogy legutóbb október 
15-én Lehár Ferenc A víg özvegy című előadásán 50 gödi nyugdí-
jas és 20 kísérő vehetett részt a támogatók, valamint a Művészek 
az Idősekért Alapítvány jóvoltából.

A programhoz csatlakozó nyugdíjasok különböző civil szerve-
zetekből, a Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjából, a Napos 
Oldal Nyugdíjas Klubból, az  Alapszolgáltatási Központ Idősek 
Klubjából és a Pedagógus Klubból kaptak meghívást a színház-
látogatásra.

Az élményt az  is feledhetetlenné tette a  résztvevők számára, 
hogy az előadás után egy kis fogadáson személyesen is találkoz-
hattak a darabban játszó művészekkel.

A program folytatódik: tavasszal a  Luxemburg grófja című 
előadást szeretnék megnézni a nyugdíjasok.

A szervezők szívesen fogadják további támogatók, illetve jóté-
konysági programok szervezését vállalók jelentkezését a (06 20) 
474-3479-es telefonszámon, valamint a zsuzsakrausz@freemail.hu 
e-mail címen.

K. B.

A művészek és a gödi színházlátogatók az előadás után finom 
falatok mellett beszélgettek, ismerkedtek
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KÖNYVES ÖTÖS
novemberi könyvajánlatunk:
•  Joshua Wolf Shenk: Kreatív párosok. Hogyan inspirálnak kapcso-

lataink?
•  Dante: Isteni színjáték. Nádasdy Ádám fordítása
•  Jessica Joelle Alexander – Iben Dissing Sandahl: Gyereknevelés 

dán módra
•  Szvetlana Alekszijevics: Utolsó tanúk. Gyermekként a második 

világháborúban
•  Boldizsár Ildikó: Esti állatmesék

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Tompa Andrea: Omerta. Hallgatások könyve
Időpont: 2017. november 28. (kedd) 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. november 24. (péntek) 13 órától 17 óráig
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2017. december 1. (péntek) 13 órától 17 óráig

HIPPI-EST 
Gier Gabriel élőzenés kultúrtörténeti előadása
A tavaszi sikeres Kerouac-program logikus folytatása a 60-as évek 
hippimozgalmának bemutatása. A beatnemzedék ideológiáján 

alapuló, de a 60-as években már egészen más problémákkal 
szembekerülő hippimozgalom tiszavirágéletűnek bizonyult. 69-
ben a woodstocki fesztivállal kicsúcsosodó hippikorszak véget is 
ért. A fiatalság visszatért az általuk olyannyira gyűlölt fogyasztói 
társadalomba és az egyetemekre.
Közreműködők: Czikó Márta (ének), Gier Gabriel (gitár, ének), 
Murányi Máté (gitár, ének), Horváth István (basszusgitár)
Időpont: 2017. december 15. (péntek) 18 óra
Helyszín: „A HELY” (Göd, Pesti út 82/A, a barkácsbolt alatti pince-
helyiség)
A rendezvény ingyenes!
Érdeklődni lehet: Göd Városi Könyvtár (06 27) 532-155 és www.
godikonyvtar.hu

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Nyáry Krisztiánnal
A könyvtár vendége Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, 
számos nagy sikerű könyv szerzője. Az Így szerettek ők című két-
részes munkája nagy íróink, költőink szerelmi életét örökíti meg. 
Az Igazi hősök 33 kevésbé ismert történelmi alak életét mutatja 
be, a Merész magyarok című kötetében pedig 30 olyan személyt 
vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is helyt tudtak állni. 
A tavaly megjelent, Festői szerelmek kötetének címe önmagáért 
beszél, a 2017-es megjelenésű Játékok és szerelmek pedig újabb 
csemege az irodalomkedvelőknek, s rendhagyó abban a tekintet-
ben, hogy zenés CD-mellékletet is tartalmaz.
Az íróval Bodnár Zsuzsa irodalomkritikus, a könyvtári olvasókör 
vezetője beszélget.
Időpont: 2017. november 24. (péntek) 18 óra
Helyszín: JAMH (Göd, Pesti út 72.), emeleti kiállítóterem
A rendezvény ingyenes!
Érdeklődni lehet: Göd Városi Könyvtár (06 27) 532-155 
és www.godikonyvtar.hu

A Göd Városi Könyvtár hírei

Október 31-én ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját, – 1517-
ben e napon tette közzé tanait Wittenbergben Luther Márton.

Azok az  érdeklődők, akik október 20-án eljöttek a  Városi 
Könyvtárba Odler Zsoltnak, az Aszód Városi Kulturális Központ 
igazgatójának vetített képes előadására, remek összefoglalót kap-
hattak a reformációról, elsősorban nem teológiai és politikai, ha-
nem kultútörténeti és könyvtörténeti aspektusból.

A nagy ívű előadásban szó esett a kódexmásolókról, a scriptoriu-
mok működéséről, a középkori Európa népességének növekedéséről, 
majd arról is, hogy a XVI. századra milyen társadalmi, gazdasági 
változások vezettek a kézirattermés megsokszorozódásához. Odler 
Zsolt beszélt az egyház helyzetének alakulásáról: a szerzetesrendek 
létrejöttéről, a  korabeli eretnekmozgalmakról, a  14–15. századi új 
keresztény lelkiségi irányzatról, a devotio modernáról.

A szellemi irányzatok felvázolása után az  előadó rátért arra, 
hogyan forradalmasította találmányaival (mozgatható fémbe-
tűk, kézi öntőkészülék, kézisajtó) Gutenberg a könyvnyomtatást; 
hogy milyen viharos gyorsasággal jöttek létre utóbb Európa-szerte 

a könyvnyomtatás műhelyei, s hogyan szolgálták ezek az egyházi 
cenzúra ellenére a reformáció elterjedését, s a személyes vallásos-
ság egyre inkább előtérbe kerülő igényét.

Hegyi Valéria könyvtárvezető

ELŐADÁS

A reformáció mint könyvtörténeti állomás

Előadásában Odler Zsolt kultúrtörténeti és könyvtörténeti 
szempontból tekintett vissza a reformáció 500 évére
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FOTÓZÁS

Újabb gödi természetfotós 
siker
Előző lapszámunkban írtunk arról, hogy a Gödön élő természet-
fotós, Potyó Imre szeptember második felében Természetfotózás – 
kreatív megoldásokkal címmel nagy sikerű vetített képes előadást 
tartott a Duna-part Nyaralóházak színháztermében.

Októberi lapzártánk után számolt be a nemzetközi és a hazai 
sajtó az idei 53. BBC Wildlife Photographer of the Year eseményei-
ről, bemutatva a főbb kategóriák győzteseit.

A magyar természetfotósok közül Máté Bence és Potyó Imre 
egy-egy munkája ott szerepel a legjobbak között, s így azok lát-
hatóak a  londoni Természettudományi Múzeumban nyílt kiál-
lításon a 2016-os év száz legjobb természetfotója között. (92 or-
szágból neveztek a BBC pályázatára, s összesen 48 ezer fotográfi a 
közül válogatott a zsűri.)

Potyó Imre Fagyos szárnyak című fotója (képünkön) a „gerinc-
telen állatok” kategóriájában kapott különdíjat. 2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu

(06-27) 532-160 | info@godimuvhaz.hu | www.godimuvhaz.hu

Belépő: 500 Ft

Operabarátok Órája
2017. december 9., szombat 18.00 óra

Operakettősök II. rész
Fellépnek: Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Pető József, 

Viszló István, Lukács István operaénekesek

Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda

2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu
Ünnepváró Napok 2017

Ünnepváró Napok 2017

Adventi koszorúkészítés
2017. december 2-án

szombaton 10–12 óráig
a gödi művelődési házban

2131 Göd, Pesti út 72.

Részvételi díj: 700 Ft/koszorú/fő
A részvételi díj a gyertyákat nem tartalmazza!

Gödi Körkép | 2017. 11. szám KULTÚRA
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NOVEMBER 29. SZERDA | 13.00−15.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubnapja

DECEMBER 4. HÉTFŐ | 13.00−15.00
A Kertbarátok Klubjának programja

DECEMBER 6. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

DECEMBER 7. CSÜTÖRTÖK | 13.00−15.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja

DECEMBER 8. PÉNTEK | 14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele

Az Ady Klub programjai
2132 Göd, Kálmán u. 13. • Telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5 124

 DECEMBER 16. SZOMBAT | 14.30

A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja

17.00 

Retró Ady Klub
Hagyományos karácsonyi ünnepi előzetes, 
a 2017. évi beszámoló és a RAK hétéves jubileumi értékelése (Román János és Gallé Gábor)
Infó: retroadyklub@gmail.com vagy (06 30) 266-4614

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 klubjainak 
aktuális programjai
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December 1., péntek 18 óra
ADVENTI KONCERT 

a Magyar Állami Operaház 
vonósainak előadásában
Közreműködik: Danyílova Galína 

és Varró Katalin (hegedű), Kondor Péter 
(brácsa), Bartos Csaba (cselló)

Belépő: 500 Ft/ fő

December 7., csütörtök 17 óra
DIÓTÖRŐ − MESEBALETT

Jótékonysági est a Művészek 
az Idősekért Alapítvány 

szervezésében.
Közreműködnek a Dunakeszi Alapfokú 

Művészeti Iskola balettnövendékei 
és a Gödi GSE táncosai
Mesélő: Varga Izabella

Támogatási jegyek az előadás napján 
vásárolhatók.

December 15., péntek 18 óra
PROFÁN EVANGÉLIUM
(mesék felnőtteknek)

a Görömbő Kompánia előadásában

Belépő: 500 Ft/fő

December 2., szombat 10 óra
CSALÁDI KÉZMŰVES 

JÁTSZÓHÁZ
Adventi koszorú készítés

Részvételi díj: 700 Ft/ koszorú 
A részvételi díj a gyertyákat nem 

tartalmazza.

December 9., szombat 18 óra
OPERABARÁTOK ÓRÁJA
Operakettősök − II. rész

Fellépnek:
Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Pető 
József, Viszló István és Lukács István

Zongorán kísér:
Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház 

karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda

Belépő: 500 Ft/ fő

December 16., szombat 16 óra
CSALÁDI MESESZÍNHÁZ

A Görbetükör Színi Társulat 
Mátyás király a csillagok 

között
című előadása gyerekeknek 

és felnőtteknek. Korhű zenék, igényes 
jelmezek, szép díszletek.

Belépő: 500 Ft/fő

December 2. szombat 12 óra
GÖDI VÉRADÓK ÜNNEPE
A helyi Vöröskereszt Klub 

szervezésében
Várjuk a Gödön rendszeresen vért adók 

jelentkezését.

Információ:
Frey Lászlóné 

(06 30) 200-6836

December 10., vasárnap 16 óra
NÉPTÁNCKARÁCSONY

A művelődési ház 
néptánccsoportjainak 

karácsonyi műsora
Közreműködik a Lelkes zenekar
A műsor után családi táncház.

A belépés díjtalan.

December 16., szombat 16.30 óra
KARÁCSONYI ÜNNEPI 

ELŐZETES
A Retró Ady Klub összejövetele 

az Ady klubban

A belépés díjtalan. 

December 17., vasárnap 17 óra
SZTÁRVENDÉGÜNK 

MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT
musicalrészletek, hazai- 

és világslágerek

Belépjegy elővételben 700 Ft/fő, 
a helyszínen 1000 Ft/fő

Jegyek korlátozott számban kaphatók 
a művelődési ház emeleti irodájában 

hétköznap 9 és 19 óra között.

Támogatási jegyek az előadás napján 

December 2., szombat 10 óraDecember 2., szombat 10 óraDecember 2., szombat 10 óra December 9., szombat 18 óra

Közreműködik a Lelkes zenekar
A műsor után családi táncház.

 Apagyi Melinda

December 17., vasárnap 17 óraDecember 17., vasárnap 17 óraDecember 17., vasárnap 17 óra

ámogatási jegyek az előadás napján 

December 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óraDecember 9., szombat 18 óra

A Görbetükör Színi Társulat 

és felnőtteknek. Korhű zenék, igényes és felnőtteknek. Korhű zenék, igényes 

December 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óra

A Retró Ady Klub összejövetele 

a Görömbő Kompánia előadásában

December 16., szombat 16 óra

karácsonyi műsorakarácsonyi műsora
Közreműködik a Lelkes zenekarKözreműködik a Lelkes zenekarKözreműködik a Lelkes zenekar
A műsor után családi táncház.A műsor után családi táncház.A műsor után családi táncház.

Jegyek korlátozott számban kaphatók 

December 7., csütörtök 17 óraDecember 7., csütörtök 17 óraDecember 7., csütörtök 17 óra

Belépő: 500 Ft/ főBelépő: 500 Ft/ fő

December 2. szombat 12 óraDecember 2. szombat 12 óra
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10 órától
Mikulás-műsor 
ajándékozással

A Spirit Színház Elveszett díszek megtalálói című vidám, 
zenés mesejátékával várjuk a gödi gyermekeket!

További információ:
(06  30) 383-9567

A belépőjegy 
ára: 500 Ft, amely 
tartalmaz egy 
ajándékcsomagot is!

Előzetes jegyvásárlás 
hétfőtől péntekig 
9-től 17 óráig 
a recepción!

10 órától
III. Gödi Duna-parti 
Karácsony és Vásár

Kézműves portékákkal, forralt borral, teával és ünnepi 
műsorokkal várjuk a karácsonyra készülődő családokat.
További információ: (06  30) 383-9567 • A program ingyenes!
Részletes program a Gödi Körkép 5. oldalán!

14 órától
Tücsök Bábszínház: 
Karácsonyi 
szívmelengető

Rövid állatmesék, téli történetek segítenek 
a gyermekeknek kivárni a karácsony érkezését. 
További információ: (06  30) 383-9567 • A program ingyenes!

16 órától
Iszkiri -koncert
Az országszerte népszerű gödi 
gyermekzenekar dalaiban bármi 
megtörténhet. Üdítően friss 

produkciójukban a modern világ és a mese játékos 
könnyedséggel keveredik.
További információ: (06  30) 383-9567 • A program ingyenes!

december

2
szombat

december

17
vasárnap

december

17
vasárnap

december

17
vasárnap

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!

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

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

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

AJÁNLÓ
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TÁNC

Gödi táncosok a budapesti 
cselgáncs vb-n
A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulóiból alakított formáció, a Mini Galócák impozáns 
fellépéssel kezdték meg az idei tanévet. A kortárs táncos növen-
dékek három csoportja szeptember 1-jén fellépett a  budapesti 
cselgáncs-világbajnokságon, a Papp László Sportarénában.

− A csoportok augusztus második felétől próbáltak, a felkészü-
lés főpróbáját az ÚTE judo szakosztály edzőtermében tartották. 
A budapesti világbajnokságon az alapfokú iskola 1., 3. és 4. osztá-
lyos növendékei négy koreográfiát mutattak be, s műsoruk nagy 
sikert aratott a nézők körében. Köszönjük a  szülők és  Záhonyi 
Tamás anyagi és  tevőleges segítségnyújtását és  támogatását! – 
mondta Boldog Mónika felkészítő tanár.

− A GDSE Táncszakosztálya is felkérést kapott a szervezőktől, 
így mi a felsős tanítványainkat küldtük a rendezvényre. A fiata-
lok az országok zászlaival vonultak fel közel 200 táncossal. Hirsch 
Anett kollégámmal nagyon büszkék voltunk a lányainkra, hiszen 
egy nagyon színvonalas nemzetközi sporteseményen álltak helyt 
táncosaink – nyilatkozta lapunknak Dézsi Yvett tánctanár.

KÉZILABDA

A GSE BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI
Gödi SE − Kispest NKK: 2017. 11. 26. 17 óra
Gödi SE − Hódmezővásárhelyi LKC: 2017. 12. 10. 17 óra

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta biztató ob-
helyezése
Erdős Nikoletta, a Gödi SE lovasa biztató helyen zárt az országos 
bajnokságon.

− Szeptember közepén rendezték a díjugrató országos bajnok-
ságot, amelyen Niki az amatőr kategóriában, csapatversenyben 
társaival a negyedik helyezést szerezte meg. Néhány nappal ké-
sőbb egy regionális versenyen vett részt a  Hortobágyon, ahol 
a  125 cm-es számban hatodik helyen zárt. Utána következett 
a tenyészverseny október közepén, ahol az első nap sajnos nem 
volt szerencséjük, így a  135 cm-es középdöntőben hiába ütött 
csak egyet, a döntő helyett a vigaszágon indult, ahol szintén ha-
todik lett – tájékoztatta lapunkat Lenkei György, a Gödi SE lovas 
szakosztályának vezetője.

LABDARÚGÁS

Maccabi Kupa
A Mészöly Focisulival és az MTK Budapesttel való együtt-
működés keretében gödi gyerekek is részt vehettek a Maccabi 
Kölyök Kupán, Gyenes Zsolt utánpótlás-vezető irányításával.

− A torna helyszíne az új Hidegkúti Nándor MTK-stadion 
volt, ahol kiváló körülmények és nagyszerű minőségű pálya 
várta a labdarúgást szerető kisiskolásokat. Két napon keresz-
tül folytak a  küzdelmek, és  a  hétfői helyosztó mérkőzések 
után a hatodik helyet szerezte meg a gödi csapat. Óriási él-
mény volt a gyerekeknek egy ilyen nívós létesítményben pá-
lyára lépni. Terveink szerint máskor is lesz még lehetőségünk 
ehhez hasonlót átélni – nyilatkozta Gyenes Zsolt.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁSEREDMÉNYEI

U9
Dunakeszi Vasutas – Gödi MFS 1-1 (góllövő: Lazián Tamás)
VS Dunakeszi – Gödi MFS 1-1 (Mikos Milán)
Mogyoród – Gödi MFS 0-3 (Galba Zsombor, Vékony Marcell Márk, 
Vaskó Áron)
SZE-FI – Gödi MFS 0-4 (Sajgál Botond, Schmuck Tamás, Geiger 
Ágoston, Vékony Marcell Márk)
Gödi MFS – Gödi MFS II. 1-2 (Bánfalvi Ákos)

U11
GMFS 2007 – VSD Dunakeszi 5-0 (Százados Gergő 2, Őri Tamás, 
Ferencz József, Csorba Huba)
GMFS 2007 – Dunakeszi Vasutas 0-1
GMFS 2007 – SZE-FI 0-0
GMFS 2007 – Mogyoród 1-2 (Telek Richárd)
GMFS 2007 – GMFS 2008 2-1 (Százados Gergő, Nagy Zalán)

U13
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 0-1 (Schmuck Ferenc)
Dunakeszi VSD – Gödi SE 0-2 (Dobos Patrik, Ferenci Botond)
Mogyoród KSK – Gödi SE 0-1 (Kovács Zsombor)
SZEFI – Gödi SE 0-0
Dunakeszi VSD II. – Gödi SE 0-2 (Schmuck Ferenc, Kovács Zsombor)

U14
Pomázi Focisuli SE – Gödi SE 4-3 (Kobza Gergő, Ferenci Botond, 
Modróczky Botond)
Dunakeszi Vasutas SE – Gödi SE 1-3 (Helmes Vilmos 2, Balogh Ákos)
Gödi SE – VS Dunakeszi 2-6 (Dalanics Tamás, Rezes Zalán)

U16
Budakalászi MSE – Gödi SE 0-6 (Bódi Benedek 3, Ráth Kolos 2, 
Horváth Ábel)
Gödi SE – Kistarcsa VSC 2-8 (Áldorfai Martin, Erdélyi Csaba)
Gödi SE – Főnix ISE Gödöllő 1-4 (Ráth Kolos)
Nagykovácsi-Solymár – Gödi SE 2-1 (öngól)
Gödi SE – Perbál SC 11-1 (Ráth 3, Vasvári Magor 2, Erdélyi Csaba, 
Horváth Ábel, Horváth Marcell, Bódi Benedek, Végh Hunor, 
Modróczky Botond)

U19
Gödi SE – Szobi SC 5-0 (Cseri Olivér 2, Frech Attila 2, Horváth Dániel)
Dunakeszi Vasutas SE – Gödi SE 0-2 (Libényi Bertalan, Balla Bence)
Gödi SE – Fortuna SC Kismaros 2-1 (Libényi, Kurucz Levente)

SPORT
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PROGRAMAJÁNLÓ

BeCsal családi focikupa 
decemberben
A Belépés Családostul-mozgalom szervezői labdarúgást kedvelő 
családi csapatokat várnak a decemberi labdarúgó-kupára.

Időpont: 2017. december 10. (vasárnap)
Helyszín: Göd, Balázsovits Sportcsarnok
Gyülekező, bemelegítés, sorsolás: 7.30-tól 8 óráig
Mérkőzések (kategóriánként), eredményhirdetés, tombola: 
8 és 14 óra között
Kategóriák: a három fős csapatok egy felnőttből és két gyermek-
ből állnak. A szervezők a két gyermek átlagéletkora alapján sorsol-
ják kategóriákba a családokat.

Nevezés a  gyenizsolt@gmail.com vagy a  blintwagner@gmail.com 
e-mail címen.
Szeretettel várjuk a focizni vágyó családi csapatokat!

KARATE

Vass Réka Virág csapatban 
világbajnok!
Olaszországban rendezték meg szeptember végén a  karatésok 
WSKA világbajnokságát, amelyen a gödi Vass Réka Virág kiváló 
helyezéseket ért el.

− Réka a junior nők között – a döntőben vitatható körülmé-
nyek között – ezüstérmes lett, majd másnap egyéniben, a felnőtt 
női kumitéban az 5-8. helyen zárt, a csapatversenyt pedig társai-
val megnyerte, így a három tagot és egy tartalékot soraiban tudó 
felnőtt női csapat világbajnok lett. Réka minden mérkőzésén jól 
küzdött, a döntőt pedig megnyerték.

Közben a  Magyarországon maradt alakulattal egy országos 
versenyen vettünk részt Szerencsen, ahol 7 arany-, 8 ezüst- és 7 
bronzérmet nyertünk! Ezen a viadalon a legeredményesebb ver-
senyző Ragács Anna lett, a legfiatalabb érmesünk pedig Kovács 
Barbara és Stum Olivér – számolt be az eredményekről Karakó 
Sándor négy danos mester.

Az Életforrás Do edzője azt is elmondta, hogy a Budapest Ope-
nen, illetve a tokiói olimpián is műsorra kerülő WKF karatever-
senyen is megmérkőztek, ahol mintegy 1800 karatéka közt Vass 
Réka Virág a -67 kg-os súlycsoportban harmadik lett, a 12 esz-
tendős +50 kilós Karakó Roland pedig hetediként zárt.

− Az edzésekre folyamatosan lehet jelentkezni a Huzella Tiva-
dar Általános Iskola tornatermében hétfőn, szerdán és pénteken 
este fél hattól – mondta befejezésül Karakó Sándor.

V. F.

KARATE

Saját bírót is delegált a gödi klub
Nagy előrelépés a  gödi Életforrás Do karateklub életé-
ben, hogy az eredményes versenyzők mellett immár bírót 
is delegálni tudtak jelentős hazai viadalra.

− Gödöllőn rendezték október közepén a II. Saino Kupa 
országos karateversenyt. Először tudtunk kiállítani három 
saját bírót, s ez nagy előrelépés a klub életében. Gödi la-
kos az egy danos Kékesi Róbert, Dunakeszin él a szintén 
egy danos Jurtin László, Fóton pedig a két danos Kigyósi 
Csaba. Mindhárman Gödön edzenek, az  Életforrás Do 
karateklubban, ahol a világbajnok Vass Réka Virág is spor-
tol. A versenyen klubunkból hét utánpótláskorú versenyző 
nyert érmet. Nem sokkal később rendezték a III. Palóc Ip-
pon Shobu nevű, szintén országos versenyt, amelyen Réka 
a juniorok között első, a felnőttek közt második lett. Rajta 
kívül további 11 versenyzőnk szerzett érmet – nyilatkozta 
Karakó Sándor 4 danos edző.

Vass Réka Virág (középen, az első sorban jobbra) már nem először 
hoz Gödnek dicsőséget - ezúttal a világ legjobbjai közt!

A karatesport utánpótlásához a gödi egyesület is hozzájárul, nem 
is akármilyen eredményekkel

Gödi Körkép | 2017. 11. szám SPORT
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KAJAK-KENU DUATLON

Gödi sikerek a duatlon diákolimpia 
országos döntőjében
Marcaliban rendezték a duatlon diákolimpia országos döntőjét, 
ahol több gödi, illetve volt gödi kajakos is részt vett iskolájuk, 
a váci Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázi-
um színeiben. A verseny 4000 méter futásból és 10 km kerékpá-
rozásból állt.

Sinkó László edző elmondta, hogy a  fiatalok remekül helyt 
álltak, mindenkinek nagy élmény volt, hogy más sportágban is 
megmutathatták a felkészültségüket.

− Ez jelentős visszajelzés volt a szakosztályunkban folyó mun-
kára, hiszen nálunk a kajak-kenu sportágban a futás és a kerék-
pározás inkább alapozásként, kiegészítésként szerepel, és  ezek-
ben is komoly sikereket értek el versenyzőink.

EREDMÉNYEK (1-3. HELY):
VI. korcsoport, fiúcsapat, 1. hely: Lukács István, Gecse Márton, Bíró 
Zsombor, Pattantyus Márk
Egyéniben, 1. hely: Lukács István, 2. hely: Gecse Márton
V. korcsoport, fiúcsapat, 2. hely: Bezzeg László, Matyus János, 
Szegvári Benedek, Báthory Dániel
V. korcsoport, lánycsapat, 1. hely: Horányi Dóra, Illés Panna, Sinkó 
Panna

KAJAK-KENU

Gödi sikerek a tolnai évadzárón
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának versenyzői Tolnán zár-
ták a maratonszezont október második hétvégéjén. A GSE kaja-
kosai közül hatan állhattak a dobogó valamely fokára.

− Nyerni nem sikerült, de minden gödi résztvevő éremmel tért 
haza, így nem lehet panasz a  csapat teljesítményére. Az  ötezer 
méteres futamok során jó néhány olyan taktikai helyzet alakult 
ki, amit sikerült jól, vagy kevésbé jól megoldani, de mindenkép-
pen sok hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak a fiatalok − ér-
tékelt Sinkó László edző.

EREDMÉNYEK (2-3. HELY)
2. hely: Sinkó Panna (VI. korcsoport) és  Korompai László (V. 
korcsoport)
3. hely: Báthory Dániel (V. korcsoport), Sinkó András (III. korcsoport) 
és a Báthory Máté-Bíró Dominik egység (IV. korcsoport).

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

Gödi győzelem a Kolonics György 
Emlékfutáson, felnőtt váltóban
Az esős, hideg idő ellenére is több ezren futottak a  pekingi 
olimpia előtt nem sokkal, fiatalon elhunyt olimpiai és világbaj-
nok kenus, Kolonics György emlékére rendezett futóversenyen. 
Az október 23-ai emlékfutáson 2468-an – köztük kicsik-nagyok, 
olimpiai és  világbajnokok, sportvezetők – teljesítették valame-
lyik távot. A gödi KajakStartosok és ifjabb kajakosok 2 kilomé-
teren indultak; Árkosi Gábor és Mizser Diána csoportja váltókat 
nevezett, s volt, aki több mint 8 km-t futott. A felnőttek között 
indult az Árkosi Gábor és Tubak Tamás alkotta Göd 7 elnevezésű 
páros, amely megnyerte a félmaratoni váltót. SÁRKÁNYHAJÓ

Éremhalmozás az olaszországi 
klubvilágbajnokságon
Gödi csapattagokkal minden idők legjobb eredményét érte el 
a  Dunai Sárkányok egysége szeptemberben, az  olaszországi 
Velencében rendezett ICF sárkányhajó klubvilágbajnokságon. 
Az eredményekről a Gödi SE elnökségének nemzetközi szinten 
minden idők egyik legsikeresebb aktív versenyzője, a  kungfu 
szakosztály vezetője, Vajda Béla számolt be.

− A magyar versenyzők nyolc klubcsapattal, sajnos igen gyen-
ge szervezés mellett is remekül helyt álltak. A mi egységünk hat 
számban versenyzett, és  öt érmet nyertünk, ami klubtörténeti 
rekord a Dunai Sárkányok tíz éve alatt! A masters open kategó-
ria húsz fős, 200 méteres és a tíz fős 500 méteres versenyét meg-
nyertük, a húsz fős 500 méteren és  tíz fős 200 méteren ezüstöt 
lapátoltunk, húsz fős hajóban pedig 2000 méteren bronzérmet 
szereztünk – tájékoztatott Vajda Béla.

A regatta gödi résztvevői és  érmesei: Török Péter, Herczeg 
Tamás, Ring József, Bíró Zoltán és Vajda Béla volt.

V. F.

SÁRKÁNYHAJÓ

Ázsiát is meghódították a gödi 
sárkányhajósok!
Szeptember 30. és október 3. között rendezték meg a tajvani Kee-
lungban a  Nemzetközi Sárkányhajó Fesztivált. A  tízes premier 
mix igen erős, 23 egységet felvonultató mezőnyében öt gödi ver-
senyző is hozzájárult a  magyar csapat sikeréhez. A  Ring József 
által vezényelt hajóban 200 méteren ezüst- és  az  500 méteren 
aranyérmet nyerő csapatban Bicskei Szilvia, Bíró Mariann, Bíró 
Zoltán és Farkas István is küzdött a nagyszerű eredményért.

− A magyar egység volt a csodálatos körülmények között meg-
rendezett regatta legeredményesebbje! – jelentette ki Ring József, 
a  sebtében összeállt csapat trénere, aki maga is evezett néhány 
futam erejéig.

A gödi sárkányhajósok a világ minden táján megállják a helyüket

Gödi erősítéssel, hat számban öt érem a velencei klub vb-n, 
klubtörténeti rekorddal
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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. októberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: 
„A szokásos hó végi menüje, Szabó 
úr.”

A nyertes ezúttal: Guba Mária

Szerencsés megfejtőnk az Eck-Art 
Hajstúdió (Göd, Szent István utca 
23.) szolgáltatását veheti igénybe.

G
yö

ng
y 

Ká
lm

án
 ra

jz
a

Hazánk idén a  tizennégy országot érintő makro-regionális pro-
jekt, a Duna Régió Stratégia soros elnöke, ezért a feladatokat ko-
ordináló Külgazdasági és  Külügyminisztérium fontosnak tartja, 
hogy minél több honfitársunkhoz eljussanak e nemzetközi prog-
ram legfontosabb üzenetei. Ennek érdekében kérték fel Hídvégi-
Üstös Pál hosszútávfutót arra, hogy fussa végig a teljes Duna-völ-
gyet a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.

A sportoló szeptember 21-én rajtolt Donaueschingenből. Na-
ponta legalább 42 km-t fut, és 70 nap alatt körülbelül 3000 kilo-
métert tesz meg.

Hídvégi-Üstös Pál ezúttal az  extrém sportteljesítményt esz-
közként használja arra, hogy felhívja a figyelmet a Dunára mint 
ivóvízbázisra, közlekedési útvonalra, a pihenés és a sportolás hely-
színére.

A távfutó október 17-én délután érkezett Gödre. A Duna-part 
Nyaralóházaktól a  Polgármesteri Hivatalig a  kerékpárúton vele 
együtt futott a Németh László Iskola és a Huzella Iskola jó néhány 
tanulója és testnevelő tanáraik.

Városunk nevében Simon Tamás alpolgármester, dr. Nagy Atilla 
aljegyző és Szász-Vadász Endre önkormányzati képviselő fogadta 
a hosszútávfutót és a vele tartó gyerekeket, majd a hivatal nagyter-
mében pogácsák és üdítők mellett beszélgettek sportról, környe-
zetvédelemről – és persze közös kincsünkről, a Dunáról.

(w)
Az emberfeletti teljesítményhez emberfeletti önuralom is 
szükséges: a finomságok a vendégekre várnak

 A maratonista a gödi Duna-parton is követőkre talált

HOSSZÚTÁVFUTÁS

Ultramaratonnal a Dunáért
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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: 

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

HIRDETÉS
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GEOWAY  
INFRAKERÉKPÁR

VIBRA SHAPE
ALPHA SPA  

SYSTEM 
INFRASZAUNA

Bejelentkezés: 
személyesen vagy 

0630/702-0734
Kedvezményekért és információkért  

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON!

KARCSÚSÁG KÖNNYEDÉN!

2131 Göd, Kazinczy Ferenc utca 95.

személyesen vagy

2131 Göd, Kazinczy Ferenc utca 95.

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

Látásvizsgálat időpont kérés: 
06 30 983 8121
Szemüveg készítés akár 1 órán belül!

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

Szemüveg készítés akár 1 órán belül!
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

össze nem vonható és készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődj üzleteinkben!

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

*Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles!

Barta Eszter
optometrista, kontaktológus

Dr. Rácz Zsuzsanna
szemész orvos, kontaktológus

OPTIC WORLD VÁC TESCO
2600 Vác, Deres u. 2. Tesco üzletsor
Mobil: 06 30 432 1050
Nyitva tartás: H.-Szo.:  9.00-20.00

Vas.: 9.00-19.00
Látásvizsgálat időpont kérés: 
06 30 432 1050

Bemutatótermünkben rendelheto:

Mufenyo, Dekorvilágítás
Karácsonyfadíszek
Girlandok
Egyedi megjelenésu,
színes design fenyok

Kül- és beltéri világítások
dekorfények
toldható világítási rendszerek

vagy interneten a 

 mufenyodiszkont.hu
oldalon.

5000 Ft feletti vásárlás és személyes átvétel esetén
 a  k é s z l e t  e r e j é i ga j á n d é k  i l l a t p á l c a ,

Készleteinkrol érdeklodjön
bemutatótermünkben személyesen

Göd, Pesti út 90. H-P: 9-17 
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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

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

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

HIRDETÉS
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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

/gumicontrol www.gumicontrol.hu

 November 30-ig hétköznap 19.00 óráig!

+36-27/315-050

Ezért már érdemes 
minket választani!

(A két ajándék értéke: 
30.000,- Forint!)

Négy gumi – három elony - két ajándék!
Egy garnitúra 

  vagy

téli gumiabroncs vásárlásakor
(Vredestein esetében 12 hónap, Apollo esetében 24 hónap)

„BALSZERENCSE-GARANCIA”!

+
Ajándék - 35 PONTOS BIZTONSÁGI ÁTVIZSGÁLÁS! 

Ajándék - FUTÓMŰ ÁLLÍTÁS!

Egy garnitúra 

  vagy

téli gumiabroncs vásárlásakor

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítás

Berty László gödi méhészetéből
Göd területén ingyenesen

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

www.bertymeheszet.hu

Lakások, házak adásvételi szerződéséhez, 
bérbeadásához, pályázatokhoz 

(fűtéskorszerűsítési pályázatok stb.) szükséges 

Energetikai Tanúsítványok elkészítését vállalom. 
A megrendelésre készített Energetikai Tanúsítványok 

a hatályos jogszabályok szerint készülnek, 
HITELESEK,

azokat engedéllyel rendelkező tanúsító készíti. 
Gyors – akár 24 órán belüli – és precíz munkavégzés.

Kliment Márton 
energetikai tanúsító (Göd)

Információ és rendelés: 
(06 30) 505-2945

Gödi Körkép | 2017. 11. szám HIRDETÉS
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Házak és lakások minden jellegű felújítási 
és átalakítási munkáit vállaljuk. Fő 
tevékenységünk: kőműves munkák, festés, 
glettelés, homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók beépítése, 
vízvezeték cserélése, tető- és polikarbonát 
előtetők építése, régi kémények felújítása. 
Kerítés építés. Telefon: (06 20) 507-8669.

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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. 

VARRÁS – ruha és bőrtisztitás. 
Nagy Cecília (06-20) 471-3898.

Szakképzett nyugdíjas ápolónő idősek 
gondozását vállalja. 
Telefon: (06-70) 5279-865.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Fenyővásár Váchartyánban december 10-
étől: vágott ezüstfenyő 2500 Ft/db, lucfenyő 
2000 Ft/db és normand fenyő 5000 Ft/db 
ártól. Földlabdás, illetve helyben vágott 
ezüstfenyő 4000 Ft/db ártól, amelyek előre 
is kiválaszthatóak. Telefon: (06 20) 577-2189, 
Cím: József Attila u. 40.
(Rudnay-kert, a MÁV megállótól 300 m.)

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

Akác, tölgy, bükk 41 900 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

                  Kalodás tűzifa 1,7 m
                          mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

                  Kalodás tűzifa 1,7 m
                          mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.
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November 24-26.

ingyenes nyílt hétvége

Göd és Sződliget között, a Petrol Sea mellett

info@greyfitness.hu
facebook.com/greyfitness.hu

A környék legújabb és legexkluzívabb edzőterme

greyfitness.hu H
IR
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