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Amit kínálunk: 
• szakmailag vonzó, változatos feladatkör,
• inspiráló légkör, kollégabarát munkakörnyezet,
•  nyitott, támogató, fiatalos csapat,
• versenyképes jövedelem.
 
A pozíciók részletes leírását, követelményeit  
keresse honlapunkon!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:  

ROBOT/PLC PROGRAMOZÓ
MECHANIKUS TERVEZŐMÉRNÖK
ELEKTROMOS TERVEZŐMÉRNÖK
GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
MECHANIKUS SZERELŐ
ELEKTROMOS SZERELŐ
LAKATOS/HEGESZTŐ

Cégünk dinamikusan fejlődő, 100%-ig 
magyar tulajdonban lévő vállalat, amely 
az ipari robottechnika és automatizálás 
területén piacvezető szerepet tölt be. 

Új kollégákat keresünk!

Fő profilunk ipari robotcellák, célgépek tervezé-
se, gyártása és kivitelezése.
Hisszük, hogy vállalatunk sikere az innováción és 
a fejlődésen alapul, melyet kollégáinkkal közö-
sen értünk el az elmúlt évtizedben. A műszaki 
megoldások mögött álló munkaerő legalább  
annyira fontos, mint maga a produktum, amit 
létrehozunk. 
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A helyi adórendeletek módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester előterjesztésében emlékez-
tette a jelen lévő képviselőket arra, hogy az év végéhez köze-
ledve a  testületnek döntenie kell a következő évi helyi adók 
mértékéről.

Ami a  helyi építményadót illeti, mivel az  elmúlt években 
a  jelenleg hatályos rendelet eredeti szerkezetét a  folyamatos 
törvényi módosítások szétfeszítették, indokolttá vált egy új, 
egységes szerkezetű adórendelet megalkotása. A most előter-
jesztett rendelettervezet egységes szerkezetben szabályozza 
a helyi építményadóra vonatkozó kötelezettségeket, mentes-
ségeket és értelmező rendelkezéseket.

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet új szerkezetbe fog-
lalása pedig azért vált szükségessé, mert a  most hatályos 
rendelet preambuluma még a  régi alkotmányra hivatkozott 
a jelenlegi alaptörvény helyett. Ennek korrigálása után válhat 
majd a helyi iparűzési adóról szóló rendelet minden tekintet-
ben törvényessé.

A helyi telekadó-rendelet módosítását az  önkormányzat-
nak az a határozata teszi indokolttá, mely szerint minden év-
ben szükséges a megadott mértékre emelni Nevelek városrész 
telekadó-mértékeit. Az  említett határozat szerint a  neveleki 
városrészre vonatkozó telekadó-mértékek 2018-ban nem ha-
ladhatják meg a többi városrészre vonatkozó adómértékek 80 
százalékát. A rendelettervezet a közművesített telkek után fi-
zetendő adómértéket kiterjeszti a még közművesítés alatt álló 
telkekre is.

A helyi adókkal kapcsolatos módosítást a képviselő-testület 
egyhangú szavazással elfogadta.

A helyi lakásrendelet módosítása
Lenkei György képviselő, a szociális bizottság elnöke elmond-
ta, hogy az eredeti rendelet szerződő félként a Polgármesteri 
Hivatalt jelöli meg, holott erre annak nincs hatásköre. A gya-
korlatban Göd Város Önkormányzata köti meg a  szerződé-
seket, amelyeket a  képviselő-testület felhatalmazása alapján 
a mindenkori polgármester ír alá. A helyi lakásrendelet mó-
dosítása ezért vált szükségessé.

Vagyonkezelői jog átadása
A hatályos törvények értelmében az iskolaépületek tulajdon-
jogával az  önkormányzatok rendelkeznek, de az  ingatlanok 
kezelésének szinte valamennyi jogköre átkerült a tankerüle-
tekhez. Ugyanez történt a  gödi Pedagógiai Szakszolgálatnál 
is. Mivel egy épületben működnek az Alapszolgáltatási Köz-
ponttal, ezért a meglévő dokumentumokat nem tartotta elég-
ségesnek a Járási Hivatal földhivatali osztálya, és elutasította 
a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegy-
zését. Ennek rendezését irányozta elő a vagyonkezelői jog át-
adásáról szóló előterjesztés. A Pedagógiai Szakszolgálat épü-
letének tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté marad.

A Településellátó Szervezet új Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Markó József polgármester elmondta, hogy az SZMSZ hatá-
rozza meg a szervezet működését, legfontosabb feladatköreit, 

a tárgyi feltételek biztosítását, valamint az egyes munkakörök 
– beleértve a TESZ igazgatója és helyettesei – felett gyakorolt 
felügyeleti és beszámoltatási jogköröket.

E témakörön belül a  képviselő-testület külön napirendi 
pontban tárgyalta a TESZ tevékenységének 2018. január 1-jétől 
történő kibővítését, illetve az új feladat ellátásához szükséges 
álláshelyek és  tárgyi eszközök finanszírozását. 2018. január 
1-jétől a TESZ településüzemeltetési és közterületfenntartási 
feladatokat is ellát. Tekintettel arra, hogy a közmunkások szá-
mának jelentős csökkenése miatt a közfoglalkoztatás keretei 
között a  jövőben már nem lehet megfelelően ellátni a város 
közterületein adódó takarítási, síkosság-mentesítési és egyéb 
feladatokat, a TESZ állománya kibővül négy közalkalmazott 
munkavállalóval, akik elvégzik majd ezeket a  munkákat. 
A változással járó pluszkiadásokat az önkormányzat a TESZ 
jövő évi költségvetésébe betervezi.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött a  vegyes fogászati körzetek te-
rületi lehatárolásának módosításáról, valamint a  4. számú 
fogászati körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkö-
téséről.

Ugyancsak megszavazták az ülés napirendi pontjai között 
szereplő telekalakítási eljárásokról szóló előterjesztést, vala-
mint négy különböző ingatlanra – azok ajándékozási, érté-
kesítési, vételi ajánlati és a kezelői jog törlésére − vonatkozó 
javaslatokat.

A közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakításával kap-
csolatban Simon Tamás alpolgármester elmondta, hogy régi 
problémát jelentenek a  város területén történő rongálások, 
illetve az  illegális szemétlerakások. Az  utóbbi szempontból 
legsúlyosabban a külterületek érintettek. Az illegálisan lera-
kott hulladék eltakarítása folyamatosan jelentős költségeket 
ró az önkormányzatra, ezért a jövőben kamerarendszert épí-
tenek ki a szemetelés megállítása érdekében. (A témáról hosz-
szabban a lap 12. oldalán olvashatnak.)

A képviselő-testület döntésével működési támogatást biz-
tosított a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 
az év végi bérkiegészítések kifizetéséhez, valamint határozott 
a jövő évi városi ünnepségek rendjéről és időpontjairól.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. november 29.

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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Lenkei György
Kovacsik Tamás

Csányi József

Szabó Csaba
Szász-Vadász Endre

Sipos Richárd

Mudri József
Lőrincz László

és a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi munkatársa!

és a Képviselő-testület tagjai:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György
alpolgármester

Simon Tamás
alpolgármester

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom, hogy 

Göd Város Önkormányzatának 
Polgármestere

2018. január 8-án (hétfőn) 17 órától

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart a Gödi Polgármesteri Hivatal 

üléstermében
(cím: 2131 Göd, Pesti út 81.),

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 Napirendi pont:

Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv 

módosítása

Előterjesztő:
Bertáné Tarjányi Judit

főépítész

Markó József
polgármester

Meghívó
Göd Város Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt, családját és barátait 

a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepségre

 
Időpont:

2018. január 22. hétfő, 17:00 óra
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak színházterme

(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Köszöntőt mond: Markó József polgármester
 • Ünnepi műsor
• Ünnepi beszéd

 
Az ünnepségen átadásra kerülnek az „Év Pedagógusa”, 

a „Művészetért, Kultúráért és Nevelésért” 
és a „Göd Város Alkotó- és Előadóművésze” díjak

A szervezők a műsorváltoztatás
jogát fenntartják.

Gödi Körkép | 2017. 12. szám KÖZÉLET
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III. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

K l
 a G

llKKK llemes ünnepeket kíván

a
KKKKKK
GGG a Gödi Termálstrandfürdő!GGG

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 pályázatok benyújtásának módja: a TESZ mindkét 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, 9-368-3/2017
További információ: www.god.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A 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. 
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkakör
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, védőnői képesítés
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/a
A pozíció betölthető: azonnal

ISKOLAI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: 4 órás munkakör
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, védőnői képesítés
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Petőfi  Sándor u. 48.
A pozíció betölthető: 2018. január 3-tól (akár nyugdíj mellett is)

Ünnepi nyitvatartás:
December 24–25–26-án, 
december 31-én és január 1-jén 
a strandfürdő zárva tart.

A többi napon a téli 
nyitvatartási rend szerint 
üzemel.

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

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

Polgármesteri fogadóórák

Gödön elhunytak
Nagy Károlyné (sz.: Andrejszki Éva Gizella) 87 éves
Hollósy Miklós 64 éves
Bajkó György 74 éves
Fekete István  74 éves

2017. november 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Döbröczöni András és Sipos Angéla
Juhász István és Herendi Zsófi a Anna

KÖZÉLET



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

III. GÖDI DUNA-PARTIIIII TTII
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

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

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz kürtős kalács, sült gesztenye, grillen sült ételek és sok más finomság.

Minden kedves látogatónkat megvendégeljük egy pohár forralt borral vagy 
teával!

A gyermekeket játszósarokkal, agyagozással, gombfocival és ünnepi 
műsorokkal várjuk!

Adventi vásárunkon elsősorban kézműves termékekkel, 
mézkülönlegességekkel, ásványokkal, ékszerekkel és sok más portékával 

várjuk vendégeinket!

A belépés ingyenes!

10 órától:
Táncos csoportok előadásai

14 órától:
Tücsök Bábszínház: Karácsonyi szívmelengető

16 órától:
Az Iszkiri zenekar koncertje

További információ:
(06 30) 383-9567

nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

Gödi Körkép | 2017. 12. szám KÖZÉLET
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Az esemény résztvevőit Kim 
Yunjae, a  Samsung SDI ma-
gyarországi gyárának el-

nök-vezérigazgatója köszöntötte, 
majd Dán Zsolt HR-vezető bemutatta 
az  elektromos akkumulátorok gyár-
tásával foglalkozó céget, amely nagy 
nyugat-európai autógyártó cégek 
partnereként működik. Az  üzemben, 
ahol jelenleg próbagyártást végeznek, 
ma 222-en dolgoznak: 133 operátor 
és  technikus, 22 mérnök, valamint 
22 vezető és  egyéb szellemi dolgozó. 
A  munkavállalói létszám azonban 
a  sorozatgyártás beindulásával jelen-
tősen nőni fog. A  szériagyártás 2018 
májusában kezdődik meg. A  cég 
az  első évben 30 milliárdos árbevé-
telre számít, amely az  előzetes kal-
kulációk alapján minden évben 120 
milliárddal nő majd. A  közeljövőben 
az  elektromos autók eladásának rob-
banásszerű növekedése várható, ezért 
a  jövő termékének tartott lítiumion- 
akkumulátorokat gyártó cég dina-
mikus fejlődésre számít – mondta el 
a HR-vezető.

A vállalat teljes területe csaknem 
322 000 m2. A 2002 és 2014 között te-
levízió-képcsövek gyártására használt, 
majd bezárt korábbi üzem átalakításá-
val és  jelentős kibővítésével mára egy 
mintegy 171 000 m2 alapterületű gyár-

épületet hoztak létre, amely a jövőben 
várhatóan tovább bővül.

Az óriási gyártelepen a  főépületen 
kívül több más létesítmény is áll: ka-
zán- és  kompresszorházak, egy tesz-
tépület, egy 120 kilovoltos alállomás, 
szennyvíztisztító, hulladéktároló 
és  különböző tárolóépületek. A  teljes 
gyárterület iparbiztonsági védelmi 
rendszeréről Oláh Katalin munka-, 
környezet- és  tűzvédelmi vezető tar-
tott előadást.

A tűzesetek megelőzésére a gyár saját 
tűzjelző központot üzemeltet, ahon-
nan folyamatosan ellenőrzik a tűzjelző 
rendszerrel védett és beépített tűzoltó-
rendszerrel is ellátott létesítményeket, 
amelyek biztonságáról vízzel, gázzal, 
illetve habbal oltó berendezések gon-
doskodnak. A központban folyamatos 
felügyelet alatt tartják a hő- és  füstel-
vezető rendszert, a  tűzjelzőket, a  ka-
merarendszert és  az  oltóműveket is. 
A megfelelő oltóvízellátást egy 3000 m3 
össztérfogatú kombinált medencével 
oldják meg, a szükséges nyomást pedig 
nyomásfokozó és  nyomástartó dízel-
motoros szivattyúk garantálják.

A gyár tervezésekor és  létesítésekor 
nem kizárólag a  tűzvédelemre fektet-
tek hangsúlyt, hanem a környezeti ki-
bocsátások minimalizálása érdekében 
különböző leválasztó- és jelzőrendsze-
reket is telepítettek.

A gyártási technológia során szeny-
nyeződött levegőt leválasztó-beren-
dezéseken vezetik keresztül, ilyenek 
például az  aktívszenes szűrőtornyok. 
A  levegőbe történő kibocsátó pon-
tok bejelentett, mérésekkel ellenőr-
zött pontforrások, amelyekkel jóval 
a  megengedett határérték alatt tudják 
tartani a  kibocsátott levegő szennye-
zőanyag-tartalmát.

A gyár területén egy nagy kapaci-
tású, és minden szükséges engedéllyel 
rendelkező szennyvíztisztító is műkö-
dik. A keletkező technológiai szenny-
víz itt kémiai előtisztításon megy ke-
resztül, majd a  váci szennyvíztisztító 
telepre kerül.

Magas színvonalon kialakított 
az  üzemi hulladékgyűjtő hely is, 
amelyet minden lehetséges védelmi 
funkcióval elláttak. Az  épületet oltó-
berendezés és  kamerarendszer védi, 
s az épületen belül és kívül is kármentő 

GYÁRLÁTOGATÁS

A Samsung SDI gödi gyárába látogattak Pest 
megye Védelmi Bizottságainak vezetői
A Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Imre Zsolt a helyi Védelmi Bizottság elnökeként 
látogatást kezdeményezett a Samsung SDI gödi gyárába, amely idén májusban kezdte 
meg működését. Az eseményen részt vett dr. Rosdy Tamás György, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója, a megyei Védelmi Bizottság elnöke és titkára, Pest megye já-
rási hivatalainak vezetői, a váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Göd város vezetése 
és a sajtó képviselői. A szakmai program célja mindenekelőtt a gyár működésének ipar-
biztonsági és katasztrófavédelmi szempontú megismerése volt.

Kim Yunjae, a Samsung gödi akkumulátor
gyárának elnökvezérigazgatója
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rendszer gondoskodik arról, hogy 
semmilyen szennyezés ne fordul-
hasson elő. A  padozat természete-
sen vegyszerálló bevonattal kezelt – 
fogalmazott előadásában a munka-, 
környezet- és tűzvédelmi vezető.

A szakmai program második 
részében a megyei, a  járási és a vá-
rosi vezetők egy, a  gyár látogatói 
számára kialakított VIP-folyosón 
végighaladva ismerkedhettek meg 
a gyártási folyamattal, illetve az elő-
állított termékkel.

Imre Zsolt, a  Dunakeszi Járá-
si Hivatal vezetője az  üzem bejá-
rását követően így nyilatkozott: 
–  Az  üzemlátogatást a  gyár alapo-
sabb megismerése miatt, és  a  he-
lyi Védelmi Bizottság elnökeként 
szakmai szempontból is fontosnak 
tartom. A  katasztrófavédelem szo-
rosan kapcsolódik a  Védelmi Bi-
zottság munkájához. A  magasabb 
veszélyességi fokozatba tartozó ipa-
ri létesítményeknek egy, a  környe-
zetvédelmi, tűzvédelmi és hulladék-
gazdálkodási előírásokat is minden 
tekintetben szem előtt tartó veszély-
elhárítási tervet kell készíteniük, 
amelyet a Katasztrófavédelem fogad 
el. E nélkül egyetlen gyár sem kap-
hat működési engedélyt. A tervben 
foglaltakat azután a  Katasztrófavé-
delem és a helyi Védelmi Bizottság 
ellenőrizheti, és ha rendellenességet 
tapasztal, a  jogszabályok betartásá-
ra kötelezi a céget. A mai látogatás 
célja leginkább a  gyár közelebbi 
megismerése volt, de kijelenthetem: 
mindaz, amit itt tapasztaltunk, 
minden tekintetben megnyugtató 
lehet mind a  szakma, mind pedig 
a polgári a lakosság számára.

Markó József polgármester a gyár-
látogatás után kérdésünkre a követ-
kezőképpen foglalta össze a  tapasz-
talatait: – Több alkalommal jártam 
már az  üzemben, figyelemmel kí-
sérhettem az építés és a gyártás elő-
készítésének lépéseit is. Nagyon jó 
a kapcsolat a cég és a város vezetői, 
szakemberei között. A mai látogatás 
a  biztonsági és  a  környezetvédelmi 
megoldásokat is elénk tárta. A város 
nagy reményeket fűz a  gödi Sam-
sung-gyár sikeres működéséhez, 
hiszen ez lehet az alapja a városi inf-
rastruktúra nagyobb léptékű fejlesz-
tésének.

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

Számomra politikusként, képviselőként kü-
lönleges jelentősége van annak, hogy ilyen-
kor, karácsonyra készülődve, az  adventi 
időszakban szakítsunk időt az elmélyülésre, 
s adjunk magunknak alkalmat a mérlegelés-
re, hogy mi mindenen mentünk át az elmúlt 
időszakban, hogyan döntöttünk a  legfon-
tosabb pillanatokban – mondta lapunknak 
Tuzson Bence, a  Pest megyei 5. választó-
kerület országgyűlési képviselője, amikor 
az adventi készülődésről kérdeztük. Szerin-
te nagyon is fontos ilyenkor összegeznünk, 
mi mindent tettünk meg annak érdekében, 
hogy lépjünk egyet előre, jobbá és élhetőbbé 
tegyük a  mindennapjainkat és  környeze-
tünket, nemcsak a magunk, de a családunk, 
a barátaink, a szűkebb és tágabb értelemben 
vett közösségünk érdekében is.

Tuzson Bence példaként említette, hogy 
Gödön felújították Kincsem, a  világhí-
rű csodakanca egykori versenyistállóját, 
és hogy munkahelyek százait teremti meg 
a településen és annak térségében a dél-ko-
reai Samsung nemrég itt felavatott akkum-
látorgyára, de más fontos fejlesztésekről is 
emlékezetes marad az  elmúlt időszak, hi-
szen novemberben kezdődtek meg a mun-
kálatok a Budai Nagy Antal utcában, ahol 
kormányzati támogatással 380 méter hosz-
szan épül meg az új út, vízelvezetéssel, sze-
géllyel. De Gödnek – az országban az elsők 
között – hamarosan elektromos töltőállo-
mása is lesz. A Pesti úton megépülő létesít-
ményre csaknem ötmillió forintos támoga-
tást nyert el a település.

Országos szinten, Gödön, illetve a  du-
nakeszi tankerületben tanul területarányo-
san a  legtöbb gyermek, ezáltal a  térség jó 
példával jár elöl az ország egésze számára. 
Hatalmas siker, hogy a  kormány döntése 
alapján Gödön több mint 5 milliárd forint-
ból új, 24 tantermes iskola épül. 

Hazánk és közösségünk jövőjét igen nagy 
részben az oktatás határozza meg, ezért is 
fontos kiemelnünk, hogy a  Németh Lász-
ló Általános Iskola főépületének az  idén 
megújult a  hőszigetelése és  a  nyílászáró-
kat is lecserélték, s  az épületen napelemes 
rendszert is kiépítenek, így az  intézmény 
fenntartási és  üzemeltetési költségeiben 
jelentős megtakarítás érhető el. Jövőre vár-
hatóan kilenc tanteremmel bővül az iskola, 
már ez a beruházás is előkészítési fázisban 
van. A megvalósuló fejlesztések 21. századi 
körülményeket biztosítanak a tanulók szá-
mára.

A helyi lakosság egészségének megőrzését 
segíti, hogy az Oázis lakóparkban új egész-
ségház épül, erre a célra 200 millió forintos 
támogatást nyert el Göd, az önkormányzat 
pedig tízmilliós önrészt biztosított.

Tuzson Bence hozzátette még, hogy 
négygyermekes apaként számára különö-
sen nagy boldogságot jelentenek a  közös, 
családi készülődés meghitt pillanatai. 
„Abban a reményben kívánok áldott kará-
csonyt a gödi olvasóknak, hogy mindenki-
nek lesz kivel megosztania szeretetét az ad-
venti időszakban” – mondta az államtitkár.

Gödi Körkép

ÉVÖSSZEGZÉS

Az ünnep valódi tartalma
Adventi beszélgetés Tuzson Bencével, választókerületünk 
országgyűlési képviselőjével

Gödi Körkép | 2017. 12. szám KÖZÉLET
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− Kinevezésével tulajdonképpen „haza-
tért” Hatvanból, hiszen személyes élete 
és  szakmai, közéleti munkássága is sok 
szállal kötődik a régiónkhoz. Hogyan?
− Hosszú ideje, 1967 óta élek Vácon, így 
mondhatom, életem szinte minden meg-
határozó élménye ehhez a városhoz köt. Itt 
választottak Pest megye 2. számú válasz-
tókerületének országgyűlési képviselőjévé, 
mely feladatot két cikluson keresztül lát-
tam el. Dunakeszihez is sok szál kapcsol, 
korábban éveken keresztül működtettem 
ott vállalkozást, sőt, feleségem és  családja 
is dunakeszi kötődésű. Képviselői mandá-
tumom lejárta után, ha rövid ideig is, de 
a Dunakeszi Kistérségi Iroda munkatársa-
ként dolgoztam, ami tulajdonképpen a  já-
rási hivatal elődjének is tekinthető. Talán 
így már jobban érthető, hogy mit is jelent 
számomra a hazatérés.

− „Nyitottság, partnerség, ügyfélbarátság” 
– hivatalba lépésekor ezeket az  értékeket 
fogalmazta meg, mintegy jelmondatsze-
rűen. Az  első negyedév tapasztalataival 
a háta mögött hogyan látja: e mottó szelle-
mében mely területeken célszerű változtat-
ni a dunakeszi járási hivatal működésének 
rendszerén?
− Nem gondolom, hogy a  hivatal műkö-
désén változtatni kellene, hiszen elődöm, 
dr. Bíró Attila kiváló szakember, és egy jól 
működő hivatalt épített fel. Vannak azon-

ban olyan területek, ahol érdemes az eddig 
követett gyakorlatot a jobbítás szándékával 
felülvizsgálni. Itt elsősorban azokra a  te-
rületekre kell koncentrálni, ahol közvet-
len kapcsolatban állunk az  ügyfelekkel, 
ilyen például az okmányiroda és a hivatali 
ügyfélszolgálat. Ezen a  területen elenged-
hetetlenül fontosnak vélem az  ügyfélcent-
rikus szolgáltatás minőségének javítását, 
a „külcsín és a belbecs” szempontjából egy-
aránt. Értem ez alatt az okmányiroda ügy-
félterének komfortjavító belső átalakítását, 
valamint az  ügyintézés színvonalának 
javítását, a  várakozási idő csökkentését. 
Ez ugyan csupán kis lépés a közigazgatás-
ban, de nagy lépés a  Dunakeszi Okmá-
nyirodának, amely reményeink szerint 
már érezhető változást hoz az  ügyfél-elé-
gedettségi mutatóink javulásában. A végső 
cél az új hivatali épület és a kormányablak 
kialakítása, amely az elképzeléseink szerint 
jövő év végére készülhet el Dunakeszin, 
a  jelenlegi vasútállomás épületének felújí-
tásával. Ugyanitt lesz majd az új törzshiva-
tali és földhivatali épület is. Ezzel egy olyan 
hivatali negyed jön létre, amely egyaránt 
szolgálhatja Dunakeszi város településképi 
fejlődését, valamint az ügyeiket itt intézni 
kívánó ügyfelek érdekeit, jogos elvárásait.

− Egyik első intézkedésének köszönhe-
tően a  Dunakeszi Okmányirodában ma 
már a  korábbinál jóval barátságosabb, 

felújított belső térben intézhetik ügyeiket 
az ügyfelek. Mi minden újult meg a közel-
múltban befejezett beruházásnak köszön-
hetően?
− A mai modern közigazgatás megköveteli, 
hogy az ügyfelek a  lehető leggyorsabb mó-
don és  a  kor követelményeinek megfelelő 
körülmények között intézhessék hivatali 
ügyeiket. Ilyen tekintetben a  Dunakeszi 
Okmányiroda bizony hátrányos helyzetben 
van. Régi, műszaki állagát tekintve is felújí-
tásra szoruló épületben működik, amelynek 
rehabilitációjára kevés forrás jut, hiszen va-
lamennyien az  imént említett új épületbe 
költözést várjuk. Az okmányiroda mai épü-
letében csak úgynevezett komfortérzet-javí-
tó intézkedések és kisebb felújítási munkák 
elvégzésére volt lehetőség, amelyet a  Du-
nakeszi Városüzemeltetési Kft. segítségével 
végeztünk el. Átfestettük a  belső tereket, 
és  megszüntettük az  ügyfélteret és  az  ügy-
félvárót elválasztó falat. Meggyőződésem, 
az  ügyfélbarát ügyintézés alapvető feltéte-
le, hogy nem lehet fal ügyfél és  ügyintéző 
között. Mindezek által átláthatóbb, vilá-
gosabb és  barátságosabb lett az  okmány-
iroda, az újonnan elhelyezett sorszámhúzó 
automatával pedig az ügyintézőink számára 
könnyebbé vált az ügyintézés.

− Az  okmányiroda gödi kirendeltségén 
várhatók-e bármilyen − akár az ingatlant, 
akár a munkavégzést érintő − változások? 
Csökkenhet-e a jövőben a várakozási idő, 
bővíthető-e a személyi állomány?
− Gödön is tervezzük a sorszámhúzó auto-
mata rendszerbe állítását. Belső létszám-át-
csoportosítással megemeltük az  irodai 
dolgozók létszámát, és tervezzük a két ok-
mányiroda közötti ügyintézés erőteljesebb 
koordinációját. Mindezen intézkedésekkel 
reményeink szerint csökkenteni tudjuk 
az ügyintézői terheket, s ezáltal az ügyfelek 
várakozási idejét is.

INTERJÚ

Nyitottság, partnerség, ügyfélbarátság
Új vezető a Dunakeszi Járási Hivatal élén

Imre Zsolt július 15-e óta a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, korábban Hat-
vanban látott el hasonló feladatkört. Az új pozíciójában eltöltött első hónapok 
tapasztalatairól és eredményeiről, illetve a további terveiről kérdeztük.

Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal 
vezetője

A megújult Dunakeszi Okmányirodában a korábbinál barátságosabb viszonyok között, 
kellemes környezetben intézhetik ügyeiket az ügyfelek 
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− Kinevezése óta gyakran ellátogat 
gödi rendezvényekre, intézmények-
be, közéleti eseményekre, és  többször 
hangot adott annak is, hogy hivatalát 
az  együttműködés szellemében szeret-
né ellátni. A  járási hivatal hatókörébe 
tartozó gödi szervezetek és intézmények 
vonatkozásában milyen tervei, elképze-
lései vannak a  szorosabb együttműkö-
déssel kapcsolatban?
− Talán nem annyira közismert infor-
máció, de Göd városa a  hasonló lélek-
számú települések rangsorában az  első 
helyen áll a  közbiztonság tekintetében. 
Ez  a rendőrség, mindenekelőtt Tóth 
Csaba rendőrkapitány munkáját di-
cséri. Azt gondolom, hogy mindezek 
az  eredmények annak a  megelőző, fel-
világosító, együttműködő munkának 
is köszönhetőek, amelyet a  rendőrség 
az  elmúlt évek során az  illetékességi 
területén belül a civil lakosság körében 
végzett. Mi a  magunk részéről szeret-
nénk csatlakozni ehhez, és  hozzátenni 
mindazokat a  lehetőségeket, amelyek 
rendelkezésünkre állnak, és amelyekkel 
elősegíthetjük a  társ szervezetek ered-
ményes munkáját. Különös tekintettel 
a gyermekvédelmi jelzőrendszer műkö-
désének erősítésére: szeretnénk a jelző-
rendszer valamennyi helyi szereplőjével, 
iskolákkal, gyermekjóléti szolgálatok-
kal, védőnőkkel, iskola- és háziorvosok-
kal is erősíteni az együttműködést.

Fontos szempont az időskorúak ügye, 
itt is elsősorban a  magányos, olykor 
sajnos kiszolgáltatott helyzetben lévők 
státuszának javítására gondolok, amely 
feladat elsősorban az  alapszolgálatokat 
érinti, de természetesen lehetőségeink 
szerint mi is szívesen kapcsolódunk eh-
hez a  munkához. A  rendőrkapitányság 
vezetésével egyeztetve szeretnénk a  jö-
vőben egy olyan gyámhivatali gondnoki 
ügyeletrendszert kialakítani, amelynek 
keretében a  gyámhivatali gondnokok 
a hét minden napján, akár éjszaka, akár 
hétvégén is elérhetőek lesznek, a  rend-
őrségi hatósági eljárási cselekmény 
végrehajtásának megkönnyítése érde-
kében. Úgy tapasztaltam, hogy a  gödi 
önkormányzat és  az  általa fenntartott 
intézmények nemcsak a  közbiztonság, 
de a  szociális ellátás területén is sokat 
tettek az  elmúlt években az  ellátottak 
érdekében. Bízunk abban, hogy a velük 
való együttműködés erősítésével hozzá-
járulhatunk az ellátás minőségi színvo-
nalának további javításához.

Koditek Bernadett

Az újonnan kialakított kis parkban egy köztéri fabútorzat is helyet kapott, amelynek alapját 
térkövekkel rakták ki

FELHÍVÁS

Építkezik? Építene valamit?
Vigyázat! Ha azt olvassa ki az építési jogszabályokból, hogy valaminek az építése nem 
engedélyköteles, ez még nem jelenti azt, hogy olyat, akkorát és oda építhet, amilyet, 
amekkorát és ahová csak akar. A 300 m2-nél kisebb épület egyszerű bejelentése esetén 
is kötelező valamennyi országos és helyi jogszabály betartása. Be nem tartásuk súlyos 
következménnyel járhat.

Akadnak olyan munkák, amelyek sem nem bejelentés-kötelesek, sem nem építésien-
gedély-kötelesek. Ezeket az önkormányzat rendelettel településképi bejelentéshez köthe-
ti. Ez a rendelet megszületett. A leggyakoribb bejelentendő építési munkák: szerszámos 
kamra, kocsibeálló, utcai kerítés és magas vagy tömör közbenső kerítés. Általános sza-
bályt a telkek különböző adottságai miatt nem tudunk adni. A kellemetlenségek elke-
rülése végett inkább előzetesen érdeklődjön a Polgármesteri Hivatalban Sápi Katalinnál 
vagy nálam:

Tarjányi Judit
foepitesz@god.hu, (06 27) 530-064

VÁROSKÉP

Megszépült közterület – lakossági összefogással
A Nemeskéri-erdő közelében, a Pálya és az Erdész utca találkozásánál korábban gondo-
zatlan, bozótos terület látványa fogadta az arra járókat, mára azonban hangulatos pihenő-
hely jött létre itt a környéken lakók és az önkormányzat összefogásával.

Az „Erdész utcaiak” az  elhanyagolt terület helyére egy szép kis parkot képzeltek el, 
és neki is láttak a megvalósításának. Kiirtották a tüskés bozótot, megtisztították a terüle-
tet, elegyengették a hepehupás talajt, és a kövektől megszabadított részeken orgonabokrot, 
fákat és  virágokat ültettek. A  lelkes önkéntesek – mintegy tizenöten – szombatonként 
dolgoztak, és szépen rendbe tették területet. Kezdeményezésüket örömmel fogadta az ön-
kormányzat. Lenkei György körzeti képviselő (képünkön jobbra) így nyilatkozott a  kis 
park kialakításával kapcsolatban:

– Az egész város számára hasznos, példaértékű munkát végeztek itt a  lakosok. Kö-
szönettel fogadtuk a munkájukat, és  igyekszünk segítséget is nyújtani hozzá. A kiirtott 
növényzetet elszállíttattuk, és  a  lakosokkal megbeszélve egy, a  környezetébe szépen il-
leszkedő fedett szaletlit is elhelyeztünk a kis parkban, hogy megpihenhessenek az  erre 
járók. A napokban elkészült a pihenőhely térkőalapzata, így hamarosan a helyére kerülhet 
a hangulatos köztéri fabútorzat. Ha a  lakosoknak további elképzelésük is van a  terület 
otthonosabbá tételével kapcsolatban, azt is szívesen támogatjuk.

Sáfár Edina, az Erdész utcai parképítők csapatának egyik tagja elmondta: két lakó elvál-
lalta, hogy rendszeresen nyírja a parkban a növényzetet. A keletkező zöldhulladék számára 
egy komposztálót is szeretnének majd építeni, és örülnének egy köztéri hirdetőtáblának is. 
Az építőmunka összekovácsolta az  itt élőket: tervezik, hogy közös programokat tartanak 
majd a parkban, és együtt élvezik a munkájuk eredményeként létrejött közösségi teret.

K. B.
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A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete véradást szervez a kö-
vetkező helyszíneken és időpontokban:
•  József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.) 

december 14. (csütörtök) 14-től 18 óráig
•  Ady Klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.) 

december 19. (kedd) 13-tól 17 óráig

Tudnivalók a véradással kapcsolatban
A véradáshoz személyi igazolvány, tajkártya és  lakcím-
kártya szükséges!
Véradás előtt fontos az  étkezés és  a  bőséges folyadékfo-
gyasztás. 
Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 év alatti, 50 kg test-
súlyt meghaladó, egészséges ember. A véradást az egész-
ségi állapotra vonatkozó kérdőív kitöltése, hemoglo-
binszint-mérés és orvosi vizsgálat előzi meg. Két véradás 
között legalább 56 napnak kell eltelnie. A  nők évente 
négyszer, a férfi ak ötször adhatnak vért. 

Kérjük, legyen ön is véradó, és segítsen mások életé nek 
megmentésében!

Régóta gondot jelent városunk-
ban az  illegális hulladéklera-
kás. A  külterületi részeken, 

különösen az  M2-es gyorsforgalmi 
út bócsai lehajtójánál gyakran állnak 
meg olyan, sokszor messzebbről ér-
kező „átutazók”, akik kifejezetten 
azért térnek be Gödre, hogy megsza-
baduljanak a  szeméttől, amelynek el-
szállításáért és  lerakóhelyen történő 
ártalmatlanításáért nem akarnak fi -
zetni. Az  illegális szemetelők évente 
több milliós kárt okoznak a városnak. 
Az  önkormányzat a  Vízgazdálkodási 

Társulat és  a  Vízügyi Igazgatóság se-
gítségével november közepén 45 és fél 
tonna hulladékot szedett össze ezen 
a  területen. Az  illegálisan lerakott 
szemét elszállításának és  ártalmatla-
nításának költsége meghaladta az  1,2 
millió forintot.

A „szemétturizmus” visszaszorításá-
ra  térfi gyelő kamerákat kíván létesíteni 
az önkormányzat az  illegális hulladék-
lerakással leginkább érintett területen, 
az M2-es út lehajtójánál lévő csomópont 
külső, Csomád felé eső részén. A tervek 
szerint két térfi gyelő kamerát helyeznek 

el úgy, hogy az M2-es útra felhajtó, il-
letve onnan lehajtó autósok feleslegesen 
ne kerüljenek a látómezőbe, de azokról, 
akik Csomád felé indulnak, képfelvétel 
készüljön. A két kamera egymást is fi -
gyeli majd, és mozgásra lép működésbe. 
A térfi gyelő eszközök a nap huszonnégy 
órájában működnek: állóképeket rögzí-
tenek, amelyeket egy védett GSM-háló-
zaton keresztül azonnal egy központi 
számítógépre továbbítanak. A rendszer 
működtetése és  a  megfi gyelt terület 
rendszeres időközönkénti helyszíni el-
lenőrzése a  Közterület-felügyelet fela-
data lesz. Az erre vonatkozó eljárásrend 
kidolgozása már folyamatban van.

A térfi gyelő rendszert a közterülete-
ken készülő képfelvételek rögzítésére 
és  továbbítására vonatkozó jogszabá-
lyok betartásával építik ki és  működ-
tetik. A  megfi gyelőpontok létesítésé-
hez a rendőrség engedélyét kell kérni. 
A kamerával védett területre belépőket 
jelzőtáblák fi gyelmeztetik a megfi gye-
lés tényére, és az adatvédelmi törvény-
nek megfelelően biztosítják majd azt 
is, hogy a felvételekhez illetéktelen sze-
mélyek ne férhessenek hozzá.

Novemberi ülésén a képviselő-testü-
let rendeletben hozott döntést egy köz-
területi térfi gyelő kamerarendszer 
többfázisú kiépítéséről, amely haté-
kony eszközzé válhat az illegális hulla-
déklerakás visszaszorítására.

K. B.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Térfi gyelő kamerarendszer az illegális hulladéklerakás megfékezésére

A köztéri kamerák kihelyezésével várhatóan visszaszorul Gödön az illegális hulladék 
lerakása

Adj vért, és ments meg három életet!

KÖZÉLET
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Idén november 28-án este, a  Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében került sor 
az ünnepi eseményre. A kitüntető oklevelet 
a képviselő-testület döntése alapján ezúttal 
Violáné Kiss Zsuzsanna kisgyermekneve-
lő vehette át Markó József polgármestertől 

és Lenkei Györgytől, az önkormányzat szo-
ciális bizottságának elnökétől.

Az átadóünnepségen felolvasott mélta-
tásban a  következő mondatok hangzottak 
el a díjazottról:

„Violáné Kiss Zsuzsanna Gödön szüle-
tett, és azóta is itt él. Már gyermekkorában 
is vonzódott a  pedagóguspálya iránt, min-
dig kereste a nála kisebb gyerekek társasá-
gát. Általános iskolás korában nyaranta, 
a  tanítási szünet idején a  felsőgödi József 
utcai óvodában – az  akkori óvodavezető 
engedélyével – délelőttönként játszhatott 
az óvodás gyerekekkel. Középiskolai tanul-
mányait a Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakközépiskolában végezte. A  gyakorlati 
képzést kórházban és  bölcsődében teljesí-
tette. Itt is mindig a  legkisebb gyerekekkel 
szeretett foglalkozni. Elhatározta: ha végez, 
bölcsődei gondozónőként helyezkedik majd 
el. Kezdetben 9 éven át egy újpesti bölcsődé-

ben dolgozott, majd fia születését követően 
– 23 évvel ezelőtt – a gödi bölcsődében he-
lyezkedett el, s azóta is ott dolgozik.

Elkötelezett a kisgyermeknevelői hivatás 
mellett. Munkájában törekszik a  gyerme-
kek szempontjainak szem előtt tartására, 
a  precíz, pontos munkavégzésre. Nyitott, 
vidám személyiség. Kollégáival szeretet-
teljes kapcsolatot ápol, barátságos, együtt-
működő.

A pályakezdő kollégákat felkarolja, segíti 
őket a beilleszkedésben, tanítja őket. Üzene-
te a  fiatalokhoz a  következő: »A  gyerekek-
hez csak tiszta szívvel lehet közeledni. Át 
kell érezni a lelküket, és úgy kell foglalkozni 
velük, úgy kell szeretni őket, mintha a saját 
gyermekeink lennének.« Ha  újrakezdhetné 
az  életét, megint ezt a  hivatást választaná, 
mert kisgyermekekkel foglalkozni a  leg-
szebb dolog a világon – vallja a díjazott.”

Az ünnepélyes díjátadáson a  Németh 
László Általános Iskola művészeti taná-
rai közreműködtek: Gecséné Szitha Márta 
hegedűművész és Szalainé Papp Edit gitár-
művész. Verset mondott Kemény Gábor, 
a  Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázi-
um és Kollégium tanára.

Koditek Bernadett

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.

ELISMERÉS

Átadták az idei Salkaházi Sára Díjat
A szociális munka terén nyújtott kimagasló színvonalú teljesítmény elisme-
réseként adják át Gödön minden év novemberében a  szociális munka napja 
alkalmából a Salkaházi Sára Díjat.

Az elismerést idén Violáné Kiss Zsuzsanna 
vehette át Markó József polgármestertől 
(jobbra) és Lenkei Györgytől, a szociális 
bizottság elnökétől

Gödi Körkép | 2017. 12. szám KÖZÉLET
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Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül működik a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint az Idősek Napközi Otthona

SEGÍTŐHIVATÁS

A szociális munka napja Gödön
Tavaly késő ősszel fogadta el az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, 
amelynek értelmében november 12-ét hazánkban is a szociális munka 
napjává nyilvánítják, s a szociális ágazatban dolgozó 93 ezer munka-
vállaló számára ez egyúttal munkaszüneti napot is jelent. A szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén dolgozókat 
egyébként 1997 óta ünneplik meg világszerte ezen a napon.

Mivel november 12-e idén éppen vasárnapra esett, az Alapszolgáltatá-
si Központ munkatársait november 10-én, pénteken köszöntötte a város 
nevében Lenkei György, a szociális bizottság elnöke. A fehér asztal mel-
letti, jó hangulatú, kötetlen beszélgetések során szóba kerültek az ága-
zat gondjai és örömei. Kollégái áldozatos munkájáért külön köszönetet 
mondott Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője.

(w)

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS

Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyra készülődve idén is közös gyer-
tyagyújtásra várnak mindenkit a  felsőgö-
di Bozóky Gyula térre, a Jézus Szíve-plébánia-
templom előtt elhelyezett koszorúnál. Az első 
gyertya meggyújtására december 3-án, vasár-
nap 17 órakor került sor. A második és a har-
madik gyertyát december 10-én, illetve 17-én 
szintén 17 órakor gyújtják meg. December 
24-én pedig betlehemi pásztorjátékra hívják 
és várják a gyerekeket, felnőtteket, családokat 
délután 17 órára. 

KARÁCSONY

Gödi gyerekek küldtek 
ajándékokat kárpátaljai 
társaiknak
A korábbi évekhez hasonlóan idén is ka-
rácsonyi ajándékokat gyűjtöttek a gödi is-
kolák és óvodák a kárpátaljai gyerekeknek. 
Az általános iskolák és az óvodák pedagó-
gusainak segítségével az  intézményekben 
több száz ajándékcsomag gyűlt össze a kár-
pátaljai testvértelepülésünkön, Makkosjá-
nosiban élő gyerekek számára. A  faluban, 
ahol a  nehéz körülmények miatt szinte 
minden család gondokkal küszködik, idén 
sem lesz olyan gyerek, aki ne kapna kará-
csonyi ajándékcsomagot Gödről.

A szépen becsomagolt dobozokban 
a  gödi iskolások és  óvodások családjai 
idén is játékokat, könyveket és édességeket 
küldtek a jánosiaknak.

A Beregszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársai gondoskodtak ar-
ról, hogy az ajándékok eljussanak a  jánosi 
családokhoz. A szállítmány december 4-én 
indult útnak Gödről – tudtuk meg Simon 
Tamástól.

Tavaly az  ajándékcsomagokkal együtt 
jelentős mennyiségű ruhanemű is érkezett 

Gödről a  kárpátaljai rászorulóknak. Idén 
ruhaneműk kivitelére sajnos nem volt le-
hetőség. A helybeli segélyezést végző jánosi 
görögkatolikus egyház kéri, hogy aki tehe-
ti, akár kisebb összegű pénzadományokkal 
is járuljon hozzá a rászorulók segítéséhez. 
A kárpátaljai körülmények között akár né-
hány száz forintnyi adomány is segítséget 
jelent a nehézségekkel küzdőknek. Az egy-
ház karitatív munkáját segítő szervezet 
a  pénzfelajánlásokból gyógyszert és  élel-

miszert vásárol a rászoruló családoknak és 
időseknek. 
A szervezet számlaszáma:
M. POKROVA JÓTÉKONYSÁGI
ALAPÍTVÁNY
A magyarországi MKB Banknál vezetett 
számlájának száma:
10300002-10622566-49020010
SWIFT: MKKBHUNB
Köszönet minden adományért!

GK

Az ünnepi csomagok tavaly is óriási örömet szereztek a jánosi gyerekeknek, és így lesz ez 
idén is. (A fotó a Németh László Általános Iskolában készült a karácsonyi szállítmány útnak 
indítása előtt)

KÖZÉLET
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2017-ben az 1,2 millió tagot számláló Rotary világszervezet „Making a diff e-
rence!”, azaz „Változtatni a világon!” jelmondatot követve elhatározta, hogy 
Földünk kétszáz országában a  Rotary klubok tagjai ültetnek egy-egy fát. 
A Gödi Rotary Klub november 18-án Göd Város Önkormányzatának köszön-
hetően és a DMRV Zrt. hozzájárulásával 14 díszkörtefát ültetett el Felsőgöd 
északi határában, a Sportterasszal szemben lévő, vízvédelmi feladatot is ellátó 
ingatlanon, egy ligetes pihenőhely kialakítására törekedve.

Egyesületünk nonprofi t tevékenysége során többek között jótékonysági, 
ifj úsági, környezetvédelmi és  településfejlesztési programokban vállal aktív 
szerepet, amely életünk és környezetünk minőségének javítását segíti.

Örömünkre szolgál, hogy e  tevékenység során az  önkormányzat méltán 
sikeres faültetési kezdeményezésének köszönhetően maradandó nyomot ha-
gyunk, amelyet a jövő generációi is élvezhetnek.

A Gödi Rotary Klub tagjai heti rendszerességgel találkoznak, meghatározva 
a célokat és az elvégzendő feladatokat.

Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését (e-mail: rotary.club.god@
gmail.com), akik szívesen vennének részt a helyi Rotary Klub tevékenységében.

Dr. Bognár Viktor, Gödi Rotary Klub

Adománygyűjtés orgonafelújításra
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma kéri, 
hogy aki teheti, támogassa a felsőgödi Jézus Szí-
ve-templom közel 200 éves orgonájának felújí-
tását.

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

Az első ütemben az  1998 óta üzemelő Jo-
hannus 30 elektromos orgona javítása készülhet 
el 2018. szeptember 14-re, amelynek költsége 2,9 
millió forint. Jövőre lesz 75 éve annak, hogy a sí-
pos orgona a templomban van.

A második ütemben a közel 200 éves sípos or-
gona javítása, korszerűsítése valósulna meg 2019. 
szeptember 14-re, melynek költsége 2,6 millió fo-
rint. Két év múlva lesz Göd várossá avatásának 
20 éves évfordulója, a  templom felszentelésének 
95. évfordulója, és a 170. évfordulója az 1848−49-
es szabadságharc győztes tavaszi hadjáratának, 
amikor 1849. április 8-án, húsvétvasárnap ezen 
az orgonán játszottak Görgey Artúrnak.

Kérjük, támogassa Ön is az orgona felújítását!

Adományt elfogadó helyek:
•  Dunakanyar Takarékszövetkezet:

Bozóky Gyula Alapítvány, bankszámlaszám:
64700069-10025080

•  Csekkek a  felsőgödi Jézus Szíve-templomban 
a „kisasztalon”

•  Készpénzes befi zetés a sekrestyében, mise után
•  Névtelen adomány: alapítványi persely a temp-

lomban (a Szent Antal-szobor és  a  gyóntató-
szék bejárata között)

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

CIVIL ÉLET

„Kertész leszek, fát nevelek”

A Rotary Club Göd
szeretettel meghívja Önt és barátait

a 2018. január 27-én, 18 órakor

kezdődő jótékonysági báljára.

A befolyó összeget és a bál bevételét
a Rotay Club Göd ifjúsági programjaira fordítjuk.

Helyszín: Göd, De Plaats–Belga Sörház
Részvételi díj: 12 000 Ft

Támogató jegy (részvétel nélkül): 6000 Ft

A Gödi Rotary Club tagjai önkéntes munkával, tizennégy 
facsemete elültetésével hoztak létre egy vadkörteligetet 
a jövő nemzedékei számára. Az eseményen az 
önkormányzat képviselői is jelen voltak
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− A  díj társadalmi elismertsége évről 
évre növekszik, ezúttal több mint ti-
zenötezren adták le támogató szava-
zatukat. Hogyan értesült a jelöléséről?
− Kucsinka Gabriella, az  Aranyanyu 
projektvezetője hívott fel telefonon, 
emlékszem, éppen vonaton ültem, 
s mondta, hogy engem is jelöltek a díj-
ra. Ez  számomra annyira hihetetlen 
volt, hogy többször is visszakérdeztem: 
nincs-e valami tévedés a  dologban. 
Gabi elárulta, hogy egyik pannon-
halmi kollégám, dr. Dejcsics Konrád 
bencés szerzetes tanár jelölt engem, 
aki pedig Matyi fiam gyógytornászá-
tól kapott némi sugalmazást. Szabolcs 
Judit, aki egyébként „aranyanyu”, nem 
csupán kitűnő gyógytornász, hanem 
fantasztikus ember, s  nagy rálátása 
van arra, hogy mi a férjemmel milyen 
küzdelmeket folytatunk idehaza. Judit 
igazi védőbástya a családunk körül.

− Ön a Pannonhalmi Bencés Gimná-
zium magánénektanára. Mióta foglal-
kozik az ottani diákokkal?
− Már a  most öt és  féléves kisfiam 
születése előtt is dolgoztam náluk két 
tanéven át, de akkor csupán még félál-
lásban. Akkoriban a  Budapesti Ope-
rettszínházban voltam főállásban, éne-
kesként. Annak idején Marton Évánál 
végeztem a  Zeneakadémián. Egy sé-
rült gyermek mellett nem tudtam tel-
jes szívvel vállalni a színházi munkát. 
Amikor kiderült, hogy Matyi születés-
kori oxigénhiányos károsodást szen-
vedett, alaposan megváltozott az  éle-

tünk. Már nem azon törtem a  fejem, 
hogy miképpen lehetne visszamenni 
a  színházba, sokkal inkább azon, ho-
gyan éljük túl a mindennapokat.

− Bocsásson meg a kérdésemért, de mi 
történik ilyenkor az anyukákkal?
− Orvostól orvosig, fejlesztőpedagó-
gustól fejlesztőpedagógusig, gyógy-
tornásztól gyógytornászig viszik 
a  gyereküket, mellette persze ügyel-
nek a diétára, miközben az apukák éjt 
nappallá téve dolgoznak azon, hogy 
előteremtsék az  anyagi hátterét min-
dennek. Nagyon bele lehet keseredni 
ebbe a  helyzetbe. Nem nagyon akad-
nak olyan helyek, ahol biztonságban 
hagyhatjuk a  gyerekünket, így a  leg-

több anyukának szinte lehetetlen visz-
szamennie dolgozni.

Nagyon nagy szerencsémnek tar-
tom, hogy nálunk ez nem így történt. 
Amikor kezdtem belefáradni az  ott-
honi küzdelmekbe, sikerült megol-
danunk, hogy heti két nap ismét azt 
csinálhassam, amit nagyon szeretek. 
Ebből erőt merítve sokkal jobb anyuka 
lettem a hét további napjain.

− Mióta élnek Gödön?
− Immár harmadik éve, a  kiserdő 
közelében. Beleszerettünk ebbe a  vá-
rosba, s ez a szerelem azóta sem szűnt 
meg. A  legjobb dolog, amit megadha-
tunk a gyerekünknek, hogy szabadon 
szaladgálhat a dimbes-dombos termé-
szeti környezetben, nyaranta együtt 
bandázhatunk a Duna-parton.

Matyival a dunakeszi Waldorf Óvo-
dába járunk, ahol csodálatos óvó né-
nikre, nagyon-nagyon támogató és el-
fogadó közegre találtunk. Az  ottani 
óvoda igazi szuperbázisa most az  éle-
tünknek. Fejlesztő foglalkozásokra 
az Első Lépések Alapítványhoz visszük 
Matyit, tavasztól pedig, reményeink 
szerint Fótra, lovasterápiára.

− Mire e  lapszámunk megjelenik, ön 
egy újabb babának ad életet. Úgy hal-
lom, a  pannonhalmi diákok vissza-
várják…
− Én pedig remélem, hogy mielőbb 
folytathatom majd az  ottani munká-
mat. Tudja, a Pannonhalmi Főapátság 
számomra egy csoda. Egy rendkívüli 
közösség, elképesztően gyönyörű kör-
nyezetben. Máshol nem tapasztaltam, 
hogy ennyire számít az  ember. A  ru-
galmas, segítő, összetartó hozzáállás 
szárnyakat tud adni diáknak, tanár-
nak egyaránt. Az  pedig külön kivált-
ság számomra, hogy kamasz fiúkat 
taníthatok énekelni. Tavaly 35 tanítvá-
nyom volt.

Az évek során a  hangképzésre ala-
pozott énektanítás igen népszerű lett 
Pannonhalmán, ami abból is fakad, 

INTERJÚ

Az énekléssel megmutathatjuk önmagunkat
A Richter Gedeon Nyrt. 2017-ben nyolcadik alkalommal hirdette meg az Arany-
anyu Díjat, amelyet a jelöltekre leadott közönségszavazatok alapján az oktatás-
ban, az  egészségügyben és  a  szociális területen dolgozó nők kaphatnak meg. 
Az idei döntősök között ott volt Wágner Adrienn Gödön élő zenetanár is.

„Azt hozom el a  diákjaim közé, 
amit otthon tanultam a  kisfiamtól. 
Ha valaki az útbaigazításom alapján 
nem tudja elvégezni a feladatát, ak-
kor én fogalmaztam rosszul. Tehát 
másképpen kell mondanom, és ak-
kor menni fog neki a dolog.”

A színpadon az idei Aranyanyu Díj döntősei és a zsűri tagjai (balról az ötödik Wágner 
Adrienn)

Adriennért rajonganak a diákjai
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CSECSEMŐGONDOZÁS

Kismamák fi gyelmébe
A Gödi Körképben a József Attila Művelődési Ház aktuá-
lis programjai között rendszeresen hírt adunk arról, hogy 
minden hónap első szerdáján, délelőtt 10 órától tartja fog-
lalkozásait a  Dunakanyar Babahordozó Klub, amelynek 
önkéntes tagjai nagy odaadással dolgoznak azért, hogy 
segítsék a kisbabás édesanyákat.

Egyebek mellett feladatuknak tekintik az  ortopédiai 
szempontból kifogástalan babahordozó eszközök és a he-
lyes hordozási technikák népszerűsítését, a  kismamák 
és a kisgyermekes édesanyák tájékoztatását, képzését.

Legutóbb például a környezetkímélő, mosható pelenkák 
használatára hívták fel a fi gyelmet, amellyel nem mellesleg 
pénzt is megtakaríthatnak az anyukák. Megtudtuk, hogy 
a  klubtól – térítés ellenében – kölcsönözhetőek is ilyen 
pelenkacsomagok, melyek a  különböző anyagú, méretű 
és  fazonú pelenkák mellett használati útmutatót, egy fe-
deles vödröt a  tároláshoz, valamint pelenkafertőtlenítőt, 
teafaolajat és epeszappant tartalmaznak.

A mosható pelenkacsomagokon kívül  egyébként kü-
lönféle hordozóeszközöket, digitális csecsemőmérleget, 
hallásvédő fültokot, a szopási problémákkal küzdő babák 
természetes szoptatását segítő SNS-készüléket, várandós 
övterelőt és  szakkönyveket is lehet kölcsönözni, − előre 
egyeztetett időpontban pedig személyre szabott tanács-
adásra is lehetőségük nyílik a kismamáknak.

(w)

hogy a  kollégáim megteremtik ott en-
nek a közegét. Nem fölösleges művésze-
ti tantárgyként kezelik az énektanítást, 
ami elveszi az időt a tanulástól, hanem 
olyan fontos lehetőségnek tekintik, 
amely által megismerhetjük a  tanulók 
igazi személyiségét. Nagyon sokat lehet 
tenni egy-egy gyermekért a négyszem-
közti énektanítási szituációk során, ahol 
ő nap mint nap a lelkét mutatja meg ne-
kem, a hangján keresztül.

Sokféle művészeti tantárgy és  szak-
kör van Pannonhalmán, számos 
hangszeren lehet tanulni, és  népsze-
rűek a  vizuális művészeti kurzusok 
is. A  gyerekek nagyon szeretik ezeket 
a helyzeteket, a szabad légkört, amiben 
egy csomó mindent megtudhatnak ön-
magukról. Fantasztikusan izgalmas, 
ahogyan az  énekhangban meg tud 
nyilvánulni valakinek a  személyisége. 
Minden benne van a  hangképzésben: 

megtapasztalhatjuk, ki a  nyitottabb, 
ki a zárkózottabb, ki teljesítménykény-
szeres szorongó, és  eredményesen le-
het mindezt oldani az énekórák során. 
Fontosnak tartom, hogy egy kamasz 
minél többet megtudjon magáról, 
az erősségeiről, a határairól, hogy mi-
képpen tudja legyőzni ezeket, és  ho-
gyan tudja másoknak is megmutatni, 
hogy mire képes.

Walter Béla

A Búzaszem Iskola közössége szeretettel meghívja Önöket a

VIII. Búzaszem
Jótékonysági Bálra

2018. január 20-án19.00-tól 
a Huzella Tornacsarnokba

 
Vacsora • Élő zene • Tánc • Tombola • Meglepetés

belépőjegy: 7000 Ft
Beszerezhető a Búzaszem Iskola titkárságán 

2017.01.15-ig. (Göd, Vécsey u. 1.)
30 611 3608 • iskolatitkar@buzaszem.hu

További információ: 
bal@buzaszem.hu • www.buzaszem.hu

facebook.com/buzaszemiskola

Töltsön velünk egy estét, és támogassa vele a Búzaszem Iskolát!

A Búzaszem Iskola közössége szeretettel meghívja Önöket a

Jótékonysági Bálra

Vacsora • Élő zene • Tánc • Tombola • Meglepetés

Minden kedves
olvasónknak
meghitt, békés

karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

kívánunk!
A Gödi Körkép szerkesztősége
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A sakálokról többnyire valamilyen 
egzotikus ország jut eszünkbe, pél-
dául Afrika, Rejtő Jenő légiós regé-

nyeinek helyszíne, vagy az a mondás, hogy 
„üvölt, mint a sakál”. Sakálok – pontosab-
ban aranysakálok – azonban hazánkban is 
élnek. Sőt, most már több megfigyelés bi-
zonyítja, hogy Gödön is.

Lapunk munkatársa, Vasvári Ferenc 
idén tavasszal a  Duna-part környékén sé-
tálva egy „ismerős” rókacsalád lakhelyé-
nek környékén járt. Meglátta az  állatokat 
– köztük a fiatalokat is −, ám valami furcsa 
volt ezekkel a  „rókákkal”. A  farkuk rövi-
debb, a  lábuk nyúlánkabb volt a  megszo-
kottnál. Alaposabban szemügyre véve őket 
pedig kiderült, hogy ezek a  jószágok csak 
hasonlítanak a területen megfigyelt rókák-
ra – ezek aranysakálok!

A rókákat tehát „leváltották” a sakálok: 
most ők a terület csúcsragadozói. A „levál-
tást” szó szerint kell érteni: megfigyelték, 
hogy ahol felbukkannak az  aranysakálok, 
onnan eltűnnek a rókák. A két faj ugyanis 
egymásnak táplálék-konkurense. Mind-
kettőjük étrendjének legnagyobb százalé-
kát apró rágcsálók, pockok, egerek teszik 
ki. Egyik faj sem veti meg a döghúst – il-
letve, ha lakott terület közelében, emberi 
„szomszédságban” élnek, akkor a  szemét-
re is rájárnak. Az  aranysakál némileg na-
gyobb, mint a róka (10-15 kg testsúlyú, ku-
tyaféle ragadozó), ráadásul hatékonyabban 
vadászik, családi csoportban keresi prédá-
ját, így ahol megtelepedik, onnan egysze-
rűen kiszorítja a  rókákat. Sőt a  rókák ko-
torékjába is előszeretettel költözik be – így 
fordulhat elő, hogy ahol eddig rókacsalád 
lakott, ott most aranysakál famíliát lehet 
megfigyelni…

De honnan jönnek ezek az  aranysaká-
lok? És miért nem lehetett eddig hallani 
róluk?

Nos, azért hallani lehetett róluk már 
korábban is, csak éppen régebben más né-
ven emlegették őket. A  Kárpát-medencé-
ben őshonos állatokról van szó – elődeink 
azonban leginkább „toportyán”, „topor-
tyánféreg”, „nádi farkas” néven hívták eze-
ket a  ragadozókat. A csapdába esett sakál 
hangjára utal például a „üvölt, mint a fába 
(azaz fa csapdába) szorult féreg” mondá-
sunk, és  többek között például Arany Já-
nos is írt róluk. A  mindenki által ismert 
Toldi-idézet („jő az  anya-farkas szörnyü 
ordítással/Rohan a fiúnak, birkoznak egy-
mással”) bizony nem a  jóval erőteljesebb 
testfelépítésű farkasról szól, hanem, aho-
gyan Arany is írja, „réti farkas fészekről”, 
azaz aranysakálokról versel. 

Így persze talán kevésbé tekinthető hő-
siesnek Toldi győzelme a ragadozók felett, 
hiszen az aranysakálok kifejezetten félénk, 
és a farkasoknál jóval kisebb, kevésbé erős 
és agresszív állatok. Toldinak is csak azért 
kellett megverekednie velük, mert bal-
ga módon simogatni kezdte az  aranysa-
kál-kölyköket, amelyekre rábukkant – ez 
pedig minden vadállat esetében kerülendő 
magatartás…

Eleink tehát jól ismerték a nádi farkast, 
azaz az  aranysakált, rendszeresen csapdát 
állítottak a „férgeknek”, és vadásztak is rá-
juk. Emiatt aztán a huszadik században ki 
is pusztult ez a ragadozó – nem csak Ma-
gyarországról, hanem Európa legnagyobb 
részéről is.

Az, hogy manapság mégis rendszeresen 
felbukkan, nemcsak a  híradásokban, ha-
nem, mint látszik, már a mindennapjaink-

ban is, valószínűleg azoknak az intézkedé-
seknek köszönhető, amelyeket Bulgáriában 
hoztak a védelmére. Itt az 1960-as években 
nyilvánították védettnek az  aranysakált. 
Meg is nőtt az  állomány, és  Dél-Európá-
ból indulva lassan terjeszkedésbe kezdett. 
Magyarország déli határára a  90-es évek-
ben ért el, majd onnan fokozatosan tovább 
terjeszkedett észak felé, és  ma már szinte 
az  ország egész területén találkozhatunk 
aranysakálokkal.

Pontosabban nem nagyon találkozha-
tunk, mert meglehetősen félénk, éjsza-
kai életet élő állatról van szó. Rejtőzködő 
életmódjának köszönhetően az  állomány 
nagyságáról nincs is pontos adat – annyi 
azonban biztos, hogy most már sok ezer 
aranysakál-család él országunkban. An-
nak ellenére azonban, hogy ritkán kerül-
nek szem elé, jelenlétüknek vannak olyan 
nyomai, amelyeknek nem mindenki örül.

Azokban a  megyékben, ahol nagyon 
elszaporodtak, érkeznek hírek vadgaz-
dasági károkról, és  ezeken a  területeken 
az  állattartó gazdálkodóknak is jobban 
kell vigyázniuk a  kisállataikra, juhaikra. 
A tudományos vizsgálatok szerint azonban 
hazánk területén legnagyobbrészt kismé-
retű állatok a  zsákmányaik, így legfeljebb 
a fiatal őzekre, bárányokra, esetleg vadma-
lacokra lehetnek veszélyesek. Az  aranysa-
kálok kiváló alkalmazkodóképességüknek 
köszönhetően minden élőhelyen megtalál-
ják a  legmegfelelőbb táplálékforrást. Míg 
Afrikában akár nagyvadakat is elejtenek 
és a dögöket is felfalják, addig nálunk leg-
inkább az  apró rágcsálókat fogyasztják, 
amellyel hasznot hajtanak a  mezőgazda-
ságnak. Mivel korábbi ellenségeik, a nagy-
ragadozók (medve, farkas) nem élnek már 
területünkön, így nincs, ami kordában 
tartsa népességüket – talán ennek is kö-
szönhető gyors visszahonosodásuk.

Mindenesetre mind kihalásuk, mind 
újratelepedésük nagyszerű példája annak, 
milyen zavarokat okozhat, ha az ember be-
leavatkozik a  természet rendjébe, és  meg-
változtatja azt. Az mindenesetre jó hír, ha 
egy eltűntnek hitt faj újra feltűnik, – érde-
mes tehát nyitott szemmel járnunk, hátha 
mi is találkozunk velük! Félni nem kell 
tőlük – bár a „nádi farkas” elnevezés talán 
ijesztő lehet, de félrevezető –, az  arany-
sakálok inkább azt az  ökológiai szerepet 
töltik be, mint a  rókák, amelyeket pedig 
már megszoktunk, és  (a kisebb-nagyobb 
konfliktusok ellenére is) megtanultunk 
együtt élni velük itt, a városunkban is.

Pásztor Balázs

ÁLLATVILÁG

Aranysakálok a Duna-parton

A múlt században Magyarországról is kipusztult aranysakál szerencsére ma már újra 
előfordul hazánkban. Gödön is él néhány példány ebből a ritkán látható állatfajból   
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A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támoga-
tásával és  a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével kamat-
mentes kölcsön igényelhető olyan beruházásokra, amelyek célja 
a lakóépületek energiahatékonyságának növelése, illetve megújuló 
energiaforrások alkalmazása.

Kölcsönfelvevő természetes személy, társasház vagy lakásszö-
vetkezet lehet.

A pályázat keretében lehetőség nyílik például a fűtési rendszerek 
korszerűsítésére, lakóépületek szigetelésére, nyílászárók cseréjére, 
napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk telepítésére stb.

A pályázat azonosító jele: GINOP-8.4.1/A-17 
A hitelprogram keretösszege: 105, 2 milliárd forint.
A pályázat keretében igényelhető kölcsön összege természetes 

személy esetében lakásonként minimum 500 ezer forint, maxi-
mum 10 millió forint. Társasházak esetében lakásonként mini-
mum 500 ezer forint, maximum 7 millió forint.

A saját forrás elvárt mértéke: a projekt elszámolható költségé-
nek legalább 10 százaléka.

 
A kölcsön futamideje: legfeljebb 20 év.
Kezelési költséget és rendelkezésre állási jutalékot a bank nem 

számít fel, és a kölcsön bármikor előtörleszthető vagy végtörleszt-
hető anélkül, hogy az  a hitel költségeinek növekedését eredmé-
nyezné.

A projekt befejezésének határideje: a szerződéskötéstől számí-
tott 12 hónap.

Hitelkérelem csak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.vel (MFB Zrt.) 
szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendel-
kező közvetítőhöz nyújtható be. A közvetítők listáját az MFB Zrt. 
a www.mfb .hu és a www.mfb pont.hu honlapokon teszi közzé. 

A hitelprogram állami támogatást nem tartalmaz.
A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a  https://www.

palyazat.gov.hu/doc/4380/ weboldalon.
(Forrás: Széchenyi 2020 pályázati portál)
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TÁJÉKOZTATÁS

Kamatmentes kölcsön igényelhető épületenergetikai beruházásokra

FELHÍVÁS

Előzzük meg a lakástüzeket!
Közelednek az ünnepek, az adventi vasárnapok, a karácsony 
és a szilveszter. Ilyenkor a meggyújtott gyertyákat és csillag-
szórókat egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni!

Mindig tartsuk szem előtt, hogy az adventi koszorú, a ka-
rácsonyfa, a  hangulatvilágítás, a  nem biztonságos égősor 
és a tűzhelyen felejtett étel a legkisebb óvatlanság esetén is 
könnyedén tüzet okozhat!

Égő olajat tilos vízzel oltani, ehelyett fedőt kell rátennünk, 
le kell kapcsolnunk a tűzhelyet és lehúznunk róla a lángoló 
edényt. Fontos továbbá, hogy minden esetben időben rea-
gáljunk a kialakult tüzekre, mert azok a lakásban található 
textíliákon és  a  karácsonyfán keresztül nagyon rövid idő 
alatt jelentős méretűvé nőhetnek. Kisebb tüzeket magunk is 
megpróbálhatunk eloltani, ha azonban nagyobb a  baj, ha-
ladéktalanul hívjuk  a 112-es segélyhívót, és zárjuk be a tűz 
által érintett helyiséget.

Közterület-felügyelet

BALESETMEGELŐZÉS

Az ingatlan tulajdonosok téli 
teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értel-
mében a ház előtti közterület  rendben tartása az ingatlantu-
lajdonos feladata. A téli időszakban mindenkinek gondoskod-
nia kell az ingatlanja előtti járdaszakaszon a hó elkotrásáról 
és a síkosságmentesítésről. Az ingatlan tulajdonosának (vagy 
használójának) feladatai közé tartozik az is, hogy a járdasza-
kasz melletti árkokat, csatornanyílásokat megtisztítsa a hótól, 
a jégtől és a víz lefolyását gátló egyéb anyagoktól.
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Az M2-es autópálya által kettévágott, 
nagy természeti értékű gyepterület ritka 
növény- és  állatfajok élőhelyeként ismert 
a szakemberek körében.

A mintegy 100 hektár kiterjedésű De-
begió három település, Göd, Sződ és Sződ-
liget közigazgatási területén fekszik. Kü-
lönleges státuszát az adja, hogy kialakulása 
azonos a Szentendrei-sziget magaslataival, 
illetve a Kiskunság homokbuckáival, azaz 
a  Duna szélfútta hordaléka rakódott le 
itt, ezért gyakorlatilag terméketlen a  talaj. 
A vastag homokréteg tetején csak igen vé-
kony humuszos rész keletkezett, így műve-
lésbe vételről régen sem lehetett szó…

A természetes növénytakaró – amely 
elsősorban a  különböző homoki gyepeket 
jelenti – eredeti pompájában maradt fenn 
az évezredek folyamán, számos különleges 
természeti értékkel együtt. Első helyen kell 
említeni a liliomokkal rokon, szubendemi-
kus (azaz a  Kárpát-medencén kívül csak 
néhány helyen előforduló) homoki kike-
ricset (Colchicum arenarium). Ez  a kister-
metű, filigrán növény ősszel nyitja virágait, 
ám ekkor nincsenek levelei, azokat tavasz-
szal hozza, ahogy a  magjait is ekkor hul-
lajtja.

E valaha elterjedt növény állományai 
mára mindenütt veszélyeztetett helyzetbe 
kerültek, egyfelől az  élőhelyek leromlása 
miatt (mint a Debegión), illetve az emberi 
hatások miatt (gyűjtés, beépítésből és egye-
bekből eredő közvetett pusztítás).

A magas víztartalmú virágok leszedése 
amúgy is teljesen felesleges, hiszen percek 
alatt elhervadnak, emellett – mivel foko-
zottan védett növényről van szó, amely-
nek egyedenkénti természetvédelmi értéke 
100  000 Ft – már egy szál engedély nélküli 
birtoklása is bűncselekménynek minősül.

Az állatvilág képviselői közül egy jelleg-
telennek tűnő gerinctelen, a magyar futrin-
ka (Carabus hungaricus) érdemel feltétlen 
említést. A fekete kitinpáncélt viselő bogár 
az avatatlanok számára semmiben sem kü-
lönbözik rokonságától, legfeljebb annyiban, 
hogy csak itt, a homoki területeken él, s nem 

TERMÉSZETVÉDELEM

Egyedülálló érték a város határában

A Göd északi határában fekvő, a térképeken Debegió-hegyként szereplő domb-
sor a Nevelek dűlő tőszomszédságában található. Csupán a nevében hegy: a ho-
moki gyepekkel és ligetes erdőkkel tarkított terület legmagasabb pontja mind-
össze 128 méter.

A Debegióhegy homoki árvalányhajjal ékesített lankái májusban a legszebbek Fotó | Selmeczi Kovács Ádám

Két igazi sztyeppi alak: a (szub)endemikus homoki kikerics és a sisakos sáska találkozása 
az élőhelyi azonosságok miatt nem ritka Fotó | Dr. Kalotás Zsolt
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Magyarország legsúlyosabb környe-
zetegészségügyi problémája a  lakos-
sági fűtés, égetés okozta levegőszeny-
nyezés. A  megoldási lehetőségekről 
2016. november 22-én „Tiszta fűtés” 
címmel nemzetközi konferenciát 
tartott Budapesten az  Alapvető Jo-
gok Biztosának Hivatala és a Levegő 
Munkacsoport.

Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség adatai szerint hazánkban 
évente több mint 14 ezer ember hal 
meg idő előtt a  levegőszennyezés kö-
vetkeztében. Gyerekeink élethosszát 
átlagosan 6-18 hónappal csökkenthe-
ti a  szennyezett levegő. Az  Országos 
Környezetegészségügyi Intézet már 
2010-ben kimutatta, hogy a kisiskolá-
sok 30 százaléka szenvedett olyan lég-
úti megbetegedésben, amely közvetlen 
kapcsolatba hozható az elavult lakos-
sági fűtési berendezésekkel, a  nem 
megfelelő minőségű tüzelőanyaggal, 
a hibás fűtési technikákkal.

Az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala szerint napjainkra a  lég-
szennyezés fő előidézője az, hogy 
a  lakosság széles rétegei fát, ligni-
tet, barnaszenet, illetve hulladékot 
égetnek. Ezeknek a  környezetre ki-
fejezetten káros égetéseknek az  ará-
nya jelentősen növekedett az  elmúlt 
években. Míg 2000-ben a  lakossági 
fűtésből származó egészségkárosító 
részecske-kibocsátás az  összes kibo-
csátás 24 százalékát tette ki, addig 
2013-ra ez az  arány 45 százalékra 
nőtt. Ezen belül pedig az  egészséget 

leginkább veszélyeztető legapróbb 
részecskék kibocsátásának 74 száza-
lékáért volt felelős a lakossági égetés.

A környezeti és  egészségi szem-
pontból rendkívül ártalmas tü-
zelőanyagokat gyakran elavult 
berendezésekben, nem megfelelő 
tüzelési technikával égetik el, ami to-
vább fokozza a  károsanyag-kibocsá-
tást. Gyakran fordul elő az  is, hogy 
nyílt téren égetnek avart vagy hulla-
dékot.

Rácz András környezetügyért fe-
lelős helyettes államtitkár előadásá-
ban kiemelte, hogy Magyarországon 
az  elmúlt években jelentősen csök-
kent a  szállópor-szennyezettség. En-
nek hátterében elsősorban a  nagy 
ipari és  energetikai kibocsátók lég-
szennyezés-csökkentése áll. Napja-
inkban a  szállópor-szennyezettség 
kétharmad részben a  lakossági fű-
tésből ered. Hazánkban a  lakossági 
tüzelőberendezések kibocsátása még 
nem szabályozott, erre kötelezettsé-
günk az  európai uniós szabályozás 
alapján a 2020-as évek elejétől lesz.

Lenkei Péter, a  Levegő Munkacso-
port Környezeti Tanácsadó Irodá-
jának vezetője szerint a  felméréseik 
azt mutatják, hogy a rossz fűtési szo-
kások elsősorban az  ismerethiány 
és  a  felelőtlenség következményei, 
bár helyenként kétségkívül hozzájá-
rul a  lakosság rosszabb anyagi hely-
zete is.

(Forrás: Földművelésügyi 
Minisztérium Sajtóiroda)

TÁJÉKOZTATÁS

Szemétszállítási ügyfélfogadás az ünnepek alatt
2017. december 18., hétfő: 7-től 19 óráig
2017. december 22., péntek: zárva
2017. december 28., csütörtök: 8-tól 12 óráig
2018. január 5., péntek: 7-től 12 óráig

2017. december 25-én a  hétfőn, december 26-án a  kedden, 2018. január 
1-jén a hétfőn esedékes hulladékszállítási területekről történik a hulladék 
begyűjtése.

Karácsonyfák elszállítása
Az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2018. 2. és 4. 
hetében, az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A ritka magyar futrinka jelentős létszámban 
él a területen Fotó | Bérces Sándor

húzódik be a kertes házak közé. A többi ha-
zai futrinkafajhoz hasonlóan éjszakai akti-
vitású, bár a  kora őszi napsütéses időszak-
ban nappal is szem elé kerülhet. A futrinkák 
sajátossága, hogy fenyegetettség esetén fa-
rukat a támadó felé meresztve komoly meg-
lepetést okoznak: metakrilsavas váladékot 
képesek kilövellni, amelynek hatótávolsága 
a  fél métert is elérheti. A  sav a  bőrön ége-
tő érzést kelt, a  szemünkbe kerülve pedig 
az  erős paprikáéhoz hasonló a  hatása, de 
természetesen nem okoz maradandó ká-
rosodást. A  magyar futrinkát a  tudomány 
számára Magyarországon írták le először 
a XVIII. században. Állományai mindenütt 
veszélyeztetettek, ezért fokozottan védett, 
természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

Mivel a környék még számtalan értékes 
élőhellyel, különleges növény- és  állatfa-
jokkal büszkélkedhet, a Debegió – az éppen 
húsz éve, azaz 1997 novemberében létesí-
tett – Duna−Ipoly Nemzeti Park oltalma 
alatt áll, valamint része az Európai Unió ál-
tal elismert természetvédelmi rendszernek, 
az úgynevezett Natura 2000 hálózatnak is.

A modern természetvédelmi törekvések 
azonban korántsem jelentik a területek fel-
tétel nélküli érintetlenségét, hiszen számos 
(akár negatív) folyamat befolyásolja a  vé-
dendő értékek életét. A Debegión sincs ez 
másképp: agresszíven terjedő, invazív haj-
lamú növényfajok, elsősorban a  fehérakác 
és a nyugati ostorfa foglalják el a termőhe-
lyet és szorítják ki az őshonos fajokat. A te-
rület őshonos természeti értékeinek védel-
me érdekében a Duna−Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság a  „Szárazgyepek megőrzése 
Közép-Magyarországon” című, az  Euró-
pai Unió LIFE+ Természet Programja által 
2013 és 2020 között támogatott pályázatá-
nak segítségével idén télen eltávolítja a De-
begióról a  nem üzemtervezett erdőrészle-
tekben található összes inváziós fás szárú 
növényt. A munkálatok végeztével a terület 
visszanyeri az  évszázadok során kialakult 
hagyományos arculatát.

A területen zajló élőhely-rekonstruk-
ciós munkákkal kapcsolatos kérdéseiket 
a dinpi@dinpi.hu e-mail címen várjuk.

Selmeczi Kovács Ádám tájegységvezető,
Börzsönyi Természetvédelmi Tájegység

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Életeket menthet a tisztább fűtés
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Az iskolák hírei

Diákjaink nem csak az  iskolai ta-
nulásban és  a  sportban, hanem más 
megmérettetésekben is jeleskednek. 
Örömmel és nagy lelkesedéssel hajtják 
végre a hetente újabb és újabb ötletek-
kel előrukkoló közösségformáló verse-
nyek feladatait. Leleményes alkotások 
születtek az  osztály-, illetve iskolai 

kabalák készítése során: az óriásbábtól 
a  focilabdáig sokféle eszközt használ-
tak fel a gyerekek. 
Különleges feladat volt az  osztály-
tabló-készítés is, ahol a  legnehezebb 
helyzetben a nyolcadikosok voltak, hi-
szen nekik nyolc év eseményeit kellett 
egyetlen kartonlapon megjeleníteniük.

Novemberben szebbnél szebb ma-
dáretetők készültek, melyeket az isko-
la kertjében helyeztek el a  gyerekek. 
A  folyamatos etetés is az  ő feladatuk 
lesz a tavasz beköszöntéig.

A hónap utolsó hetében a  legendás 
londoni 6:3-as győzelemre emlékez-
tünk, méghozzá úgy, hogy naponta 
egy-egy évfolyam két-két válogatott 
focicsapata mérkőzött meg egymás-
sal a tízórai szünetben iskolánk zöld-
udvarán.

HUZELLA ISKOLA

Adventi csereberevásár
Idén is megrendezzük a gyerekek által várva várt karácsony előt-
ti csereberevásárt. December 14-én, csütörtökön 14.30-tól 16.30 
óráig várjuk a diákárusokat és a vásárlókat az iskola ebédlőjében. 
Ilyenkor a tanulók az otthon megunt, de még jó állapotban lévő já-
tékaikat, könyveiket cserélhetik el diáktársaikkal, s mindezt finom 
házi sütemények és üdítők egyre fogyatkozó társaságában.

H. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Óvónők látogatása
A Búzaszem Iskolában úgy gondoljuk, hogy az alsós taní-
tók nevelőmunkája a szülők és az óvónők addig elvégzett 
munkájára épül, így novemberben évről évre vendégül lát-
juk elsős gyermekeink óvónőit. Az óvodapedagógusok be-
kukkantanak egy-egy tanórára, majd találkoznak egykori 
csemetéikkel, végül pedig a Búzaszem vezetőivel és az osz-
tálytanítóval beszélgetnek a  gyermekekről és  az  iskolá-
ról. A  mostani találkozóra Budapestről és  Szentendréről 
is érkeztek óvónők, akik nagy örömmel figyelték, hogy 
gyermekeik mennyit fejlődtek már e  rövid idő alatt is. 
A beszélgetéseken pedig sok értékes tudnivaló került elő 
a  búzaszemes nevelésről és  a  gyermekek egyéni tanulá-
si-nevelési útjairól, tehetségük kibontakozásáról.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Bolyai magyar nyelvi csapatverseny
Bár a Búzaszemben nem ösztönözzük a gyermekeket a versenyzés-
re, mivel szerintünk nem a verseny, hanem az együttműködés viszi 
előre a közösségi életet, a tanulóink azért néhány versenyre időről 
időre beneveznek. Ilyen volt a  Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, 
amelyen a Kovász osztály, vagyis a mostani nyolcadikosok indul-
tak, s az észak-pesti fordulóban 70 csapatból negyedikek lettek.

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az élet-
ben.” Ez a verseny mottója, amivel a Búzaszemben egyetértenek.

A gyerekek a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-
lában versenyeztek, s  a kreatív megoldásokat is igénylő feladat-
lapokat 60 perc alatt kellett kitölteniük. A csapat tagjai Dyekiss 
Rózsa, Erdélyi Csaba, Horváth Botond és Mokos Csongor voltak, 
felkészítő tanáruk pedig Wagnerné Éry Júlia.

H. Sz.

HUZELLA ISKOLA

Közösségformáló (FETA) versenyek – őszi 
folytatás

HUZELLA ISKOLA

Matekosaink újabb sikere

Néhány a diákok készítette kabalafigurák közül Ò

A SzámolÁszok csapatának tagjai, középen 
a felkészítő tanárukkal

Diákjaink ebben a  tanévben ismét részt 
vettek a  Bólyai Matematika Csapatverse-
nyen. A  megyei forduló eredményhirde-
tésére három csapatunkat hívták be, s eb-
ből már tudhattuk, hogy ők az 1-6. helyek 
valamelyikén végeztek. A  már rutinosnak 
számító 3.c csapata, Robotka Míra, Robotka 

Réka, Schilling Rebeka és  Karádi Richárd 
az  előkelő harmadik helyen végzett. 
A  két nyolcadik osztályos csapatunk kö-
zül a  SzámolÁszok (Vasa Tünde, Vereszki 
Anna, Tárkányi András, Wolkersdorfer 
Tamás) megnyerték a  körzeti fordulót, 
a megyei versenyt, majd az országos döntő-

ben a 16. helyet szerezték meg, míg a Bás-
tyák (Szenes Dávid, Szenes Márton, Nemes 
Csongor és Dolhay Csongor) a dobogó má-
sodik fokára állhattak a megyei döntőben.
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A váci Tánccal az egészségért táncsport-egyesület bő másfél évvel 
ezelőtt hozta létre kisformációs versenytánc-csoportját azzal a cél-
lal, hogy a  gyerekek hozzászokjanak a  színpadi, közönség előtti 
fellépésekhez. S mivel versenysportról van szó, hamarosan a sike-
rek sem maradtak el.

A Talentum megyei válogatóversenyen első helyezést értek el, 
míg a ritmuscsapatok között kiérdemelték az arany fokozatot.

Eddigi legnagyobb sikerüket pedig idén novemberben könyvel-
hették el: a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén a kislányok 
a dobogó második fokára állhattak. E teljesítményük külön elis-
meréseként meghívást kaptak a Tánccsillagok Országos Gálájára, 
ahol a közönség vastapssal jutalmazta fellépésüket.

A csapat tagja két 12 éves gödi kislány is, Lovasi Tekla és Kormos 
Zsófia, akik mindketten a Németh László Általános Iskola hato-
dik osztályos tanulói. S nem is akármilyen diákjai a sulinak: Tekla 

és  Zsófi tanulmányi eredménye egyaránt kiváló, s  mindezt úgy 
érik el, hogy a hét minden napján két-két órát edzenek.

Büszkék vagyunk rátok, lányok!
(w)

November 4-én, szombaton rendez-
ték meg az  MLTSZ Őszi Kupáját, 
amelyen három kortárstánc cso-
portunk indult, s  ragyogó eredmé-
nyeket értek el. Alapfok 1. osztályos 
csoportunk a Bahama című produk-
cióval arany minősítést és  különdí-
jat kapott. Alapfok 2. osztályosaink 
a Summerdance című koreográfiával 
ezüst minősítést szereztek. Alapfok 
6. továbbképző I. osztályos csopor-
tunk az  Árnyak közt című művel 
első helyezést ért el. Gratulálunk 

csoportjainknak, és köszönjük a fel-
készítést Boldog Mónika tanárnő-
nek!

November 17. és 19. között került 
sor a  XIV. Országos Lubik Imre 
Trombitaversenyre, Zalaegerszegen. 
Iskolánkat Nyikes Lőrinc képvisel-
te, aki korcsoportjában a  második 
helyen végzett. Gratulálunk szép 
eredményéhez, és  köszönjük a  fel-
készítést tanárának, Nyikes Róbert-
nek és  zongorakísérőjének, Boross 
Anettnek.

A Búzaszem Iskolába járó gyermekek 
mindegyike muzsikál (nagyjából fele-fele 
arányban klasszikus és  népzenét) és  nép-
táncot is tanul. A zene és a néptánc ugyan-
is élesebbé teszi az  agyat, érzékenyebbé 
a  lelket, s  ha közösségben teszik mindezt, 
a  szociális érzékek és  az  együttműködési 

készségek is javulnak. A Varacskos röfögés 
a  népzenét tanuló búzaszemes gyermekek 
és szüleik kisfarsangi táncházas bálja. Idén 
is előkerültek a népzenei hangszerek, a cite-
ra, a koboz, a hegedű, a furulya, a duda, a te-
kerő és az ütőgardon. S ha már a hangszerek 
kéznél voltak, alkalmi zenekarok alakultak. 

A Búzaszemben mély meggyőződés ugyan-
is, hogy a zenetanulás csak akkor eredmé-
nyes, ha élet lesz belőle: közösség, élmény, 
öröm. Gyimesi, moldvai és  somogyi dal-
lamok sorjáztak a  hangszereken, és  eze-
ket a  ritmusokat járták ki a  lábak. Eleink 
megőrzött kultúrája így fordul a  mai élet 
hasznára, így lehet a  testi-lelki és  szellemi 
fejlődés eszköze, s egyben örömforrás.

B. I.

Kormos Zsófia (balra) és Lovasi Tekla 

BÚZASZEM ISKOLA

Varacskos röfögés

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Táncos lányok

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Őszi sikerek

A Bahama című koreográfia arany minősítést és különdíjat kapott Ez a tánccsoport ezüst minősítést érdemelt

A művészetoktatás 
decemberi programjai
December 12-én Vácon, a Madách Imre Mű-
velődési Házban 18 órai kezdettel megte-
kinthetik néptáncosaink táncgáláját. 13-án 
16.30-kor kezdődik iskolánk dísztermében 
a  képzőművészeti tagozatos növendékeink 
munkáiból készült kiállítás megnyitója, amely 
december 20-áig várja az érdeklődőket.

December 20-án a  felsőgödi Jézus Szí-
ve-templomban 18 órakor kezdődik a már ha-
gyománnyá vált karácsonyi hangversenyünk, 
ahol a  zeneművészeti ágon tanulók és  isko-
lánk együttesei lépnek fel.

Sz. A.
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Zenés baba-mama játszóház
a Szivárvány Bölcsődében

A decemberi alkalom az ünnepek miatt elmarad.

Zenebölcsi
decemberben is minden kedden 

17-től 18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!
2131 Göd, Komlókert u. 19–21.

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE

Megér egy mosolyt!
A Szivárvány Bölcsőde vezetője, Ráczki Mariann mesélt nekünk 
arról, hogy a  Mosolygós Magyarországért Mozgalom vezetője 
a közelmúltban nagy sikerű tréninget tartott náluk a szülőknek 
és az intézmény dolgozóinak. A Szivárvány ezzel bekerült a „mo-
solygós bölcsődék” közé.

Nosza, megér nekünk egy mosolyt, gondoltuk, hogy többet is 
megtudjunk e mozgalomról, és máris hívtuk a megadott telefon-
számot.

Farkas Éva pedagógus, lélekgyógyász a  közgazdász férjével, 
Bádonyi Imrével együtt hét évvel ezelőtt indította útjára a moz-
galmat, méghozzá azzal a célkitűzéssel, hogy közösen neveljünk 
fel egy pozitívan gondolkodó generációt. Igen ám, csakhogy eh-
hez előbb önmagunkon kell alkalmaznunk a „mosolyterápiát”. 
Éváék kidolgoztak egy tréningprogramot, s  felnőtteknek szóló 
jelképeket készítettek, amelyek egytől egyig pozitív megerősíté-
seket tartalmaznak.

A mozgalom immár országos hírű, egyre erősebb irántuk 
a  médiafigyelem, ők pedig járják a  bölcsődéket, az  óvodákat 
és az iskolákat, s lélekgyógyító tréningeket tartanak az érdeklődő 
szülőknek és az intézményi dolgozóknak.

S hogy mi az  üzenete mindennek? Nem kevesebb, mint az, 
hogy lehetünk akár vidámak is, hogy az  életünk minősége bi-
zony tőlünk is függhet, hogy lehetőségek sora vár lelkünkben 
arra, hogy szabad utat engedjünk nekik. Az interaktív foglalko-
zásokon ráébredünk: nekünk is meg kell változnunk ahhoz, hogy 
a gyermekeink felnőtt korukban pozitívan gondolkozzanak.

Soha ne feledjük, a mosoly a szeretet és az elfogadás egyetemes 
világnyelve. Vagy másképpen fogalmazva: „A mosoly egy olyan 
görbület, amely mindent egyenesbe hoz!” (w)

Kis Tudós Szakkör
a Formabontó Iskolában

A minket körülvevő világ csupa varázslat. Vagy mégsem 
minden az? Tegyünk egy kísérletet! A Formabontó Iskola 
diákjaival szeptember óta izgalmas, ugyanakkor játékos 

kísérleteken, tapasztalatokon keresztül ismerkedünk 
a természeti törvényekkel. Készítettünk már vulkánt, szi-

várványt, ködöt és még számos csodás dolgot, végeztünk 
gravitációs kísérleteket. Szakkörünket 2018. január 6-tól 

megnyitjuk a nagyközönség számára is.

Szeretettel várjuk az első és a második osztályba készülő 
gyerekeket szombatonként 10 és 11 óra között 
a Formabontó Iskolában. A létszám korlátozott!

Részletek és jelentkezés: www.formabontoiskola.hu.

November végén tartottuk a  Piarista Szakközépiskolában 
a  tanév első nyílt napját. Közel százan voltak kíváncsiak 
a  nálunk folyó szakmai munkára. Velük töltöttünk egy 
péntek délelőttöt, hogy megmutassuk, mit jelent a Göd 2.0 – 
Verzióváltás. Érted, Veled szlo genünk.

A nap legfontosabb órái azok a személyes megszólalása-
ink voltak, amelyek során szakoktatók, tanárok és  diá kok 
fogalmazták meg, hogy miért járnak ide, miért szeretnek 
itt dolgozni, miért választották azt a szakmát, amit tanul-
nak vagy tanítanak. Szentes Vidor faipari műhelyvezető azt 
mondta: „Valami varázslat lehet itt. Bemegyek a műhelybe 
reggel, ahol ott van egy kollégám, aki a volt diákom is egy-
ben. Aztán napközben bejön egy elméletet tanító kollégám, 
aki szintén a  diákom volt. Megfog bennünket az  a közeg, 
amiben itt vagyunk, nap mint nap.”

A résztvevők sok mindent megtudhattak még a tervezett 
építkezésről, a  jövő tanévről és  a  megújult felvételi rend-
szerről is. Meglátogattak néhány műhelyt, s csak azért nem 
mindet, mert nyílt nap januárban is lesz majd, 26-án, 9-től 
13 óráig.

A nyílt napon szó esett az  eredmények között arról is, 
hogy az idei Magyar Asztalos Tanulmányi Versenyen Bagó 
Péter és  Klincsok László felkészítésében az  Almási Bálint, 
Juhász Martin, Kiss Ádám trió az országos hatodik helyet 
szerezte meg. Büszkék vagyunk rájuk!

B. E.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUM

„Valami varázslat van itt” – nyílt nap a piaristáknál

Sokan érkeztek a piarosok novemberi nyílt napjára

KÖZÉLET
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− Több mint két éve szolgál itt Gödön. 
Hogyan érzi magát nálunk? Milyennek 
látja a helyi közösségeket?
− Nem is az a kérdés, hogy én miképpen 
érzem magam, hanem az: érzem-e azt, 
hogy szükség van rám. Egy pap akkor 
keseredik el, amikor úgy érzi, hogy tel-
jesen fölöslegesen van ott, ahol szolgál. 
Papi szempontból Göd nagyon jó hely: 
itt nagyon pozitív az  emberek, a  hívek, 
a templomba járók hozzáállása, készsége, 
nyitottsága. Ez az elmúlt időszak ismer-
kedéssel telt, otthonosabban mozgok, sok 
az  ismerős arc, ha valamilyen szertartá-
son, városi megmozduláson, ünnepségen 
vagyok. 

− Milyen tervei vannak?
− Szeretném azt működtetni, megtarta-
ni, ami már most is létezik. Ez is nagy ki-
hívás, de úgy érzem, hogy ez most az én 
feladatom. Ha ehhez hozzá is tudok tenni 
egy kis többletet, akkor már nyugodt lesz 
a  lelkiismeretem. Minden napra van va-
lami feladat, ami hozzátesz a két közös-
ség életéhez.

− Az egyházi év befejeződött, megkezdő-
dött az új, lassan a polgári esztendőnek 
is vége. Ha visszagondol az elmúlt évre, 
miért ad hálát? 
− Nagy élmény, hogy elkötelezett, mé-
lyen hívő emberekkel találkozom, ami-
ért nagyon hálás vagyok Istennek, hogy 
nem lehúznak, hanem felemelnek. Egy 
papnak mindig felemelő élmény és egy-
ben megerősítés, ha olyan emberrel ta-

lálkozik, aki nem kesereg, hanem hittel 
éli meg a jelen állapotát. Úgy érzi az em-
ber, hogy ezért talán ő  is tett valamit. 
A papnak a hívekkel való találkozás so-
rán van egy olyan feladata is, hogy se-
gítse és elmélyítse azt, ami az emberben 
elindult, kialakult.

− Hogyan készül a karácsonyra?
− Mióta pap vagyok, nagyon feszített 
a karácsonyi ünnepkör. Jelenleg tíz akoli-
tus testvér van az alsógödi és a felsőgödi 
egyházközségben, akik segítenek. Az ad-
venti időben ők fognak reggeli igeliturgi-
át vezetni, amikor éppen nincs az  adott 
templomban rorate, hajnali szentmise. 
Tisztelem őket, hogy családapákként, 
aktív dolgozóként elvállalták ezt a  szol-
gálatot, ami jó alkalom arra, hogy ők 
és a hívek is lélekben átéljék az adventet, 
készüljenek a karácsonyra.

− Mit üzen a  gödi családoknak kará-
csonyra?
− Ahogyan egész évben éltünk, cseleked-
tünk, az tükröződik vissza karácsonykor. 
Az  téves elgondolás, hogy karácsony-
kor mindenki megváltozik, és  hirtelen 
mindenki szeretni fogja egymást, és  jó 
lesz minden. Egész évben kellene elfo-
gadnunk és segítenünk a másikat. Kará-
csonyra egy kicsit „összeszedik magu-
kat” az emberek, de utána minden marad 
a  régiben. Ez  nem jó. Nem azért van 
a  karácsony, hogy hirtelen megváltoz-

zunk és  elfogadhatóak legyünk a  másik 
számára. Mi annak a születését ünnepel-
jük, aki minket jobbá, szentebbé, elfoga-
dóbbá, türelmesebbé, önzetlenebbé akar 
tenni, de nemcsak karácsonykor, hanem 
egész évben. Az  a probléma a  családok-
ban, hogy a makacsság, a párbeszéd hiá-
nya, az idegeskedés, a türelmetlenség ráül 
az  egész esztendőre. Ez  karácsonykor 
nem fog megoldódni csupán azért, mert 
karácsony van. Én azt üzenem, hogy ne 
csak a  karácsonyra koncentráljunk, ha-
nem az  egész évre, és  akkor a  karácso-
nyunk is ünnepi, meghitt és áldott lesz.

− Erről Juhász Gyula Karácsony felé 
című versének egy részlete jut eszembe: 
„A kis Jézuska itt van a  közelben, / Le-
gyünk hát jobbak, s  higgyünk rendület-
len, / S ne csak így decemberben.”
− Oly divatos ebben az időszakban ado-
mányt gyűjteni, ételt osztani, jótékony-
kodni. Azok az  emberek, akiken kará-
csonykor segítettek, az  ünnepek után 
háttérbe szorulnak. Nem egy időszakos 
program a kereszténység, vagy a szeretet 
gyakorlása. Ennek egy életformának kell 
lennie.

Azt tapasztalom, hogy karácsonykor 
kicsit vallásosabbak vagyunk, fontosabb 
a hitünk, a kereszténységünk, de az ün-
nepek után elhalkul az  egész. Tisztelet 
azoknak, akik egész évben következete-
sen keresztényként élnek, és  karácsony-
kor tényleg Jézus születésére csodál-
koznak rá, arra, hogy a  második isteni 
személy megtestesült. A  karácsony egy-
szerű dolog. Egyszerű módon történt 
a megtestesülés, ezáltal a megváltás: hús-
vér emberré született az Isten, ami ledön-
tötte a falat Isten és ember között.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

A kereszténység egy életforma
Interjú Mészáros Csaba atyával

Mészáros Csaba plébános

A felsőgödi Jézus Szíve-plébániatemplom ünnepi díszkivilágítással advent idején
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•  December 24., vasárnap 8.30 és 10.30: advent 4. vasárnapja
•  December 24., vasárnap 15 óra: pásztorjáték 
•  December 25., hétfő 10.30: karácsony főünnepe; éjfélkor: 

karácsony vigíliája, éjféli mise, a szentmisét Jelenits István 
piarista atya mutatja be 

•  December 26., kedd 10.30: karácsony másnapja
•  December 31., vasárnap 8.30 és 10.30: Szentcsalád vasárnapja

•  December 31., vasárnap 17 óra: Szent Szilveszter pápa ünnepe, 
hálaadó szentmise

•  Január 1., hétfő 8.30 és 10.30: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe
•  Január 6., szombat 18 óra: vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 7., vasárnap 8.30 és 10.30: Urunk megkeresztelkedése, 

évközi 1. vasárnap

•  December 24., vasárnap 8.30: advent 4. vasárnapja
•  December 24., vasárnap 17 óra: pásztorjáték 
•  December 25., hétfő 8.30 és 18 óra: karácsony főünnepe; 

éjfélkor: karácsony vigíliája, éjféli mise, a szentmisét Mészáros 
Csaba plébános atya mutatja be

•  December 26., kedd 8.30: karácsony másnapja
•  December 31., vasárnap 8.30: Szentcsalád vasárnapja

•  December 31., vasárnap 19 óra: Szent Szilveszter pápa ünnepe, 
hálaadó szentmise

•  Január 1., hétfő 8.30 és 18 óra: Szűz Mária, Isten Anyja 
főünnepe

•  Január 6., szombat 8.30: vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 7., vasárnap 8.30 és 18 óra: Urunk megkeresztelkedése, 

évközi 1. vasárnap

A Z EGY H Á Z A K Ü N N E PI E SE M É N Y E I

Evangélikus programok
http://dunakeszi.lutheran.hu

•  December 15., péntek 18.00-20.00: Közös ökumenikus 
adventi szeretetvendégség a Radnóti Miklós Gimnáziumban 
(Dunakeszi)

•  December 17., vasárnap: adventi gyermekkarácsony 
és szeretetvendégség 9.15-kor Alsógödön, 10.45-kor Dunakeszin

•  December 24., vasárnap: szentesti istentiszteletek 14 órakor 
Alsógödön, 16 órakor Dunakeszin. (Csak délután és este lesz 
istentisztelet, délelőtt nem!)

•  December 25., hétfő: karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával 8 órakor Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-
kor Dunakeszin, 15 órakor Sződligeten

•  December 26., kedd 10.45: karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával Dunakeszin

•  December 31., vasárnap 17 óra: óév esti istentisztelet 
Dunakeszin

•  Január 1., hétfő 10.45: újévi ünnepi istentisztelet Dunakeszin
•  Január 6., szombat 18 óra: vízkereszti istentisztelet Dunakeszin
•  Január 7., vasárnap: istentiszteletek a szokott rend szerint (8.00 

Felsőgöd, 9.15 Alsógöd, 10.45 Dunakeszi)

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
Az alsógödi Szent István király-templom programjai, szentmiséi

http://alsogod.plebania.hu

A felsőgödi Jézus Szíve-templom programjai, szentmiséi
http://felsogod.plebania.hu

•  December 12., kedd 16 óra: idősek karácsonya az Alsógödi 
Gyülekezeti Teremben

•  December 13., szerda 18.30-kor: Presbiteri Adventi Este 
a Felsőgödi Gyülekezeti Teremben

•  December 14., csütörtök 16 óra: idősek karácsonya a Felsőgödi 
Gyülekezeti Teremben

•  December 15., péntek 18 óra: gyermekek karácsonya 
az Alsógödi Református Templomban

•  December 16., szombat 18 óra: imaközösség a Felsőgödi 
Gyülekezeti Teremben 

•  December 17., vasárnap 16 óra: advent 3. vasárnapja, gyermekek 
karácsonya a Felsőgödi Református Templomban

•  December 19., kedd 18 óra: idősek és gyermekek karácsonya, 
utána szeretetvendégség a Sződligeti Templomban 
és Gyülekezeti Teremben

•  December 21., csütörtök 18 óra: Úrvacsorára felkészítő 
bűnbánati istentisztelet Sződligeten

•  December 22., péntek 18 óra: Úrvacsorára felkészítő bűnbánati 
istentisztelet Felsőgödön

•  December 23., szombat 18 óra: Úrvacsorára felkészítő bűnbánati 
istentisztelet Alsógödön

•  December 24., vasárnap: Délelőtt Istentiszteletek a vasárnapi 
rend szerint 

•  December 24., vasárnap 16 óra: közös szentesti istentisztelet 
az Alsógödi Templomban

•  December 25., hétfő: karácsony 1. napja − ünnepi 
istentiszteletek úrvacsorával: 8 óra Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 
11.15 Alsógöd

•  December 26., kedd: karácsony 2. napja − ünnepi 
istentiszteletek úrvacsorával: 8 óra Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 
11.15 Alsógöd

•  December 31., vasárnap: délelőtt istentiszteletek a vasárnapi 
rend szerint

•  December 31., vasárnap 17 óra: közös óévi hálaadó istentisztelet 
a Felsőgödi Templomban

•  Január 1., hétfő: újév első napi Istentiszteletek: 8 óra Sződliget, 
9.30 Felsőgöd, 11 óra Alsógöd

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti Református Gyülekezetek programjai
www.alsogod.hu

Bővebb információkért és az esetleges változásokért látogasson el honlapunkra – www.alsogod.hu −, ahol igehirdetéseinket 
visszamenőleg egy évre videoformátumban is megtekintheti.

Áldott k arácsonyt kívánunk a Gödi Körkép olvasóinak gyülekezetünk tagjai nevében!
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Juhász Gyula
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

Zelk Zoltán
Karácsonyi ének
Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.

Szól egy csillag két társának: 
„Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához.” 

Így beszélnek, jődögélnek
égi útról, földi útra.
Kis Jézuska jászolához 
visz a három csillag útja.

És odalent már az ajtón
fűszállal kis bárány tér be
s így szól: „E füvecskét hoztam
én Jézuska örömére.”

S jönnek lepkék édes mézzel
jön a szellő virágporral,
jönnek a három királyok,
s jönnek pásztorok nagy bottal.

Mosolyogna Jézus rájuk, 
de alszik már nincsen ébren.
Három pásztor őrzi álmát:
három csillag fönn az égen.

Jönnek messzi földről népek, 
hoznak nótát, hoznak kincset.
Erdő, porszem súgja vélük: 
„Megszületett, ím, a kisded...”

Babits Mihály
Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult...

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Gyurkovics Tibor
Karácsony
Egy bizonyos idő után
akárhány karácsonyfát láthatsz,
mindíg csak egyet látsz
s a többi látszat.

A többi öröm másé, idegen,
vagy elrabolt öröm,
Jézus Krisztus hozzánk
csak egyszer jön.

Csak egyszer száll le az angyal
kitárt fehér szárnnyal
és hozza el a békességet,
egyszer jön Boldizsár a mirrhával.

És többé nincs békességünk,
nincs Máriánk, se szalmánk,
de erre az egy éjre
mindíg emlékezünk.
És ott is gondolnak ránk.

Gárdonyi Géza:
Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi a mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj! 

Pilinszky János:
A fényességes angyal is
Az égbolt elsötétedett. 
S akár a végitélet 
zord fellege tört volna ránk, 
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz! 
A házak és a kertek, 
az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 
a hangtalan meginduló 
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is 
vigyázva földet értek, 
a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett. 

Nadányi Zoltán
Betlehemesek
Már várjuk őket, ahogy besötétül,
karácsony el nem múlhatik enélkül.

És kezdik is már gyenge cérnahanggal,
fújják, fújják az ablakunk alatt,
megostromolva a vén házfalat,
fújják nagy lelkesen: Mennyből az angyal...

Látatlanba is rájuk ismerek:
ez Vince, a kis tehenészgyerek,
az meg Virág, az a vékonyka szoprán,
a szomszédék kislánya, libapásztor,
az a rekedt hang, az meg a kis Orbán,
körtelopáson kaptuk rajta párszor.

Ezek mind félve tisztelik a házat,
hanem most minket száll meg az alázat.
Mert most, e misztikus estén, esengő
kis hangjuk úgy cseng, mint templomi csengő,
ma este mind elveszti a nevét
és törpe kis személyisége megnő
és pusztul az, aki ellene vét:
a Gyermek énekel kint, a Jövendő!



Ebből az alkalomból köszöntjük mi, gödiek is. De kit 
is tisztelhetünk benne? Jelenits István 85 éve született 
Berettyóújfalun. 1955-ben lépett a  piarista rendbe, 

1959-ben szentelték pappá, majd a  budapesti és  a  kecske-
méti piarista gimnáziumban tanított. 1985 és 1995 között 
a Piarista Rendtartomány főnöke volt, de még ebben a ma-
gas egyházi méltóságában is szorgosan kijárt a  gödi szak-
munkásképző iskolába tanítani. Elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Gödön a szakmunkásképző intézet kialakításában, 
főleg ennek a piarista iskolák közösségébe történő beépíté-
sével.

A Piarista Rend tartományfőnökeként rendtársaival elfo-
gadtatta azt a merész és a katolikus tanító rendek iskolaszer-
vezésében soha elő nem forduló kezdeményezést, hogy 
a nagy múltú, híres, „elitképző” piarista gimnáziumok mel-
lett – szinte forradalmi módon – Gödön szakmunkaképző 
iskola létesüljön. Hosszú éveken keresztül járt ki Gödre, 
mindig jó szívvel, és soha senkivel nem éreztette, hogy mi-
lyen roppant nehéz is neki – a  rendkívül elfoglalt, orszá-
gos hírű hittudósnak, professzornak, tartományfőnöknek 
– időt szakítani az  itteni szakmunkástanulók oktatására, 
nevelésére. Ő ezt is megoldotta. A tanár úr 1997-től a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora, 

2000 januárjától pedig a bencés, a ferences és a piarista teo-
lógiai főiskolák integrálásával létrehozott Sapientia Szerze-
tesi Hittudományi Főiskola professzora volt. 2001-ben Szé-
chenyi-díjjal tüntették ki. Rangos díjainak, elismeréseinek, 
megjelent írásainak, könyveinek felsorolása helyett itt csak 
annyit, hogy városunk díszpolgári címét is elnyerte.

S mi, gödiek, akik a miséin rendszeresen – vagy nyara-
lóként a nyári hónapokban – részt veszünk, de egyáltalán, 
hittől, felekezettől, sőt a  templomba járástól függetlenül is 
hatása alá kerültünk. Akik csak látták őt Gödön a templom 
felé sietni jellegzetesen gyors, nagy lépteivel, előreszegezett 
tekintettel, akik csak egy pillanatra is a közelében lehettek, 
azonnal megérezték ennek a  végtelenül szerény, ugyanak-
kor országos hírű tudósnak sajátos kisugárzását, szívet-lel-
ket elbűvölő hatását. Valamennyien csak hálás szívvel gon-
dolhatunk rá és ezekre a pillanatokra.

Napjainkban is eljön közénk Gödre Isten szavát hirdetni 
– példamutatásával, csodálatos erejű belső kisugárzásával, 
szívhez, lélekhez és  értelemhez szóló szavainak erejével. 
Az országos elismerések, a szépen csengő kitüntetések mit 
sem változtattak szerény, mondhatni puritán viselkedésén. 
Ő az marad, aminek indult – igazi szerzetesnek.

Szeretettel köszöntjük őt születésnapján, s  egyben kö-
szönjük neki mindazt, amit a városunkért tett és tesz máig 
is. Bevalljuk, továbbra is számítunk rá Gödön, jöveteleire, 
lelket gazdagító munkájára − 85. születésnapja után is még 
hosszú ideig. Isten adjon neki erőt ehhez! Isten áldása kísér-
je életét, további munkálkodását!

Dr. Kölcsei Tamás

ÜNNEP

Jelenits István atya 
születésnapi köszöntése

A fővárosból évek óta rendszeresen jár misézni az alsógö-
di templomba Jelenits István piarista szerzetes. A gödiek 
közül sokan nem is tudják, s talán még a hívei közül is csak 
kevesen, hogy a végtelenül szerény szerzetes tanár, az or-
szágos hírű hittudós, Göd díszpolgára, a Széchenyi-díjas, 
Corvin-lánccal kitüntetett teológus professzor december-
ben tölti be 85. évét.

Jelenits István atya, városunk díszpolgára idén decemberben 
85 éves 

ADVENTI ÉNEK
A KODÁLY-EMLÉKÉVBEN

2017. december 16-án 17 órakor
a Búzaszem Iskola aulájában.

Közreműködők:
a Búzaszem Iskola növendékei

Felkészítő tanáraik:
Nemcsics Kinga és Fehérvári Lilla

Gaude kórus
Karnagy: Utassy Ferenc

Zongorán kísér: Németh Márta 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk 
díjtalan hangversenyünkre!

Göd Város Önkormányzata
Violin Alapítvány
Búzaszem Iskola

Gaude kórus
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Az  együttes hegedűse, Ács György a  Camerata Salz burg 
kamarazenekar művésze. Brácsán Homoki Gábor ját-
szott, aki fiatal kora ellenére a  Kelemen Kvartett alapító 

tagjaként járja a világot. A csellót Szabó Judit, a Keller Kvartett, 
valamint a Concerto Budapest csellistája, a Zeneakadémia taná-
ra, a  nagybőgőt pedig Csuti Dávid, a  Budapesti Fesztiválzene-
kar és  a Magyar Rádió Zenekarának tagja szólaltatta meg. Fülei 
Balázs, a  Zeneakadémia kamarazene tanszékének vezetője, a  fi-
atal, világjáró zongoraművész virtuóz játékával fogta össze a vo-
nósokat − elkápráztatva a hallgatóságot. Nem akármilyen névsor! 
Magas színvonalú előadásuk a művészek „lemezkész” produkciója 
volt.

Rövid szünet után énekművészeink varázsolták el a hallgatósá-
got. A  nyáron Kanadából hazatelepült operaénekes, Budai Lívia 

nagy örömünkre Gödöt választotta új otthonának. Nemzetkö-
zi karrierje során számos világnagysággal lépett föl, így többek 
között „A három tenor” tagjaival: Luciano Pavarottival, Placido 
Domingóval és  José Carrerassal. Első gödi bemutatkozása három 
operaáriával − egyre nagyobb tapsorkán mellett − kiválóan sike-
rült!

Hruby Edit a  Zeneakadémia elvégzése után Amerikában foly-
tatott további operaénekesi tanulmányokat, jelenleg pedig mes-
teroktató a  Debreceni Egyetem zeneművészeti karán. Ő  ezúttal 
Puccini Gianni Schicchi című operájából Lauretta áriájával lopta 
be magát a gödi hallgatóság szívébe.

Olvasóinknak nem kell bemutatnunk Berkes János opera-
énekest, aki évek óta a  közönség nagy kedvenceként jó érzékkel 
tudja, mivel fokozhatja még az amúgy is emelkedett hangulatot. 
A népszerű olasz dalok mellett a közelgő karácsonyt idézte meg 
a  Hruby Edittel közösen előadott Saint-Saëns-duettel. Énekese-
inket a  szintén gödi illetőségű Oberfrank Péter zongoraművész, 
az Állami Operaház karmestere kísérte nagyon érzékeny játékkal 
ezen a csodálatos zenés esten.

Örömmel tölt el, hogy ennyi zeneművész él a  városunkban, 
s azon a novemberi estén nagyon büszke voltam arra, hogy én is 
gödi lakos vagyok!

Németh Márta

KONCERT

Élmény felsőfokon
A Belépés családostul mozgalom évzáró 
hangversenye
A Búzaszem Iskola zsúfolásig megtelt aulájában gödi művészek 
játékában gyönyörködhettek a  komolyzene iránt érdeklődők. 
A  koncert első részében Schubert nagyszabású kamaraművét, 
a  Pisztrángötöst hallhattuk. Az  öt művészt gödi kötődésük ül-
tette össze kvintetté erre az alkalomra, ám briliáns játékuk egy 
jól összeszokott kamaraegyüttes benyomását keltette. Muzsiká-
lásukról csak felsőfokban beszélhetünk.

Az esztendő öt klasszikus zenei eseményét illetően köszönet a „becsal” alapítójának, a Szent Jakab Zarándok Egyesületnek, valamint 
fővédnökeinknek, Beer Miklós püspök atyának, Markó József polgármesternek és kiemelt támogatóinknak.
Kiemelt támogatóink: Göd Város Önkormányzata, Váci Egyházmegye, NEA, NKA, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kalotherm, 
Sauska, Light Tech, Új Ház Centrum − Piramis, Fétis Kft. Bártfai család, Csikós család.
Az évzáró koncertet támogatták: Csepregi cukrászda, József Attila Művelődési Ház, Búzaszem Iskola.

Schubert Pisztrángötösének előadóművészei a Búzaszem Iskola 
aulájában

Szabó Judit csellistát, valamint Hruby Edit, Budai Lívia és Berkes 
János operaénekeseket Simon Tamás alpolgármester köszöntötte a 
koncerten

Keressük az 1956-os forradalom és szabadságharc gödi tanúit!
A Gödi Almanach tematikus kiadványaként könyv készül 
az 1956-os forradalom és szabadságharc gödi eseményeiről.

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akiknek családjában 
él vagy élt olyan gödi lakos, aki annak idején részt vállalt a for-
radalmi eseményekben. Várjuk azok megkeresését is, akiknek 
bármilyen tudomásuk van a  forradalom és szabadságharc gödi 
vonatkozásairól, esetleg kordokumentumokkal, fényképekkel 
rendelkeznek e témában.

Számítunk azok jelentkezésére is, akik 1956-ban – Magyaror-
szágon vagy a határainkon túl – valamely más településen vettek 
részt a  forradalmi eseményekben, ám később Gödre költöztek, 
és ma már itten lakosok.

Megkereséseiket a következő elérhetőségeken várjuk: Telefon: 
(06  27) 333-367, (06 30) 320-1790, E-mail: langj@vnet.hu

A szerkesztők

Gödi Körkép | 2017. 12. szám KULTÚRA
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A grafi kák, festmények, szobrok és fo-
tók között eltöltött idő valódi felüdülést 
jelent, alkalmat teremtve arra, hogy 
rácsodálkozzunk: milyen határtalan 
lehetőséget adnak a  különböző 
művészeti ágak annak kife-
jezésére, ami fontos, ami 
múlhatatlan üzenettel 
és  értékkel bír. És jó 
érzéssel töltheti el a lá-
togatókat az  is, hogy 
mennyi – egyébként 
országosan, sőt nem-
zetközileg – elismert 
alkotó él Gödön, akikkel 

alkalmasint összefutunk a  zöldséges-
nél, a  postán vagy a  fodrásznál, ám 
tudjuk, jelenlétük példaértékű akkor 
is, amikor jótékony cél érdekében kell 

összefognunk.
A József Attila Művelő-
dési Házban november 

10-én tartott megnyitón 
dr. Pintér György alpol-
gármester köszöntőjé-
ben hasonló örömének 
adott hangot: mint 
mondta, szinte nem te-

lik el úgy nap, hogy ne 
hallanánk gödi művészek 

KÉPZŐMŰVÉSZET

Téli tárlat – gödi művészek csoportos 
kiállítása
Tízedik esztendeje már, hogy a gödi képző- és iparművészek a telet közös ki-
állítással köszöntik. Ilyenkor ez egyfajta ünneplése, lezárása is az adott évnek, 
és gyönyörű ajándék az alkotóktól a város lakóinak.

lehetőséget adnak a  különböző 
művészeti ágak annak kife-
jezésére, ami fontos, ami 
múlhatatlan üzenettel 

zetközileg – elismert 
alkotó él Gödön, akikkel 

összefognunk.
A József Attila Művelő-
dési Házban november 

10-én tartott megnyitón 

lik el úgy nap, hogy ne 
hallanánk gödi művészek 

Babusa János  
Vándormuzsikus

Hegedűs Erzsébet üvegtervező iparművész 
alkotása

Vertel Andrea
Fehér kutyus

Benkő Viktor
Visznek az angyalok

Rabie M. Hadie
Trófea

Rabie M. Hadie
Naplélek
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sikereiről. Példaként említette Potyó Imre fotóművészt, aki 
éppen az előző napon vehette át „Az Év Természetfotója” 
díjat, Téli szárnyak című képéért a Magyar Természetfotó-
sok Szövetsége idei versenyén.

Szabó Zsuzsa, a  művelődési ház igazgatója pedig ar-
ról beszélt, a kerek jubileum a közművelődési intézmény 
munkatársait is arra sarkallja, hogy az  önkormányzattal 
közösen a  helyi művészek munkáját és  megismertetését 
segítő projekteket indítsanak el.

Idén december 17-ig Bakos Miklós fotóművész, Benkő 
Viktor, Farkas Szilárd Csaba, Gál Lehel, Mág Tamás 
és Szente Mónika festőművészek, Hegedűs Erzsébet üveg-
tervező iparművész, Rabie M. Hadie és Vertel Andrea ke-
ramikusok, Szegedi Katalin grafi kus-illusztrátor, és újon-
nan csatlakozóként Babusa János szobrászművész (vele 
hosszabb interjút novemberi számunkban olvashattak) 
munkáit lehet megtekinteni a téli tárlaton .

V. Pálfai Kinga

A képen balról jobbra: Dr. Pintér György alpolgármester, Babusa 
János, Szente Mónika, Mág Tamás, Vertel Andrea, Hegedűs 
Erzsébet, Farkas Csaba, Benkő Viktor és Rabie M. Hadie

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

a Görömbő Kompánia előadásában

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 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.

Jegyek korlátozott számban kaphatók 
a művelődési ház emeleti irodájában 

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

December 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óraDecember 16., szombat 16.30 óra
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és felnőtteknek. Korhű zenék, igényes és felnőtteknek. Korhű zenék, igényes 

December 16., szombat 16.30 óra
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(mesék felnőtteknek)
a Görömbő Kompánia előadásában

December 16., szombat 16 óra
CSALÁDI MESESZÍNHÁZ

December 17., vasárnap 17 óraDecember 17., vasárnap 17 óra
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Jegyek korlátozott számban kaphatók 
a művelődési ház emeleti irodájában 

Minden kedves 
látogatónak

áldott karácsonyi 
ünnepeket

és boldog új évet kívánnak 
a művelődési ház dolgozói! a művelődési ház dolgozói! a művelődési ház dolgozói! 
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KÖNYVES ÖTÖS
decemberi könyvajánlatunk:
•  Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm művészete
•  Finy Petra: Milu az indiánok között
•  Alice Munro: Nyílt titkok
•  Margaret Atwood: Alias Grace
•  Csihán királyúrfi – székely népmesék

OLVASÓKÖR
a szerzővel, Tompa Andreával
Moderátor: Bodnár Zsuzsa
Téma: Tompa Andrea: Omerta
Időpont: 2017. december 12. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155
Az eseményt támogatja az NKA és a Szépírók Társasága.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Bodnár Zsuzsa: Tompa Andrea az Olvasókörben
A gödi Olvasókör vendége december 12-én Tompa Andrea lesz, 
akit Omerta című új regénye kapcsán hívtunk meg.
Tompa Andrea író, színikritikus 1990-ben költözött Kolozsvárról 
Magyarországra. A hóhér háza című első regényében sokat me-
rített korábbi személyes tapasztalataiból és  szülei, nagyszülei 
történeteiből; a  műben egy kamaszodó lány szemével eleve-
nednek meg a közelmúlt román diktatúrájának mindennapjai.

Következő nagy sikerű regénye a Fejtől s lábtól már nem sze-
mélyes emlékekből táplálkozik, de itt is fontos színhely Kolozs-
vár. A  mű két orvos szereplője – egy enyedi kereskedő lánya 
és egy Brassó környéki aljegyző fia – a kolozsvári egyetemen ta-
lálkozik az 1910-es évek elején, de a történelem elsodorja őket 
egymástól. A naplószerűen megírt történet hősei a világhábo-
rú és Trianon traumáit átélve találnak újra egymásra.

Az írónő egy interjúban beszélt arról, hogy ő és korosztálya 
ellentmondásos történelmi ismeretek között nőtt fel, így ennek 
a  nemzedéknek nem alakulhatott ki igazi történelmi tudata. 
A jelen megértéséhez azonban Tompa Andrea szerint meg kell 
ismerni, fel kell tárni a múltat, a történelmet pedig regényíró-
ként személyes emberi sorsokon keresztül lehet leginkább lát-
tatni.

Legújabb regénye, az  Omerta – Hallgatások könyve négy 
párhuzamos elbeszélő sorsán keresztül mutatja meg az ötve-
nes-hatvanas évek erdélyi világát. A  regény címe egy olyan 
szerződésre utal, amelyet Romániában a  börtönbüntetésre 
ítélt politikai foglyok írtak alá szabadulásukkor: a szerződéssel 
arra kötelezték magukat, hogy nem árulnak el semmit abból, 
ami velük történt a fogság idején. A magával ragadó történet 
egy széki asszony, egy rózsanemesítő férfi, egy kolozsvári leány 
és egy szerzetesnő összefonódó életének s egy megrázó szerel-
mi háromszögnek a bemutatásával szól arról, milyen életutak 
választhatók egy félelemmel terhes történelmi korszakban.

A Göd Városi Könyvtár hírei
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2018. január 26. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2018. január 12. (péntek) 13 órától 17 óráig

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
2017 decemberében az utolsó nyitvatartási nap:
Központi Könyvtár
december 19. (kedd): 9–12 és 13–18 óráig
Gyermekkönyvtár
december 19. (kedd): 13–18 óráig
Ady Fiókkönyvtár
december 19. (kedd): 9–12 és 13–19 óráig

Könyvtárainkat 2017. december 20-tól 2018. január 3-ig
zárva tartjuk.
Nyitás: 2018. január 4-én, csütörtökön (normál nyitvatartással)

Kellemes pihenést, jó olvasást kívánunk!

Élőzenés kultúrtörténeti előadás

Érd.: Göd Városi Könyvtár • tel.: (27) 532 155 • www.godikonyvtar.hu

IDŐPONT: 2017. december 15., péntek, 18.00

Illusztráció a Szelíd motorosok c. filmből

A sikeres Kerouac-program logikus 
folytatása a 60-as évek hippimozgalmának 

bemutatása Gier Gabriel előadásában.

Közreműködők:
Czikó Márta (ének) • Gier Gabriel (gitár, ének) •

Murányi Máté (gitár, ének) • Horváth István (basszusgitár)

HELYSZÍN: „A HELY” GÖD, PESTI ÚT 82/A 
(A BARKÁCSBOLT ALATTI PINCEHELYISÉG)

A RENDEZVÉNY INGYENES!

KULTÚRA
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JANUÁR 3. SZERDA | 13.30
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

JANUÁR 9. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

JANUÁR 15. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

JANUÁR 19. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

Az Ady Klub programjai
2132 Göd, Kálmán u. 13. • Telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124

JANUÁR 6. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület programja

JANUÁR 18. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 20. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja

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

K I Á L L Í T Á S
Szent László életéről 

és örökségéről
2018. január 19., péntek 18 óra

A kiállítást megnyitják: Gaál Gergely
parlamenti képviselő,

a Szent László-év tanácsadó testületének elnöke

és dr. Pintér György
önkormányzati képviselő, alpolgármester

A kiállítás megtekinthető: 2018. február 10-ig,
a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Szakkörlátogató nyílt nap 
a művelődési ház kerámiaműhelyében

2018. január 13., szombat 10 óra
Foglalkozásvezető:

Véninger Margit keramikus

A részvétel díjtalan.

www.godimuvhaz.hu (06 20) 254 5124

Alapfokú

GOMBAISMERETI TANFOLYAM
indul 2018. március 21-től a gödi művelődési házban,

a 120 legfontosabb ehető és mérgező nagygombafaj bemutatásával.

Elméleti órák hat héten át szerdánként, 17 és 20 óra között,
terepgyakorlatok áprilistól novemberig havonta, vasárnaponként.

Jelentkezési határidő: március 10.

Jelentkezés a művelődési ház bármely elérhetőségén.
www.godimuvhaz.hu | (06 20) 254-5124
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ÜNNEP

Megérkezett a Mikulás Gödre
Mikulás-ünnepségre várták a gödi gyermekeket december 2-án délelőtt a Du-
na-part Nyaralóházak színháztermében.

A Nyaralóházak ajándékaként, a  Spirit Színház előadásában Az  elveszett 
díszek megtalálói című vidám, interaktív, zenés mesejátékában vehettek részt 
a gyermekek. Kram Piri és Kram Peti, a két krampusz mesélt a köszönés fontos-
ságáról, az ünnepekről, együtt számoltak a gyerekekkel, barátjuk, a zöld manó 
pedig jelnyelven tanította meg nekik a hét napjait. Az i� ú közönség lelkesen vett 
részt az előadásban: buzgón válaszoltak a kérdésekre, énekeltek a Télapóról, kör-
be táncoltak a teremben és a színpadon. A Mikulást hangos énekkel várták, aki 
− nagy örömükre − meg is érkezett, természetesen nem üres kézzel. A nagysza-
kállú az üdvözlést megköszönve ajándékcsomagoka t osztott a gyerekeknek.

A jó hangulatú előadást nemcsak az  i� abbak, hanem a  felnőttek is élvez-
ték, s a műsor után örömmel fotózták gyermekeiket, unokáikat a Mikulással, 
a krampuszokkal és a manóval együtt. 

Vida-Szabó Emese

December 15., péntek 19 óra
Georges Feydeau: Az asszony körbejár 
bohózat két felvonásban
Víg Vác bérlet, 2. előadás
Az előadás időtartama kb. 160 perc, egy 
szünettel.
Jegyár: 3500 Ft

December 16., szombat 19 óra
Yasmina Reza: Művészet
vígjáték
A Váci Dunakanyar Színház premier 
előadása
Jegyár: 3500 Ft, amely az előadást 
követő állófogadáson való részvételt is 
tartalmazza.

December 22., péntek 19 óra
Michael Frayn: Még egyszer hátulról 
bohózat három felvonásban
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház 
és a Váci Dunakanyar Színház koprodukciója
Az előadás időtartama kb. 195 perc, két 
szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

December 30., szombat 19 óra
Előszilveszter a Váci Dunakanyar 
Színházban!
Jegyár: 4900 Ft, amely az állófogadáson 
való részvételt is tartalmazza.

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.

ÉLJ legalább 100 évet
egészségesen

a 3–1–2 meridián gyakorlatokkal®!
„3–1–2 Ne hagyd el magad! – Vedd kezedbe saját sorsodat!”

Egészségvédelem a több évezredes kínai tapasztalatok alapján.
Minden kedden 10 órától

a József Attila Művelődési Házban 2131 Göd, Pesti út 72.
A belépés ingyenes, a torna utcai ruhában is végezhető.

A meridiánokban áramló energia-egyensúly helyreállításával 
a szervezet immunrendszerét erősítjük. A tornának nincsenek 

mellékhatásai, bárhol, bármikor gyakorolható.

Szeretettel ajánlja: Dr. Eőry Ajándok,
a biológiai tudományok kandidátusa, háziorvos-természetgyó-

gyász, a 3–1–2 meridiántorna nemzetközi oktatója

Bővebb információ: Szegő Péter
e-mail: szegomail@gmail.com | 06/70-940-49-12

Prof. Zhu Zong-Xiang módszere szerinti

3 –1–2  mer id iántorna
A hosszú, egészséges életért!

Lázár Csaba
Jézusa kezében kész a kegyelem

A R A N Y  J Á N O S  B A L L A D Á I

I R O D A L M I   E S T
2018. január 26-án pénteken 18 órakor

a művelődési házban.

Gitáron közreműködik: Laczó Zoltán Vince

Az előadás az Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából meghirdetett Arany János-emlékév programja.

A belépés díjtalan.

AJÁNLÓ
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20 órától
Bakelit
Filmklub

Filmtörténeti különlegességekkel várjuk a hetedik 
művészet rajongóit!
További információ: (06  30) 383-9567 • A program ingyenes!

10 órától
III. Gödi Duna-parti 
Karácsony és Vásár

Kézműves portékákkal, forralt borral, grillen sült ételekkel, 
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. Szeretettel várunk mindenkit!
További információ: (06  30) 383-9567 • A program ingyenes!

január

26
péntek

december

17
vasárnap

december

17
vasárnap

december

17
vasárnap

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

17 órától 19 óráig
Csillagles
Napnyugta után megfi gyeljük az újhold 
vékony sarlóját, majd a Fiastyúkot 
és a Nagy Orion-ködöt egy pohár 

forralt bor, vagy tea társaságában. Színháztermünkben 
egyidejűleg vetített képes előadást tartunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

január

19
péntek

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

Az országszerte népszerű gödi 

18 órától
Bud Spencer –
Terence Hill Fan Klub

A legemlékezetesebb fi lmekkel, fi lmzenékkel és hagymás 
babbal várjuk a legendás páros rajongóit!

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

január

13
szombat
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ASZTALITENISZ

Sikeres szezon után szerényebb 
lehetőségek, szerényebb célok
Emlékeztetőül: a Gödi SE csapata a 2016−17-es évadban az NB 
II.-ben, valamint a  Megye I/B osztályban bronzérmes lett, 
a megye I/A együttes pedig az 5. helyen végzett. A nemzeti baj-
nokságban a  szakosztálynak ez volt az  eddigi legeredménye-
sebb szezonja. Idén mások a lehetőségek, mások a célok.

− Az előző évi sikeres szereplés ellenére visszaléptünk az NB III.- 
ba, anyagi nehézségek miatt, és maradtunk a Megye I/A és I/B 
bajnokságban. Az  egykori NB II.-es versenyzők részben más 
klubokba távoztak – Vácra, Dunakeszire igazoltak –, helyettük 
a  megyei játékosaink egy-egy osztállyal magasabb szinten ver-
senyeznek. Emellett az ifjúsági játékosoknak is versenyzési lehe-
tőséget biztosítunk, mert ez fontos a fejlődésük miatt. Ezen okok 
miatt ebben a bajnoki idényben szerényebb célokat tűztünk ki: 
az őszi−tavaszi bajnokságban az a célunk, hogy a megyében elke-
rüljük a kiesést, az NB III.-ban pedig a mezőny első harmadában 
végezzünk, de a dobogós hely megszerzése sem lehetetlen – nyi-
latkozta Fojt Attila szakosztályvezető.

A szakember az utánpótlásról is beszélt: − A bajnokság mel-
lett kiemelt célunk az utánpótláskorúak létszámának megőrzése, 
és  felkészítésük a  jövő évi gyermekbajnokságra. Számukra heti 
két edzést tartunk, amelyen rendszeresen 10-16 fiatal vesz részt, 
akik közül többen versenyeznek, sőt, ketten már játszanak a fel-
nőtt bajnokságban is.

− A  szakosztály működtetése egyre nehezebb, annak ellené-
re, hogy a Gödi SE egyik legeredményesebb és legrégebben mű-
ködő szakosztálya vagyunk. Ennek okai a  támogatási rendszer 
megváltozása, valamint a jelentősen megemelkedett terembérleti 
költségek. A  megnövekedett működési költségek fedezése mel-
lett is halaszthatatlan feladat legalább két, olyan minőségű ping-
pong asztal beszerzése, amivel az NB III.-ban a bajnoki mérkő-
zéseinket megfelelő feltételekkel tudjuk lejátszani – tette hozzá 
Fojt Attila.

Gulyás Miklós edző az  eredményeket ismertette: − A  Megye 
I/B-ben hat forduló után hat pontunk van. Komoly javulásra van 
szükség ahhoz, hogy elkerüljük a  veszélyes zónát. Játékosaink: 
Nagy László, Hollós Balázs, Fojt Attila, Gulyás Miklós, Hajdu 
Zoltán, Eckert Bálint és Lizák Zsolt. A Megye I/A-ban hat forduló 
után nyolc pontunk van. Játékosaink: Ujvári Tibor, Járdi Tibor, 
Szigeti Béla és  Bea Csaba. Rovó Péter és  Gulyás Miklós Csaba 
hol az  egyik, hol a  másik csapatban játszik. Három csapatunk 
közül az NB III.-ban szereplő a  legeredményesebb, a gyengébb 
rajt után egyre több győzelemmel, 16 ponttal a negyedik helyen 
várjuk a  folytatást, s  akár előrébb is végezhetünk. Játékosaink: 
dr. Tarsoly Dániel, Felker Domonkos, Bruckner Vince és  Felker 
Zoltán.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE utánpótlás-eredményei
EREDMÉNYEK

U11
Gödi MFS 2007 – Csillaghegyi MFS 2-1 (gólszerző: Őri Tamás, 
Lipusz Viktor)
Gödi MFS 2007 – Marcibányi MFS 3-2 (Őri Tamás, Lipusz Viktor, 
Csorba Huba)
U13
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 0-0
Dunakeszi VSD – Gödi SE 0-3 (Dobos Patrik, Schmuck Ferenc, 
Helmes Vilmos)
Mogyoród KSK – Gödi SE 0-0
SZEFI – Gödi SE 0-1 (Dobos Patrik)
Dunakeszi VSD II. – Gödi SE 0-1 (Dobos Patrik)
U14
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 2-1 (Modróczky Botond)
Gödi SE – Nagymaros FC 1-5 (Modróczky Botond)
Csapatunk a bajnokság hatodik helyén telel.
U16
Pomáz ICO SE – Gödi SE 10-2 (Horváth Marcell 2)
Gödi SE – Csömör KSK 3-2 (Ráth Kolos, Vasvári Magor, Szeder 
Kevin)
Csapatunk a bajnokságban az ötödik helyen áll.
U19
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 0-7
Iklad KFC – Gödi SE 3-2 (Frech Attila, Réz Ádám)
Mogyoród FC – Gödi SE 8-1 (Gergely Marcell)

− Hamarosan véget ér a  legnagyobbaknak is az  őszi szezon, 
ám a hideg beálltával sem pihenünk. Minden utánpótlás-korosz-
tályunkat beneveztük a Pest megyei Futsal7vége elnevezésű ver-
senysorozatra, így a  télen is bajnoki rendszerben versenyzünk. 
Várjuk szeretettel azon fiatalok jelentkezését – a  gyenizsolt@
gmail.com e-mail címen –, akik a labdarúgás ezen szakágában is 
szeretnék megmérettetni magukat – mondta Gyenes Zsolt után-
pótlás-vezető, a GSE edzője.

LOVASSPORT

Minősítő versenyen nyert 
aranyérmet a Gödi SE lovasa
Fedett pályás minősítő versenyt rendeztek a Hortobágyon, no-
vember közepén. Büszkén számolhatok be arról, hogy a Gödi SE 
díjugratója, Erdős Nikoletta aranyérmet nyert. Belle Vue nevű lo-
vával megnyerte az  F110 amatőr versenyszámot, Jumpocellóval 
pedig ötödik helyezést ért el a 125 cm-es versenyszámban – tá-
jékoztatta lapunkat az újabb lovas sikerről Lenkei György szak-
osztályvezető.

V. F.

A szakosztály kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre

A bajnokságban hamarosan véget ér az őszi szezon – jönnek 
a futsaltornák
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TEREMLABDARÚGÁS

HATHÁROM EREDMÉNYEK

1. MATYIBOYS (12 pont)
2. SÖRSZAKKÖR (9 pont)
3. DON PAPA (6 pont)
4. GSE OLDBOYS (3 pont)
5. VÉNASSZONYOK (0 pont)

Gólkirály: Angyal Sándor (MATYIBOYS) 5 góllal
A legjobb kapus: Vincze Anikó (VÉNASSZONYOK)
A legjobb játékos: Szádoczky Zsolt (MATYIBOYS)
A legjobb szenior játékos: Tuza József (GSE OLDBOYS)
A legsportszerűbb játékos: Huszár András (MATYIBOYS)
A legszimpatikusabb játékos: Belkó Éva (VÉNASSZONYOK)
Különdíj, „A legszebb gólpassz”: Sáreczné Deák Andrea 
(VÉNASSZONYOK)

PROGRAMAJÁNLÓ

December 30-án rendezik 
a 30. Hó Kupát

Idén december 30-án, szombaton rendezi a Gödi SE Lab-
darúgó Szakosztálya a 30. Hó Kupát, a Balázsovits János 
kispályás labdarúgó-emléktornát, amely a  gödi sportélet 
egykori kiemelkedő személyiségének, támogatójának, 
egyben a  felsőgödi sportcsarnok névadójának állít emlé-
ket. A torna főszervezője hosszú ideje az egykori mecénás 
fia, ifj. Balázsovits János.

A Hó Kupa helyszíne – időjárástól függetlenül, sza-
badtéren – hagyományosan az alsógödi sporttelep füves 
edzőpályája. A  nevezési díj csapatonként 12 ezer forint 
(amely tíz főig meleg ebédet is tartalmaz), amit a helyszí-
nen kell befizetni. Nevezni ugyanott, reggel 9 óráig lehet, 
vagy akár előzetesen is Tuza Józsefnél a (06 20) 560-2775-
ös telefonszámon. Csapatonként 5+1 játékos léphet egy-
szerre pályára. Felszerelésről az  együtteseknek maguk-
nak kell gondoskodniuk. A  díjazottak kupát, oklevelet 
és egyéni díjakat kapnak.

A Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya és a főszervező-tá-
mogató, ifj. Balázsovits János várja a  csapatok jelentke-
zését!

SAKK

Őszi hírcsokor
A Gödi SE Sakk Szakosztályának híreiről Dávid Béla 
szakosztályvezető számolt be.

Pest megyei csapatbajnokság
A 2017−2018-as Pest megyei I. osztályú csapatbajnokságot 
8 táblán rendezik. A Gödi SE sakkcsapata összesen 9 táb-
laponttal (egy győzelemmel és két vereséggel) három for-
duló után a hatodik helyen áll.

A 2017-es őszi eredmények
Az 1. fordulóban Nagykáta – Gödi SE 5,5:2,5. Három dön-
tetlen és egy nyert parti volt a mérleg. A 2. fordulóban Göd 
– Dunaharaszti 2:6. Az első és harmadik táblán döntetlent 
értünk el, a 2. táblán nyertünk. A 3. fordulóban Törökbá-
lint – Gödi SE 3,5:4,5. A végeredmény szoros lett, miután 
0,5:4,5-re vezettünk.

A serdülők közül Bakos Máté, Boros Zalán és  Bálity 
Botond vett részt a Pest megyei korcsoportos versenyeken. 
Mellettük Telek Antal, a  felnőttek közül Tölgyesi Tibor, 
Mázló Attila, Dávid Róbert és Dávid Béla indult Budapes-
ten egy versenysorozaton.

Szeptember 9-én részt vettünk az I. Magyar Sakk Nap-
ja elnevezésű rendezvényen, a  budapesti József Attila 
Színházban. Alkalmunk volt a  színészekkel is sakkozni, 
a  négyfős csapatmérkőzést megnyertük. Egyesületünket 
Tölgyesi Tibor és Dávid Béla képviselte.

A Gödi SE Sakk Szakosztálya tagokat toboroz min-
den korosztályban. Cél a Pest megyei csapatbajnokságon 
való szereplés, megfelelő számú tartalékjátékossal. Felté-
tel a GSE-tagság. A  jelentkezéseket a david.bela@vnet.hu 
e-mail címre küldjék, érdeklődni a  (06 20) 215-1267-es 
telefonszámon lehet. A felnőtt edzések helyszíne a JAMH, 
a  gyermekoktatásoké a  Németh László Általános Iskola. 
Alsógödön Antal György Bálint tartja a gyerekedzéseket.

A hírek, eredmények a Pest megyei Sakkszövetség hon-
lapján (www.sakkbill.x3.hu) érhetőek el.

A GSE sakkozói a Magyar Sakk Napja alkalmából rendezett 
csapatversenyen a József Attila Színház színészeivel játszottak

A teremfoci-tornán a hölgyek és az urak egyaránt pályára lépnek; 
szoros csatát vívnak az egyéni díjakért is
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KAJAK-KENU

Ifjú kajakosaink a Nagy Hideg-
hegyi futással búcsúztak 
a szezontól
November 18-án rendezte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
a hagyományos őszi Nagy Hideg-hegyi futást. Az idei év-
ben 46 tagszervezet több mint 1200 versenyzője nevezett 
a közel 7,5 kilométeres börzsönyi futóversenyre. A szezon-
záró eseményen a  Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályából 
Árkosi Gábor és  Mizser Diána edzők vezetésével vettek 
részt a fiataljaink.

KÉZILABDA

A lányok erőn felül teljesítenek 
a bajnokságban
A Gödi SE felnőtt női kézilabdacsapata a bajnokságban hét 
győztes mérkőzéssel mindössze négy ponttal lemaradva 
a listavezetőtől, a bajnoki tabella 6. helyét foglalja el.

− Női felnőtt csapatunkkal hétről hétre az NB I/B ke-
leti csoportjában játsszuk a  mérkőzéseinket. Elmondha-
tom, hogy sajnos az idei szezonban sérülések sora tizedeli 
az együttesünket. Így az elmúlt időszakban folyamatosan 
két-három sérültünk volt, amely igencsak megnehezíti 
a helyzetünket. Mindennek ellenére a lányok hétről hétre 
erőn felül teljesítenek a bajnokságban, és a Magyar Kupa 
küzdelmeiben is a  legjobb 16 csapat közé kerültünk. Ott 
az NB I.-es EUbility Group-Békéscsaba csapata búcsúzta-
tott minket. A bajnokságban viszont magabiztosan mene-
telünk a kitűzött céljaink felé – mondta Tősér Tibor edző.

Az eredmények a  www.keziszovetseg.hu (versenyek/
kézilabda mind/NB I/b keleti csoport) és  a  Facebookon 
a Gödi SE Női Kézilabda Szakosztály oldalon követhetők.TOLLASLABDA

Jelentős fejlődések a GSE 
szakosztályában

A Gödi SE Tollaslabda Szakosztálya az  elmúlt hónapokban je-
lentősen fejlődött – tájékoztatott bennünket Sári László szakosz-
tályvezető.

− Növekszik a létszám, egyre népszerűbbek vagyunk a gyere-
kek és a felnőttek körében is.

Leigazoltunk nyolc fiatal versenyzőt, akik egyre több rang-
listás versenyen vesznek részt. Az  is jelentős előrelépés, hogy 
a hobbiszinten játszó gyerekek és felnőttek is kezdenek rákapni 
a versenyzésre, és egyre többször indulnak amatőr versenyeken. 
Szeretnénk tovább növelni a létszámot, és minél több versenyzőt 
képezni – mondta Sári László.

Hozzátette: a  versenyeket vegyes eredményekkel zárják. − 
Fontos, hogy mindenki lelkesen küzd és belead mindent. A sike-
rek közül Lepkó Dorottya eredményét emelném ki: A-kategóriás 
versenyen párosban kétszer ért el harmadik helyezést. Nagyon 
szépen köszönjük a  szülőknek a  sok segítséget és  támogatást, 
valamint Lencsés Ernő edzőnek a szakmai hozzáállását, a remek 
foglalkozásokat – mondta befejezésül a sportvezető.

Lepkó Dorottya kétszer is a dobogó harmadik fokára állhatott 
az A-kategóriás viadalon (jobbról a második)

A felvétel ezúttal a nyarat idézi, a fiatalok most az alapozást 
végzik: futnak, úsznak, kondiznak, erősítenek...

A sok sérülés ellenére is magabiztosan menetelnek a lányok 
a kitűzött célok felé

SPORT
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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. novemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Vagy lesz kistesóm, vagy 
idejövök aludni!”

A nyertes ezúttal: Andrásik Adél

Szerencsés megfejtőnk és kísé-
rője egy alkalommal a MÍTOSZ 
VENDÉGLŐ (2131 Göd, Pesti út 
77.) meghívását veheti igénybe.
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   LÁTTAD?

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve a készülék- 
készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak a kiemelt csomagok 
mellé vásárolható meg, ez digitális  D3 és FTTH területen a Tripla XL, 
VDSL és rezes területen a Tripla M.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt 
csomagokban. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s.  A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV-CSOMAG 
ÉS TELEFON EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!
H
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Étel házhozszállítást vállalunk 1000 Ft felett Göd és Dunakeszi területén. 5000,-
feletti rendelés esetén ajándék (választható) üdítő 1,25 l Coca Cola, Coca Cola Zero,

Fanta narancs, Kinley gyömbér vagy 1 l-es Sió alma, narancs vagy őszilé.

A szórólap
érvényes:
2018.01.02.

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
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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

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

HIRDETÉS
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Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk, és köszönjük 

a szüreti rendezvényen részt 
vevő felvonulóknak, fellépőknek, 

segítőknek, támogatóknak, 
hogy az idén is velünk voltak!

Göd Város Önkormányzata
József Attila Művelődési Ház

Fakusz Barkácsbolt
Fétis K� .

Új Ház Centrum
Gödi Körkép

Göd Város Rendőrsége
Göd Városi Polgárőrség

Plancon György
Urbán Zoltán

Érdi-Krausz Zsuzsa
Oláh Pékség

Lipóti Pékség
Angi-Ricsi Zöldséges

Reni-Zoli Zöldséges
Bambusz Szépségszalon

Flört Virág-Ajándék
Levendula Háztartási Bolt

Sunemar Kalapház
LegSzik Design

Tücsök Papír-Írószer
Wolav Gazdabolt

Zana Kertészet
Paula Női Szabóság

Plus Market
Grandup Kids

Heavenwards Dance Stúdió
Gödi I� úsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport

GDSE-Huzella Táncszakosztály

Békés, boldog karácsonyt, egészségben, 
örömökben gazdag új esztendőt 

kívánunk szeretettel!

Gödi Körkép | 2017. 12. szám HIRDETÉS
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Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!

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 

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

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

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

1 NAP 

ALATT!

Utána

Előtte

,

AKÁR

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

 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 
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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

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT
DOLGOZÓI!

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.

Friss nyugdíjas, szitanyomásban 
jártas, nemdohányzó kollégát 
keres gödi családi vállalkozás, 
szezonális munkára: 
(06 70) 378-4913.

Ruhajavítás, átalakítás méretre 
varrás, függönyvarrás. 
Tisztítás: textil és bőr.
TIP-TOP varroda Telefon: 
(06-20) 471-3898.

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.)

Sződligeten mangalica és 
hússertések, hízók, akár 
félbevágva is eladók.
Telefon:  (06 30) 951-3193.
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ladavac.hu…mert adni jó!
LADA Vác

2600 Vác,
Szent László út 13.

+36 27 502 950

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a LADA Vác márkakereskedésben. A megadott havi induló lízingdíj változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingre 
vonatkozik, 36 hónapos futamidő, 3 499 000 Ft bruttó vételár és 50% saját erő mellett a fentiekben megadott modellre. Az induló 0%-os THM értéke tájékoztató jellegű, 
amelynek mértéke a fentiekben megadott feltételekkel került meghatározásra, így a saját erő, a futamidő változása esetén a THM mértéke is módosulhat. A Lízingbevevőnek 
kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Finanszírozó lesz. A Lízingbevevőt a 
változó kamatozású konstrukcióból következően a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet fizetési kötelezettség 
terhelheti. A Referenciakamat mértékéről, a kamatlábváltozás és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízing Feltételeiből és Hirdetményeiből 
tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. A konstrukcióban a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő bejegyzés díját nem kell megfizetnie az 
ügyfélnek, azt a Merkantil Bank Zrt. átvállalja. Vegyes fogyasztás: 6,1-6,2 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes: 138-141 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, hirdetésünk 
nem minősül ajánlattételnek. A Merkantil Bank Zrt. a finanszírozási kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A kép illusztráció.
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