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Mobil jégpálya nyílt 
a Kincsem Udvarház területén

 közélet  9. oldal

Sikeres esztendőt zárt 
a Gödi SE
sport  39. oldal
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100 Ft

70%

100 Ft

Második 
komplett 
szemüveg

70%
Szemüvegkeretek 

akár
70%

kedvezménnyel

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

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

Az első komplett szemüveg Hoya min. Hilux 1.50 hvll lencsével való vásárlása mellé a második komplett szemüveget 100Ft-ért adjuk.
Szemüvegkeret akár -70%:  Egyes modelljeink 50%-70% kedvezménnyel kaphatóak komplett szemüveg vásárlása esetén. 

További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

Az ajánlat 2017. december 1. - 2018. február 28. közötti időszakban érvényes.

Látásvizsgálat időpont kérés: 
06 30 983 8121
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

*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

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

ISSN 0865-5820
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Gra� kai tervezés, nyomdai előkészítés:
ET-art Stúdió Kft.
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Telefon: 20/314-2642
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Hirdetésszervező:
Brumár György
Hydroprint Bt.
Telefon: 70/574-5530

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:
Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
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Terjeszti a Magyar Posta.
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Korcsolyapálya nyílt 
a Kincsem Udvarházban

Fotó | Bea István
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A településképpel kapcsolatos rendelkezések
A képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének első négy napirendi pontja az alcímben 
jelzett téma köré csoportosult, nevezetesen: a grémiumnak a településképi rendelet meg-
alkotásáról, a településfejlesztési koncepció véleményezéséről, a módosított Helyi Építési 
Szabályzat munkaanyagának elfogadásáról, valamint a Települési Arculati Kézikönyv tér-
képi mellékletének cseréjéről kellett döntenie.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész – a négy napirendi pontot egyenként tárgyaló – részle-
tes előterjesztését néhány apróbb módosító javaslat megtétele, valamint az illetékes Város-
fejlesztési Bizottság egyetértő támogatásának közlése után a képviselő-testület elfogadta, 
s az egyes napirendi pontokról külön-külön igennel szavazott.

Ekkor kért és kapott szót a közönség soraiban helyet foglaló Prétor Csaba, aki arra em-
lékezette a jelenlévőket, hogy kereken tíz évvel ezelőtt – az akkori képviselő-testület dön-
tésének értelmében − egy, az Oázis lakópark közvetlen szomszédságában lévő földterü-
letet üdülőházas övezetté nyilvánítottak, azzal az indoklással, hogy ez egybevág a városi 
strand amúgy is tervezett fejlesztésével. Az elmúlt hetekben azonban híre ment annak, 
hogy az említett területen nagy alapterületű, többszintes, soklakásos lakóház fog épülni.

Markó József polgármester válaszában elmondta, hogy egyrészt a városi strand fejleszté-
séről korábban megfogalmazott elképzelések az évek során módosultak, másrészt az egyéb-
ként nem önkormányzati tulajdonban lévő telek sorsáról értelemszerűen nem született, nem 
is születhetett képviselő-testületi döntés. A városvezetés jónak tartaná, ha az Oázis lakópark 
közössége és az építési vállalkozó között kompromisszum jönne létre ebben a kérdésben. 

Az építtető cég képviseletében Szabó Zoltán beszélt a  korábbi gödi beruházásaikról, 
amelyek mindenki megelégedésére szolgáltak. A  most tervezett 70 lakásos, ötemeletes 
lakótömb építését csak minden tekintetben jogtiszta helyzetben kezdenék el, megfelelő 
számú mélygarázs is épülne, s a beruházás semmilyen tekintetben sem zavarná az Oázis 
lakóparkban élők nyugalmát.

A főépítész asszony közbevetette, hogy a  jelenlegi szabályozás az  ominózus telken 
százalékosan kisebb beépítettséget és  alacsonyabb homlokzati magasságot engedélyez. 
Az építtető cég képviselője jelezte, hogy ennek megfelelően módosították elképzeléseiket, 
kompromisszumkészek és támogatják egy lakossági fórum összehívását.

A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Markó József polgármester terjesztette képviselőtársai elé a szakbizottságok által már vé-
leményezett és elfogadott 2018. évi munkatervet. Ennek alapján a képviselő-testület mun-
katerv szerinti üléseire – a korábbi szerdai napok helyett − ezentúl mindig a tárgyhónap 
utolsó csütörtökjén kerül majd sor, igazodva ezzel a  szerdai napok ügyfélfogadásának 
zökkenőmentes biztosításához. Az előterjesztés tartalmazta az egyes munkaterv szerin-
ti ülések konkrét időpontjait, valamint azok előre tervezhető, főbb napirendi pontjait is. 
A munkatervet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták.

Egyéb rendelkezések
A képviselők jóváhagyták az önkormányzat idei esztendőre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervét, szavaztak a  Helyi Esélyegyenlőségi Programról, a  közterület-használati díjtéte-
lek módosításáról, valamint a köztemetői díjmértékek változatlanul hagyásáról, továbbá 
a Duna-part Nyaralóházak területén egy polgárőriroda létesítéséről. Végezetül szavaza-
tukkal megerősítették azt az előterjesztést, amelynek értelmében bizonyos, eddig állami 
tulajdonban lévő közutak átkerülnek önkormányzati tulajdonba. (Első körben a Rákóczi 
útnak a Duna út és az Ilka-patak közötti szakasza kerül városi tulajdonba.)

Ezt követően a testület zárt ülésen tárgyalt a város oktatási és kulturális díjainak odaíté-
léséről, Göd Város Önkormányzata és intézményei számára villamos energia beszerzésé-
ről (az e tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadásáról), továbbá 
a  csónakház felújítását lehetővé tevő közbeszerzési eljárás megindításáról. Ugyancsak 
szavaztak két további közbeszerzési eljárás beindításáról, amelyek közül az első a Németh 
László Általános Iskola napelemes rendszerének kialakítását tenné lehetővé, a második 
pedig a város tulajdonában lévő közterületek parkgondozási és hóeltakarítási munkáinak 
elvégzését biztosítja majd. Végül döntöttek a  Jedlik Ányos Terv keretében megvalósuló 
elektromos töltőpontok kialakításáról és üzemeltetéséről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2017. december 19.
Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZÉLET
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ESZKÖZBESZERZÉS

Pályázati lehetőség kis- 
és középvállalkozások 
eszközbeszerzésére
Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok eszközberuházásait támogató pályázati felhívás 4,5 
milliárd forintos keretösszeggel. Pályázni 2018. január 31-
től lehet.

A kiírás célja a kkv-k fejlődésének, gazdaságban betöl-
tött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a munkahe-
lyek megtartását erősítő beruházások támogatása, a  te-
rületi különbségek csökkentése, a  térségi felzárkóztatás 
és a helyi gazdaság megerősítése.

A mikro-, kis- és  középvállalkozások eszközberuhá-
zásainak támogatására irányuló támogatási kérelmeket 
2018. január 31-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályá-
zók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Pályázók köre: 

Pest megyei székhellyel rendelkező 
mikro-, kis- és középvállalkozások, 
amelyek fejlesztésüket Pest megye 
területén valósítják meg. 

Rendelkezésre álló forrás: 4,55 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 5-60 millió forint

Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatástípustól 
és vállalkozásmérettől függően)

A pályázati felhívás és  a  pályázati adatlap letölt-
hető a  pestmegye.hu weboldalról (www.pestmegye.
hu/44-kiemelt-temak/3835-palyazati-lehetoseg-kkv-k-
eszkozbeszerzesere), illetve megtalálható a Magyar Állam-
kincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.

 (Forrás: Pestmegye.hu)

PÁLYÁZAT

Az év praxisa a Kárpát-
medencében
Ön is ajánlhatja háziorvosát!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága nyolcadik alkalommal hirdette 
meg december 20-án „Az év praxisa a Kárpát-medencé-
ben” pályázatot.

A szervezők idén is az emberséges és szakmailag elhiva-
tott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra 
és a háziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeret-
nék ráirányítani a szélesebb nyilvánosság fi gyelmét.

Az orvosokat betegeik ajánlhatják a díjra. Emellett ön-
kormányzatok, civil szervezetek, szakmai érdekképvisele-
tek, idősotthonok, iskolák, plébániák ajánlásait is várják.

A jelöléseket 2018. május 10-ig lehet beküldeni 
a www.evpraxisa.hu weboldalon keresztül.
További információ: www.god.hu. 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

FELHÍVÁS

A DMRV Zrt. tájékoztatása 
csatornavizsgálatról
Tisztelt Felhasználók!

Értesítjük Önöket, hogy kollégáink 2018. január 18-tól 
– előreláthatólag – február 21-ig Göd településen füst-
generátoros csatornavizsgálatot fognak végezni.

Kérjük Önöket, hogy a lakásokban a bűzzárak (szifo-
nok) feltöltött állapotáról, működőképességéről gon-
doskodni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük! 

DMRV Zrt.
Telefon: (06 27) 511-511

E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Ügyfélfogadás: H: 8-20, K-P: 7-13 óráig

Gödi Körkép | 2018. 1. szám KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÁS

Ha nem vette át az Erzsébet-
utalványát

Amennyiben az Erzsébet-utalványok kézbesítése si-
kertelen volt, a címzett részére a kézbesítő hátraha-
gyott egy értesítőt, amely tartalmazza, hogy a Ma-
gyar Posta a küldeményt melyik kézbesítési ponton, 
meddig tartja a címzett vagy egyéb jogosult átvevő 
rendelkezésére.

A megjelölt átvételi határidő leteltét követő mun-
kanapon a posta az Erzsébet-utalványt tartalmazó 
küldeményt visszaküldi a  Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

Kérhető újbóli kézbesítés, melyet 2018. február 
28-ig lehet megtenni. A hivatal levélcíme: Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 
Budapest.

A kérelemben meg kell jelölni azt a  lakcímet, 
amelyre a kézbesítést kéri a jogosult.

További információ az alábbi linken található:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

(Forrás: www.kormanyhivatal.hu)

ÜGYINTÉZÉS

Változások a kormányhivatali 
ügyintézésben

Január 1-jétől számos jogszabályi változás, újítás segíti a kormányhi-
vatallal kapcsolatba kerülő ügyfeleket abban, hogy gyorsabban és egy-
szerűbben intézhessék ügyeiket. A változások közül az egyik legjelen-
tősebb az, hogy a kormányhivatalok és a járási hivatalok az idei évtől 
kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézést. 
Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ügyintézési felületen szereplő ügy-
fajták esetében az  állampolgárok ügyintézésük során választhatják 
a teljes elektronikus kapcsolattartást a hatóságokkal.

A megújult magyarország.hu oldalon keresztül érhető el 2018. janu-
ár 1-jétől az a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely-
hez az ország valamennyi kormányhivatala csatlakozott. Az ügyfelek 
ügyindító kérelmeiket elektronikus űrlapon − személyes ügyfélka-
pujukon keresztül – juttathatják el a hivatalokhoz.

Míg a  természetes személyek számára az  elektronikus ügyintézés 
csak választható forma, a gazdálkodó szervezeteknek idén már köte-
lező a Cégkapu használata. A jogi képviselők számára szintén törvényi 
kötelezettség az elektronikus ügyintézés.

(Forrás: www.kormanyhivatal.hu)

Egy hosszabb fejlesztéssorozat első 
lépéseként Gödön december 20-án 
átadták a  „Göd város infrasturkturá-
lis fejlődése 2017–2018” program ke-
retében megépült Budai Nagy Antal 
utcát. A beruházás abból az 1 milliárd 
962 millió forint összegű támogatásból 
valósulhatott meg, amelyet a kormány 
a Samsung SDI elektromos autóakku-
mulátor-gyár tevékenységéhez is kap-
csolódó infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására ítélt meg.

Az átadáson Markó József polgár-
mester elmondta, hogy a  következő 
egy évben további beruházások való-
sulnak majd meg: új burkolatot kap 
a Samsung-gyárhoz vezető nagy forgal-
mú Ady Endre út, megépül két körfor-

galmi út, és további útépítésekre is sor 
kerül. A  polgármester hangsúlyozta, 
a  koreai gyárral való együttműködés 
eredményeként a  város a  jövőben na-
gyobb léptékű fejlődésnek nézhet elébe.

Dr. Tuzson Bence, a  Pest megyei 
5. számú választókerület országy-
gyűlési képviselője az  átadáson mon-
dott beszédében úgy fogalmazott: 
a  Samsung-gyár Gödre településével 
a város felkerült az innovatív vállalko-
zások világtérképére, és  külön öröm, 
hogy a  vállalat nyitott a  várossal való 
együttműködésre, a  helyi közösség 
támogatására is. Az  országgyűlési 
képviselő beszédében a következő idő-
szak várható fejlesztéseiről is említést 
tett. Mint elmondta, 2019-re megépül 

a négysávosra bővülő M2-es gyorsfor-
galmi utat a  2-es főúttal összekötő út, 
és emeletes motorvonatok közlekednek 
majd a  Budapest–Vác vasútvonalon. 
A kormány döntött arról, hogy forrást 
biztosít egy 24 tantermes új általános 
iskola megépítésére, és  a közeljövőben 
műugrómedence épül a  Gödi Ter-
málstrandfürdő területén. 

Az országgyűlési képviselő beszédét 
követően Nagy Gábor, a most elkészült 
beruházás kivitelezését végző PENTA 
Általános Építőipari Kft. ügyvezetője 
adta át az utat a városnak.

A 383 m hosszú, aszfaltburkolatú út 
4,5 m szélességben készült el, kétoldali 
szegélysorral és csapadékvíz-elvezetés-
sel.

Az átadáson részt vett Kim Yunjae, 
a  Samsung SDI magyarországi gyá-
rának elnök-vezérigazgatója is, aki 
az  eseményt követő sajtótájékoztatón 
úgy nyilatkozott: nagyra értékeli azt 
a támogatást, amit a vállalat a magyar 
kormánytól és a helyi önkormányzattól 
kapott a gyár idei építkezési munkála-
taihoz. 2018-ban további fejlesztések 
várhatók a gyár területén, és a dolgozói 
létszámot is jelentősen bővítik majd. 
A Samsung SDI továbbra is jó együtt-
működésre törekszik a  helyi önkor-
mányzattal, és céljai közé tartozik a he-
lyi közösségek támogatása is. 

Koditek Bernadett

BERUHÁZÁS

Infrasturkturális fejlesztések indultak Gödön

Kim Yunjae, a SAMSUNG SDI elnök-vezérigazgatója (balról), Markó József polgármester, 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Nagy Gábor, a PENTA Kft. ügyvezetője az út 
átadásán
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Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859

TISZTELETADÁS

Megemlékezést tartottak 
Iván Kovács László halálának 
60. évfordulóján

FELHÍVÁS

Használja a Gödi Hibabejelentő 
Rendszert Ön is!
Tavaly februárban kezdte meg működését a Gödi Hibabejelentő 
Rendszer (GHR). A számítógépről, illetve okostelefonról elérhető 
mobil weboldal segítségével bárki jelezheti az önkormányzatnak, 
ha a város közterületein meghibásodást, rongálást vagy szabály-
talanságot tapasztal. Így felgyorsulhat a  közterületi problémák 
felismerése és megoldása is. 

A GHR rendszer a  lakossági bejelentéseket (ügyeket) regiszt-
rálja, és  továbbítja az  egyes szakterületekért felelős ügyinté-
zőknek, akik e-mailben visszajelzést küldenek a  bejelentőknek 
az ügy felvételéről, illetve a hibák kijavításáról. 

Bejelentést tenni (hibajegyet létrehozni) a  következő kategó-
riákban lehet: Csapadékvíz, Hulladék, Köztisztaság, Növényzet, 
Rongálás, Út, Járda, Egyéb bejelentések – észrevételek. A rend-
szeren keresztül a bejelentő az észlelt problémáról a helyszínen 
készített fényképet is csatolhat. 

A GHR rendszer internetes elérhetősége: ghr.god.hu
A Gödi Hibabejelentő Rendszer telefonon keresztül is elérhető 

a  (06 27) 530-064-es ügyfélszolgálati számon, illetve a  (06 80) 
890-089-es ingyenesen hívható zöld számon.

Kérjük, ha a város közterületein bármilyen hibát, rendellenes-
séget, rongálást tapasztal, jelentse be a  fenti elérhetőségek bár-
melyikén!

Köszönjük, hogy a  rendszer használatával segíti az  önkor-
mányzat munkáját!

Göd Város Önkormányzata

A Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Pest Megyei Szerve-
zete és  Göd Város Önkormányzata december 30-án megemlé-
kezést tartott Iván Kovács László, az 1956-os forradalom Corvin 
közi parancsnoka hősi halálának 60. évfordulóján. A  tisztelet-
adás helyszíne a Petőfi  téri forradalmi emlékhely volt, ahol 2017 
nyarán az újonnan felállított emlékfal mellett, méltó környezet-
ben helyezték el a forradalom mártírjának mellszobrát.

A megemlékezésen Lánczy Lajos, a POFOSZ Hajdú-Bihar Me-
gyei Szervezetének elnöke a Corvin közi hős életútját felidézve 
elmondta: a debreceni születésű Iván Kovács László 1956. októ-
ber 23-án Budapesten részt vett a Rádió előtti tüntetésen. Októ-
ber 25-én csatlakozott a Corvin közi fegyveresekhez, akik ráter-
mettsége miatt másnap már őt tekintették a parancsnokuknak. 
Október 28-án Iván Kovács küldöttségben járt Nagy Imrénél, 
és előadta a Corvin közi forradalmárok követeléseit: biztosítsák 
az  ország függetlenségét, vonják ki Magyarországról a  szovjet 
csapatokat, és szüntessék meg az egypártrendszert. 

A forradalom leverése után Iván Kovács – fegyverét megtartva 
– szülei gödi házába költözött, röpcédulákat készített, és Maléter 
Pál kiszabadítását tervezte. 1957 márciusában államellenes szer-
vezkedés vádjával letartóztatták, és  kötél általi halálra ítélték. 
Az ítéletet 1957. december 30-án hajtották végre.

A megemlékezésen Wittner Mária, az  egykori Corvin közi 
harcostárs is megosztotta az emlékeit Iván Kovács Lászlóval kap-
csolatban, akit a forradalmárok kiváló szervezőnek és humánus, 
jó akaratú embernek tartottak. 

A város vezetői, a POFOSZ képviseletében megjelentek és a baj-
társak koszorúkkal, virágokkal és  mécsesekkel emlékeztek a  60 
évvel ezelőtt, 27 évesen hősi halált halt Iván Kovács Lászlóra.

K. B. 

TÁJÉKOZTATÁS

Előrelépés Nevelek csatornázásával 
kapcsolatban
Ahhoz, hogy Göd jogosult legyen pályázaton indulni Nevelek tele-
pülésrész csatornahálózatának kiépítésére, az önkormányzatnak 
egy szennyvíz-agglomerációs átsorolási kérelmet kellett benyúj-
tania a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz. Az illetékes 
szakbizottság döntését, majd az Országos Vízügyi Felügyelet szak-
mai állásfoglalását követően a Belügyminisztérium a közelmúlt-
ban elfogadta és  jóváhagyta Göd városának a neveleki szenny-
víz-csatorna fejlesztésére vonatkozó szennyvíz-agglomerációs 
átsorolási kérelmét. Ez  azt jelenti, hogy hamarosan előkészítik 
a  szükséges kormányrendelet-módosítást, amely alapján Göd 
jogosult lesz arra, hogy elinduljon a csatornázási pályázatokon.
Sajnos európai uniós pályázati forrás vagy hazai állami támoga-
tási pályázat jelenleg nem érhető el a beruházás céljára, azonban 
egy új szennyvíz-csatornázási pályázat kiírása esetén az önkor-
mányzat benyújthatja pályázatát Nevelek szennyvíz-csatornahá-
lózatának kiépítésére.

GK
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Az idén januártól több ágazat-
ban is emelkedtek a bérek, így 
hát több fizetést vihetnek haza 

a rendőrök, katonák, orvosok, ápolók, 
mentősök, de még a postások és a va-
sutasok is. A  hatéves bérmegállapo-
dás lehetővé teszi, hogy idén januártól 
emelkedett a  minimálbér és  a  szak-
munkás minimálbér összege is – fogal-
mazott a politikus.

2018-ban a  kormány gyakorlatilag 
az  összes, a  hatáskörébe tartozó ága-
zatban emeli a  béreket és  az  illetmé-
nyeket – tájékoztatta lapunkat Tuzson 
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiro-
da államtitkára, térségünk országgyű-
lési képviselője. Folytatódnak az ága-
zati béremelési programok, magasabb 
bérre számíthatnak a  rendvédelem 
területén, a felsőoktatásban és az álla-
mi vállatoknál dolgozók is. Átlagosan 
újabb 5 százalékkal nő a rendőrök il-
letménye 2018. január 1-jétől. A rend-
védelmi dolgozók életpálya modellje 
keretében a rendőrök illetménye 2015 
és 2019 között átlagosan 50 százalék-
kal emelkedik. A kormány célja, hogy 
a  magyar családok biztonságát védő 
rendőrök anyagi megbecsülése javul-
jon, és  a  fiatalok számára még von-
zóbb legyen a  rendvédelmi életpálya. 
A katonák illetménye szintén további 
5 százalékkal emelkedik – ezért 2010-
től számítva a  végrehajtói állomány 
illetménye több mint 70 százalékkal 

(átlagosan bruttó 140 ezer forinttal) 
emelkedett. 

Januártól tovább nő a  vasutasok, 
a  postai dolgozók, a  regionális köz-
lekedési és  víziközmű társaságoknál 
dolgozók bére. Így 2017 és 2019 között 
átlagosan 30%-os béremelés történik 
e  vállalatoknál, a  2018-as béremelés 
mértéke átlagosan 12%. Az  állami 
fenntartású felsőoktatási intézmé-
nyekben oktatói, kutatói és  tanári 
munkakörben foglalkoztatottak eseté-
ben 2016. január 1-jétől 15 százalékos, 
majd 2017-ben és 2018-ban a már meg-
emelthez képest további 5-5 százalékos 
bérrendezés valósul meg. Az egészség-
ügyben is jelentős előrelépés történt. 
Az ápolók bére 2016 és 2019 között 65 
százalékkal emelkedik, a  mentősöké 
ennél is nagyobb mértékben. A szakor-
vosok és  szakgyógyszerészek bére két 
év alatt 207 ezer forinttal nőtt. Több 
pénzt kapnak a rezidensek, a védőnők, 
a háziorvosok és házi gyermekorvosok 
is. 2012 óta a mostani béremelésekkel 
együtt a  kormány eddig 400 milliárd 
forintot fordított az egészségügyi dol-
gozók béremelésére. Folytatódik Buda-
pest történetének legnagyobb kórház-
fejlesztése, a  következő években 700 
milliárdot költünk a  fővárosi és  Pest 
megyei kórházak fejlesztésére, össze-
sen 25 kórházban, illetve hét önálló 
szakrendelőben valósul meg fejlesztés.

A hatéves bérmegállapodás lehetővé 

teszi, hogy idén januártól emelkedjen 
a minimálbér és a  szakmunkás mini-
málbér összege is – ismertette a képvi-
selő. Mint mondta, az  előbbi 8 száza-
lékkal, az utóbbi pedig 12 százalékkal 
lesz magasabb az idén. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy 2010 óta a minimálbér 
88 százalékkal, vagyis 73 500 forintról 
138 ezerre, a  szakmunkás garantált 
bérminimum pedig több mint 100 szá-
zalékkal, 89 500 forintról 180 500 fo-
rintra emelkedett.

A kormány döntése értelmében 2018 
a  családok éve lesz. Januártól tovább 
emelkedik a  kétgyermekesek családi 
adókedvezménye, az  érintett 330 ezer 
kétgyermekes család januártól már 
havi 35 ezer forintot tud megspórolni 
az adókedvezménnyel. Miközben janu-
ár 1-jétől a minimálbér emelkedésének 
köszönhetően nő a gyed összege, egy-
ről két évre, azaz a duplájára emeljük 
a  diplomás gyed időtartamát. Újabb 
támogatást kapnak a jelzáloghitelesek. 
Ezen családok tartozása a  harmadik, 
vagy további gyermekek megszületése 
esetén gyermekenként 1-1 millió fo-
rinttal csökken, ez igaz a később felvett 
hitelekre is. Az  első gyermek vállalá-
sakor az édesanya fennálló diákhitelét 
felfüggesztik, a másodiknál a tartozá-
sa felét elengedik, a harmadiknál pedig 
az egészet. A közétkeztetés területén is 
nagyot léptünk előre. Míg a  balolda-
li kormány idején 27 milliárd forint, 
idén már 79 milliárd forint jut közét-
keztetésre, így a gyerekek nagy többsé-
ge ingyen tud étkezni.

A kormány célja, hogy a  gazdasá-
gunk évről évre javuló teljesítményét 
minden generáció, így a  nagyszülők 
nemzedéke is érezhesse. „Az elmúlt 
években megteremtettük a  méltó, 
tisztességes időskor feltételeit, és  így 
az  idén további 3 százalékkal, átlago-
san havi négyezer forinttal emelked-
nek a nyugdíjak. Az idősek illetménye 
ezzel már 28,5 százalékkal haladja meg 
a 2010-es szintet, a nyugdíjak vásárló-
értéke pedig mintegy 10 százalékkal 
múlja felül a  nyolc évvel ezelőttit” – 
mondta a Miniszterelnöki Kabinetiro-
da kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkára, aki felhívta a  fi-
gyelmet arra is, hogy a kormánypártok 
eltökéltek a Nők40 program folytatásá-
ban is. Ennek sikerét és népszerűségét 
jelzi, hogy eddig már több mint 200 
ezren éltek ezzel a lehetőséggel.

Gödi Körkép

FOGLALKOZTATÁS

A béremelések a munka megbecsüléséről szólnak 
Az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy segély helyett munkából éljenek 
a magyarok, és mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson. Sokat léptünk elő-
re, hiszen a munkanélküliség 12 százalékról rekord alacsony szintre, 3,8 szá-
zalékra esett vissza 2010 és  2017 között – mondta lapunknak Tuzson Bence, 
a választókerület országgyűlési képviselője. 

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

KÖZÉLET
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HIRDETÉS

A gödi lakosok kérésének igyekezett ele-
get tenni az  önkormányzat akkor, ami-
kor megoldást keresett arra, hogy a  téli 
időszakban Gödön is lehetőség nyíljon 
a  korcsolyázásra. A  460 m2 bruttó terüle-
tű és 320 m2 hasznos felületű mobil jégpá-
lya kialakítására és  üzemeltetésére az  Eco 

Smart Group nyújtotta be a  legkedvezőbb 
árajánlatot.

A decemberben megnyílt jégpálya feb-
ruár 28-áig működik a 2017 tavaszán elké-
szült, szépen felújított Kincsem Udvarház 
udvarterében. A pálya egy 10 x 20 méteres 
egybefüggő jégfelületből, és egy hozzá tar-
tozó 30 méter hosszú és 3 méter széles, íves 
jégfolyosóból áll.

A pályát hétköznapokon 8 és 14 óra kö-
zött az iskolások és az óvodások pedagógus 
kísérőikkel ingyenesen vehetik igénybe. 
Hétköznap délutánonként és  hétvégente 
pedig – belépőjegy megvásárlásával – a la-
kosság rendelkezésére áll.

A pálya nyitvatartási ideje alatt a  Kin-
csem Udvarház nyugati épületszárnya is 
nyitva áll, melegedésre és pihenésre szolgál, 
illetve itt van lehetőség a mosdók haszná-
latára is.

A jégpálya üzemeltetéséhez kapcsolódó 
közüzemi használat költségét az  önkor-
mányzat fedezi. Az  Eco Smart Group vé-
gezte a jégpálya telepítését, az üzemeltetési 

időszakban gondoskodik a belépők értéke-
sítéséről és a korcsolyakölcsönző biztosítá-
sáról, február 28-át követően pedig elbont-
ja a pályát és a területet helyreállítja.

A korcsolyapályát a  gödi lakosok ked-
vezményes áron vehetik igénybe.

SZABADIDŐ

Mobil jégpálya nyílt a Kincsem Udvarház 
területén

A téli sportok kedvelői egészen február 
végéig  impozáns környezetben 
korcsolyázhatnak, akkor is, ha enyhe az idő 

Jegyárak:
Gödi lakosoknak (lakcímkártya  
bemutatásával): 650 Ft/alkalom
Nem gödi lakosoknak: 1300 Ft/alka-
lom  
A pályahasználat 5 év alatti gyerekek 
számára ingyenes.
Bankkártyás fizetés is lehetséges.

Korcsolyakölcsönzés díja: 
700 Ft/pár/alkalom
Méretek: 26–50

A jégpálya a következő nyitvatartás 
szerint üzemel:
Hétfőtől péntekig: 15-től 20 óráig
Szombaton és vasárnap: 9-től 14 óráig; 
15-től 20 óráig.
Telefon: (06 20) 373-7814

Gödi Körkép | 2018. 1. szám KÖZÉLET
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A pályázatok benyújtásának módja:
fényképes önéletrajz megküldésével 
a  bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail címre vagy személyesen 
a Duna út 5. szám alatt.
További tájékoztatás: (06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); 
www.goditesz.hu

Gödön elhunytak
Világosi Lajos 70 éves
Szabó Zoltán 47 éves
Selmeczi Imre József 69 éves
Buzási József 71 éves
Harmincz József Árpád 59 éves

2017. december 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Cseh Ádám és Muka Marianna
Bednárik István és Novák Judit Magdolna
Mudri József és Németh Mária Laura
Bártfai István és Sohajda Petra
Hegyi Tamás és Palásti Dóra
Varga Gergely és Újlaki Andrea

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet

TAKARÍTÓNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 15 órás munkakör
A pozíció betölthető: február 1-jétől
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség
Feladatok: irodák és  kiszolgálóhelyiségek takarítása délutáni 
munkavégzéssel

KÖZTERÜLETI KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás közalkalmazotti munkakör
A pozíció betölthető: azonnal
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség, „E” kategóriás 
jogosítvány előny
Feladatok: városi közterületi karbantartási feladatok végzése

TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkakör
A pozíció betölthető: azonnal
Pályázati feltétel: főiskolai végzettség, védőnői képesítés
A munkavégzés helye: Felsőgöd

KONYHAI DOLGOZÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkakör
Munkaidő: napi 8 óra
A munkavégzés helye: a Németh László Általános Iskola kony-
hája

GONDNOK/KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti 
munkakör
Munkaidő: teljes munkaidő
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség
Feladatok: Gondnoki, takarítási és kisebb javítási, karbantartási 
munkák a Huzella Tornacsarnokban és a Balázsovits Sportcsar-
nokban. Takarítók irányítása, helyettesítése. 

ISKOLAI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: napi 4 órás munkakör
A munkavégzés helye: az  alsógödi Huzella Tivadar Általános 
Iskola
A pozíció betölthető: azonnal (akár nyugdíj mellett is végezhető 
munka)

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tűzifa karácsonyra
Az újHÁZ Centrum építőanyag-kereskedelmi hálózat kötelé-
kébe tartozó Piramis Építőház Kft. rászoruló családoknak ado-
mányozott tűzifát a karácsony előtti időszakban.

Öt nagy kaloda tűzifát szállítottak ki öt, nehéz körülmények 
között élő háromgyermekes családnak. „Megható pillanat volt, 
amikor a telefonos kapcsolattartást követően megérkeztünk a cí-
mekre. Az anyukák a gyerekekkel együtt az utcán vártak ben-
nünket, és csodálkozva nézték, ahogyan a  teherautóról leemel-
jük, majd az udvarra tesszük a tűzifát” – mesélte Juhász Attila, 
a  cég igazgatóságának elnöke. Hozzátette: oda juttatták el vál-
lalatuk támogatását, ahol valóban a legnagyobb szükség volt rá.

A Piramis Építőház Kft. régóta együttműködik a gödi Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálattal, és év közben is támogatást nyújt 
a rászoruló családoknak.

Az újHÁZ Centrum még 2016-ban indított kampányt Jónak 
lenni jó címmel. A cég a társadalmi felelősségvállalás fontosságá-
ra igyekszik felhívni a figyelmet. Így kíván másokat is ösztönözni 
arra, hogy közösségük aktív tagjaiként álljanak oda a  jó ügyek 
mellé, és segítő szándékkal forduljanak a nehéz helyzetben lévők 
felé.

GK
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„Farsang napja ma vagyon, 
malacot üssenek agyon. 
Bor legyen az asztalon, 
hogy a vendég ihasson. 

Káposzta ide, húsos,
kalács ide, fonatos, 

rétes ide, mákos,
 a leány csókja páros.”

(népének)

Tisztelt Gödön élő Erdélyiek 
és Szimpatizánsok Baráti Köre!

Szeretettel hívunk Benneteket/Önöket 
a nyolcadik alkalommal megrendezésre 
kerülő erdélyiek és szimpatizánsok által 

szervezett találkozóval egybekötött 
farsangi bálra!

A szervezők zenés vacsorával várják 
a régi és új tagokat, 

s minden kedves érdeklődőt!

Vacsora:
Töltött káposzta kenyérrel

A zenét biztosítja:
Kelemen Gyula hivatásos zenész

Helyszín:
Ady Klub − 2132 Göd, Kálmán utca 13.

Időpont:
2018. február 3., szombat

A mulatság kezdete: 
16 óra, vacsora 17.30-kor

A részvételi szándékot és létszámot legkésőbb 
2018. január 27-ig, kérjük, előre jelezni az alábbi 

elérhetőségeken:
E-mail: erdelyiekgodon@gmail.com

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tisztelettel: a szervezők

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

Minden kedves olvasójának
boldog új évet kíván a Gödi Körkép!

MEGHÍVÓ

farsangi bálra

Gödi Körkép | 2018. 1. szám KÖZÉLET
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CIVIL ÉLET

A Neveleki Szomszédok Egyesület 
2017. évi tevékenységéről
A Neveleki Szomszédok Egyesület (NESZE) számára 2017 esemény-
dús esztendő volt. Nem titkolt célunk, hogy programjainkkal összeko-
vácsoljuk a neveleki közösséget: ismerjék meg egymást és vigyázzanak 
egymásra az itt élő emberek. Hagyományos közösségi programjainkat 
− húsvéti tojáskeresés, a szeptemberi garázsvásárral egybekötött bog-
rácsozás, a Mikulás-ünnepséget kísérő adventi kézműveskedés, illetve 
a Kálmán utcai híd díszítése − minden évben egyre több neveleki lá-
togatja, kicsik és nagyok egyaránt. Ezek mellett az egyesület 2017-ben 
komolyabban foglalkozott a neveleki közlekedésbiztonsággal, a kör-
nyezettudatossággal és Nevelek szépítésével, fejlesztésével is.

A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával Bánfalvi-Radó 
Boglárka főszervezésével márciusban útjára indítottuk a  Neveleki 
KRESZ-kommandó mozgalmat. A  kommandósok példamutató ma-
gatartásukkal hívják fel a figyelmet arra, hogy odafigyeléssel tehetünk 
legtöbbet a biztonságos közlekedésért. A május 6-i KRESZ-komman-
dós családi napon játékosan mutattuk meg, hogyan is lehetne többet 
tenni magunk és egymás biztonságáért az utakon. A játékos vetélkedő 
mellett kemencés pogácsával és bográcsgulyással is készültünk.

A környezettudatosság jegyében áprilistól Orczán Ildikó vezetésével 
öt héten át tartott összejöveteleket az Ökokör Kamra, hogy a minden-
napi életbe könnyen beépíthető módszerekkel tegyék fenntarthatóbbá, 
egészségesebbé életmódjukat és környezetüket. Ildikó ezt a szemlélet-
módot folytatta a neveleki adventi programok szervezésénél is. Ebben 
az  évben újrahasznosított CD-kből, PET-palackokból és  gallyakból 
készültek a Kálmán utcai hídra akasztott díszek.

Számos programot sorolhatnánk még: a szemétszedést, a Kapcso-
lat-park rendben tartását vagy a komatál-akciónkat, de ennél sokkal 
jobb a személyes élménybeszámoló. Közösségépítő hagyományainkat 
és Nevelek szépítését 2018-ban is töretlen lelkesedéssel folytatjuk. Sze-
retettel várunk mindenkit színes programjainkra!

• Április 1.: Húsvéti tojáskeresés
• Május 5.: Tavaszi szemétszedés, virágültetés
• Július 7.: Közösségi lekvárfőzés
• Szeptember 8.: Bográcsozás és garázsvásár
• December 1.: Neveleki Advent és Mikulás-ünnepség
• December 9.: Hídünnep

Neveleki Szomszédok Egyesület

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Advent 
a Boldogságcseppeknél

Sűrű volt a december a Boldogságcseppek háza 
táján. Az év utolsó hónapja a várakozás mellett 
jelentős munkát is tartogatott a csapat minden 
tagja számára. Igen sok felajánlást kaptunk 
a  helyi lakosságtól, melyeknek szortírozása 
önmagában is óriási feladatnak bizonyult.

Ajándékokat vittünk a  tereskei karácsonyi 
ünnepségre. A Violin Alapítvánnyal és az Al-
sógödi Karitásszal karöltve, Barcs Ágnes ko-
ordinálásával adományokat juttattunk el 
a  Szalonna településen élő romáknak, és  Bá-
torterenyére is. Decemberben is támogattuk 
az  Erdőkertesi Anyaotthon lakóit, és  nem fe-
ledkeztünk meg a gödi TopHáz Speciális Ott-
hon gondozottjairól sem. Egy Dunakeszin élő 
felajánló jóvoltából 30 Mikulás-csomagot jut-
tattunk el a Wesley János Óvoda számára, aho-
vá hajléktalan és erősen hátrányos helyzetben 
lévő szülők gyermekei járnak. Szervezetünk 
ruhaneművel, cipőkkel egészítette ki a felaján-
lást.

A karácsony előtti időszakban nagyon so-
kan kértek csomagot országszerte, leginkább 
élelmiszer, ruhanemű és cipő, valamint gyer-
mekjátékok szerepeltek a  kívánságlistákon. 
Helyi viszonylatban ezeknek a  kéréseknek 
sikerült eleget tenni, országos szinten élelmi-
szerrel nem tudtunk segíteni, de ruha és játék 
jutott mindenhova, ahonnan kérés érkezett 
hozzánk.

Szívmelengető érzés volt, amikor felajánlást 
kaptunk a  gödi Kastély Óvoda csemetéitől 
és az Ugri-Bugri Óvoda gyermekeitől is. Ren-
geteg játék talált új gazdára idén karácsonykor 
az ő jóvoltukból.

Az Ugri-Bugri Óvoda gyönyörű mézeska-
lácsokat is adományozott a  rászorulóknak. 
Az  óvodák felajánlásainak egy része helyi 
gyermekeket örvendeztetett meg, másik része 

A Neveleki Szomszédok minden évben karácsonyi díszbe öltöztetik a Kálmán 
utcai kis hidat
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csomagban került új gazdájukhoz, valamint 
a Wesley János Óvoda kisgyermekeihez.

Paramahamza Hamza Éva spirituális tanító 
napfény-meditációjának köszönhetően immá-
ron harmadik alkalommal jelentős mennyi-
ségű tartós élelmiszerhez jutottunk, a felaján-
lások Budapestről történő hazaszállításában 
a gödi Szabad Sárkányok segítettek.

A Boldogságcseppek karácsonyi ünnepsé-
gén forró teával, forralt borral és  meleg sze-
retettel vártunk mindenkit. Jelen voltak ezen 
az alkalmon az általunk támogatott családok, 
valamint segítőink és támogatóink jó része is. 
Köszönjük a  támogatást Simon Tamás és  dr. 
Pintér György alpolgármestereknek, s  min-
denkinek, aki megtisztelt bennünket a  jelen-
létével!

Összességében mintegy 30 család karácso-
nyához tudtuk hozzájárulni tartós élelmiszer-
rel, és  további 20 családnak tudtunk ajándé-
kot, ruhaneműt biztosítani karácsony előtt. 
Az  utolsó pillanatban érkező segítségkérések 
közül egy családot választottunk ki, amelynek 
sikerült mindent összegyűjtenünk az  ünnep-
hez: karácsonyfát, díszeket, ajándékot, süte-
ményt, gyümölcsöt. Köszönet mindenkinek, 
aki hozzájárult ehhez. Hihetetlen örömöt sike-
rült szerezni egy olyan családnak, amely már 
teljesen lemondott arról, hogy idén szép kará-
csonya lehessen.

A két ünnep között a Bóbita cipőbolt jóvoltá-
ból téli csizmákat, sapkákat, sálakat, kesztyű-
ket juttatunk el rászoruló családokhoz.

A Boldogságcseppek célja, hogy szerető, 
gondoskodó, támogató közösséget építsen, 
és ezáltal jobbá tegye a világot. Szeretettel lá-
tunk az  új évben is mindenkit, aki szeretne 
ehhez hozzátenni!

Szegediné Szőke Kriszta

A Boldogságcseppek rászorulókon segít és 
szeretetteljes, elfogadó közösséget épít

A rengeteg felajánlásnak köszönhetően a kárpátaljai faluban idén karácsonykor 
is minden gyereknek jutott egy gödi ajándékcsomag 

ÜNNEP

Karácsonyi ajándékok gödi gyerekektől

Szép hagyomány városunkban, hogy az  iskolák és  az óvodák a  kará-
csony előtti időszakban ajándékokat gyűjtenek a kárpátaljai testvérte-
lepülésünkön, Makkosjánosiban élő gyerekek számára. A gödi családok 
díszesen becsomagolt cipősdobozokban játékokat, könyveket, édessé-
geket küldenek a  magyarlakta faluba, ahol a  legtöbb család nemcsak 
az ünnepek idején, hanem egész évben anyagi nehézségekkel küszködik. 

A gödi oktatási intézmények által szervezett akcióban idén karácsony-
kor is rengeteg ajándékcsomag gyűlt össze, óriási örömet okozva a gye-
rekeknek. A Kárpátaljára eljuttatott 300 csomagból a faluban élő min-
den kisgyereknek jutott egy-egy. 150 ajándékcsomag pedig a  TopHáz 
Speciális Otthonban élő gyerekek karácsonyát tette szebbé, örömtelibbé. 

A makkosjánosi görögkatolikus egyházközség lelkésze, a helybeli se-
gélyezéssel is foglalkozó Egressy Miklós parókus az alábbi levélben kö-
szönte meg a gödiek ajándékait: 

Kedves adományozó Szülők, Gyerekek és Szervezők!
Idén karácsonykor második alkalommal kaptunk karácsonyi cipősdo-
boz ajándékokat, amelyeket a gödi iskolák és óvodák nebulói és  szüleik 
ajánlottak fel. Hálásan köszönjük a  jánosi óvodások és  iskolások nevé-
ben a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat által eljuttatott ajándékokat! 
A  csomagok szétosztásakor az  a megtiszteltetés ért bennünket, hogy 
a gyerekek mosolyát és örömét mi arathattuk le, amit a csatolt képekkel 
szeretnék egy kicsit visszaadni.

Áldott Karácsonyi Ünnepet és egyben Istentől megáldott Új Évet kívá-
nunk Barta István polgármesterrel!

Egressy Miklós
görögkatolikus lelkész

Kárpátalja, Makkosjánosi

(A kárpátaljai óvodások karácsonyi ünnepségéről egy rövid videofel-
vétel is megtekinthető a következő linken: https://www.youtube.com/wat
ch?v=xWp48U3npzc&feature=youtube)

Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal vagy a csomagok felaján-
lásával részt vettek a karácsonyi ajándékozási akcióban!

G. K.
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− Mikor és kik alapították a kórust? Ki volt 
az első karnagy?
− 1997 őszén kezdődött el a munka, közel 
húsz taggal. Mivel a felsőgödi közösségben 
sokan szerettek énekelni, többeknek pedig 
stabil zenei képzettsége, sőt kórusgyakor-
lata is volt, amire lehetett építeni, egy ideje 
már „benne volt a  levegőben” a  kórus-
alapítás lehetősége. Ezeket a  szunnyadó 
adottságokat Paulik Péter és  felesége kez-

deményezésére Váraljai Réka fogta össze, 
aki abban a tanévben még az egri főiskola 
utolsó éves karvezetés szakos hallgatója 
volt.

− Milyen céllal jött létre a kórus?
− A felsőgödi templom liturgiájának szol-
gálatára, annak ünnepélyesebbé tételére, 
s  így végső soron a  hívek lelki épülésére. 
Mellesleg egy ilyen szolgálat a benne részt-
vevőket is szinte észrevétlenül alakítja, 
neveli, miközben szoros közösséget teremt 
a tagok között. Az alapítás nem volt előz-
mény nélküli, hiszen a  felsőgödi temp-
lomban az 1950-es és 1970-es évek között 
működött négyszólamú vegyeskar, sokak-
ban élt még tehát a kórus által támogatott 
liturgia szépségének emléke.

− Kikből áll a kórus?
− A  kórus az  alapítása óta vegyeskarként 
működik, jelenleg a fiatalabb és az idősebb 
korosztály egyaránt képviselteti magát. 
A  gyermekek számára a  plébánián har-
madik éve működő Rosarium gyermek-
kórusban van lehetőség az énekkari tevé-
kenységre és  a  liturgikus szolgálatra, de 
a Szent Imre kórus természetesen a gyer-
mekkarból „kiöregedő” fiatalokat is öröm-
mel várja.

− Ön mióta vezeti az énekkart?
− A  kórus élén Váraljai Rékát 2004-
ben Tóth-Cseri Marica, 2011-ben pedig 
Váraljai Nóra, Réka testvére követte, aki-
től elköltözése miatt 2016 szeptemberében 
vettem át az  irányítást, így immár közel 
másfél éve vezetem a kórust. Örömmel tölt 
el, hogy ez egyáltalán nem egyszemélyes 
feladat, hanem a  tagok maguk is kiveszik 
a részüket a háttérmunkából, – legyen szó 
akár a koncertek szervezésével kapcsolatos 
feladatokról, akár a  próbaterem berende-
zéséről.

− Milyen tervei vannak?
− Legfontosabb elképzeléseim összhang-
ban állnak a kórus eddigi céljaival. Az el-
sődleges cél továbbra is az, hogy igényes 
egyházzenei tevékenységgel támogassuk, 
szebbé tegyük a felsőgödi katolikus temp-
lom liturgiáját és szertartásait, hogy ezál-
tal segíthessük a templomba járó közösség 
elmélyülését. Szintén fontos cél az  ének-
karban a kezdetek óta meglévő, stabil kö-
zösség fenntartása is. Emellett szeretném, 
szeretnénk a gödiekkel az  egyházi kórus-
irodalom minél szélesebb szegmensét, 
az  egyházzene szépségét megismertetni 
szentmiseszolgálataink és  koncertjeink 
révén, – így tehát ez a missziónk vallásgya-
korló és nem vallásgyakorló emberekhez is 
kapcsolódik.

− Jelenleg hány aktív tagot számlál a kórus?
−A kórus létszáma az elmúlt években 15-
20 fő között ingadozott, jelenleg 18 aktív 
taggal dolgozunk együtt a  próbákon. Al-
kalomszerűen régi, visszatérő tagok is be-
állnak a kórusba, akikkel mindig szívesen 
éneklünk együtt.

− Milyen műveket adnak elő?
− Repertoárunkon az  egyházi kórusiro-
dalom történetének minden korszakából 
található mű, egészen a középkortól nap-
jainkig: misetételek, gregorián énekek, 
motetták egyaránt. Különösen szívesen 
foglalkozunk az  utóbbi évtizedekben ke-
letkezett nívós egyházzenei művekkel.

− Évente hány fellépésük van? Mitől függ, 
hogy hol és mit énekelnek?
− A kórus a felsőgödi templomban havon-
ta egyszer énekel a  szentmisén, továbbá 
a  templom ünnepi eseményeinek, az  egy-
házi év adott időszakához kapcsolódó 
szertartásainak (például nagyböjti ke-
resztút, adventi gyertyagyújtás) is állandó 
résztvevői vagyunk. Emellett hagyomá-
nyossá vált a  kétévente megrendezendő 

KÓRUSÉNEKLÉS

Új tagokat is vár soraiba a 20 éves Szent Imre 
kórus
December 17-én karácsonyváró koncertet adott a felsőgödi Jézus Szíve-temp-
lomban a Szent Imre kórus, amely 2017-ben ünnepelte húszéves fennállását. 
A kerek évforduló apropóján Slezsák János karnaggyal beszélgettünk.

A kórus széles repertoárjában misetételek, motetták, gregorián énekek és modern 
egyházzenei művek is szerepelnek

A jubiláló kórus karnagya, Slezsák János
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„Szent Imre-koncert”, melyet november 
elején, egy Szent Imre ünnepéhez közeli 
vasárnapon tartunk. A  karácsony előtt 
egy-két héttel megtartott karácsonyvá-
ró koncertünk is évről évre a  templomba 
vonzza az egyházzene iránt érdeklődőket. 
A  kórus az  elmúlt években fellépett más 
környékbeli hangversenyeken, jótékonysá-
gi rendezvényeken is. A koncertek műsorát 
– akárcsak a liturgikus szolgálatunk során 
elhangzó műveket – elsősorban az  adott 
egyházi ünnepkörhöz igazodóan alakítjuk 
ki. Emellett gyakran hangzanak el kevéssé 
ismert, de nívós egyházzenét író, modern 
szerzők művei. Az utóbbira jó példa a fel-
sőgödhöz is kötődő Lisznyay-Szabó Gábor 
90. zsoltár című műve, mely a novemberi 
koncertünkön volt hallható.

A decemberi koncertjeinken általában 
adventi és  karácsonyi egyházi kórusmű-
vek hangzanak el, segítve a  karácsonyra 
való készületet, ráhangolódást. A  decem-
ber 17-i koncerten az adventi kórusiroda-
lomból Liszt Ferenc Ave Mariáját, illetve 
Kodály Zoltán Harmatozzatok! című nép-
ének-feldolgozását adtuk elő, a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódóan pedig John 
Rutter Karácsonyi bölcsődal, J. S. Bach 
Szép csillag című művei, és egy ismeretlen 
középkori szerző Gaudete! című motettá-
ja hangzott el. Emellett orgonán adták elő 
Liszt Ave Maris Stella című, Mária-him-
nuszra írt feldolgozását, valamint J. S. 
Bach három karácsonyi korálelőjátékát. 
A koncerten közreműködött a szintén Gö-
dön élő Szászvárosi Sándor viola da gam-
ba- és csellóművész, aki viola da gambán 
Carl Friedrich Abel Adagio és allegro, va-
lamint Marin Marais Les voix humaines 
című művét adta elő.

− Lehet-e csatlakozni az énekkarhoz? Kell-e 
hozzá zenei végzettség, vagy elég az éneklés 
szeretete?
− A kórus életkortól, zenei tudástól és hang-
fajtól függetlenül nyitva áll bárki előtt, aki 
szeretne egy jó közösségben igényes egy-
házzenével és kórusénekléssel foglalkozni.

Akit további részletek is érdekelnek, 
az  olvashat még információkat a  felső-
gödi plébánia honlapján (http://felsogod.
plebania.hu) a menü Plébánia/Közösségek/
Szent Imre Kórus pontja alatt. Ugyanitt 
február elejéig megtekinthető a  2017 no-
vemberében (a gödi Gaude kórus és a pan-
nonhalmi Szent Márton kamarakórus 
vendégszereplésével) megtartott 20 éves 
születésnapi hangversenyről készült vi-
deofelvétel is.

Vida-Szabó Emese

Adománygyűjtés orgonafelújításra
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy aki teheti, támogassa a felső-
gödi Jézus Szíve-templom közel 200 éves orgonájának felújítását.

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

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

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

Adományt elfogadó helyek:
•  Dunakanyar Takarékszövetkezet: 

Bozóky Gyula Alapítvány, bankszámlaszám: 
64700069-10025080

•  Csekkek a felsőgödi Jézus Szíve-templomban a „kisasztalon”
•  Készpénzes befizetés a sekrestyében, mise után
•  Névtelen adomány: alapítványi persely a  templomban (a Szent Antal-szobor 

és a gyóntatószék bejárata között)
•  Szja 1 százaléka, az alapítvány adószáma: 18710034-1-13

A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik adományaikkal támogatták az orgona felújításának ügyét.

ELISMERÉS

Átadták a Bozóky Gyula emlékplaketteket

A felsőgödi Jézus Szíve egyházközség 
mellett működő, 2005 őszén létreho-
zott Bozóky Gyula Alapítvány ha-
gyományainak megfelelően 2017-ben 
is szilveszter napján adta át a Bozóky 
Gyula emlékplaketteket. A  kitünte-

tést az alapítvány és az egyházközség 
érdekében végzett több éves, kiemel-
kedő támogató munkájáért Kollárné 
Kimlei Mária, valamint a  Gitáros 
Ének- és Zenekar vehette át.

GK
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BALETT

Siker Gödön, siker 
Dunakeszin
Kit kéz a kézben, sietősen lépegetve, kit a  fülénél 
fogva, de kisgyermekkorunkban szüleink mind-
annyiunkat legalább egyszer elvittek karácsony tá-
ján megnézni a Diótörőt. Csajkovszkij utolsó szín-
padi műve egyébként E. T. A. Hoffman A diótörő 
és  az  egérkirály című meséje alapján készült, s  a 
balett hazai ősbemutatója – Brada Ede koreográfi-
ájával − éppen 90 esztendeje volt a Magyar Királyi 
Operaházban.
Decemberben Gödön, majd Dunakeszin is láthat-
ta a  közönség a  mesebalettet, méghozzá táncos 
lábú gyerekek előadásában. Dézsi Yvettet arra kér-
tük, mondja el nekünk, hogy mi minden történt 
az ötlettől a megvalósulásig.

− Mikor született meg az  elképzelés, és  milyen 
apropóból?
− Tavaly a tanítványaimmal megnéztük az Opera-
házban a Diótörőt, s már hazafelé, a bérelt buszon 
arról beszélgettünk a  gyerekekkel, hogy vajon va-
gyunk-e annyira ügyesek és  rátermettek, hogy mi 
is színpadra állítsuk ezt a  csodaszép mesebalettet. 
A lányok és fiúk lelkesedését látva idehaza bekopog-
tattam munkahelyi főnököm ajtaján.

− Olvasóink kedvéért hadd vessem közbe, hogy 
ön Dunakeszin a  Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
balettpedagógusa…
− Az  iskola igazgatója pedig Farkas Pál, aki nem 
mellesleg a  Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kar-
mestere. Ő  az első szóra mellénk állt, s  ezernyi 
módon támogatta az  elképzeléseinket. Jóllehet két 
balettcsoportot is tanítok az  iskolában, ám mivel 
Hirsch Anett kolléganőmmel Gödön a  GDSE-ben 
együtt oktatunk egyebek mellett dzsesszbalettet, 
úgy gondoltuk, valamennyi gyereket bevonjuk a kö-
zös munkába.

− Ennek köszönhetően végül nyolcvan gyerek 
táncolhatott a színpadon. Feledhetetlen élmény volt.

CSALÁDI TÁNCHÁZ

Néptánckarácsony – huszadik alkalommal
A József Attila Művelődési Ház vidám zeneszótól volt hangos december 10-
én, vasárnap délután: néptáncos gyerekek adtak rövid karácsonyi műsort, me-
lyet családi táncház követett.

Czinóber Klárától, aki hosszú évek óta Karánsebessy Balázzsal együtt igaz-
gatja a gyerekek lábait a népzene ritmusára, megtudtuk, hogy a mostani volt 
a huszadik néptánckarácsony. Ami tulajdonképpen igazi családi rendezvény: 
előbb a kisiskolás Süvöltő csoport tagjai mutatták meg, hogy mi mindent ta-
nultak az elmúlt fél év során, majd a Röcögő „nagyiskolásai” bizonyították 
tánctudásukat.

Ez alkalommal néhány régebbi tanítvány is tartott bemutatót, s máris kö-
vetkezhetett a családi táncház, ahol már az ovis Tekergő csoport apróságai is 
a parkettre merészkedtek. A talpalávalót most is a Lelkes zenekar húzta.

(w)

ÜNNEP

Duna-parti karácsony a Nyaralóházakban
Mintegy 700-an látogattak el a Duna-part Nyaralóházak kézműves vásárral 
egybekötött karácsonyi rendezvényére, ahol változatos családi programok-
kal, ajándék forralt borral, meleg teával és ünnepi hangulattal várták a ven-
dégeket. Délelőtt különböző táncos produkciókat láthatott a közönség. Kora 
délután a Tücsök Bábszínház Karácsonyi szívmelengető című zenés bábjátéka 
szórakoztatta az  ünnepváró gyerekeket és  szüleiket, majd az  országos hírű 
gödi gyermekzenekar, az  Iszkiri lépett színpadra. Koncertjükre zsúfolásig 
megtelt a színházterem. A kézműves vásárban csupa igényes, szép, ajándék-
nak való portékát lehetett kapni, a  szabadtéri grillteraszon frissen sült éte-
lek és bográcsban főtt csülkös bableves várta a vendégeket, és persze volt sült 
gesztenye, kürtős kalács és sok más finomság is. Advent harmadik vasárnapja 
igazi ünnepi hangulatban telt a Nyaralóházak karácsonyán. 
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TÁNCOS KARÁCSONY

Gödi néptáncosok szerepeltek Vácon

A gödi Németh László Általános Iskola és AMI néptáncosai rendszere-
sen fellépnek iskolai és városi ünnepségeken, családi napokon, rangos 
táncgálákon. Kérésünkre a csoport vezetője, Greguss Gergő számolt be 
lapunknak arról, hogy néptánc tagozatos növendékei december köze-
pén a váci Madách Imre Művelődési Központban mutatták be Kerek 
egy istenfa című műsorukat.

A gyerekek egy esztendővel korábban már színpadra álltak ugyanitt 
ezzel a produkcióval, s az akkori nagy közönségsikerüknek köszön-
hetően kaptak ismét meghívást Vácra. A 2016. decemberi bemutatóra 
hosszú hónapokon keresztül készültek, de a mostani, némileg módo-
sított koreográfiájú népi táncjátékon is október elejétől kezdve dolgoz-
tak folyamatosan.

A „Kerek egy ég alatt / Kerek egy istenfa, / Kerek istenfának / Szép 
tizenkét ága” kezdetű találós mondóka vezeti be az  előadást, amely 
a karácsony környéki népszokások bemutatásától halad végig az esz-
tendő legfontosabb ünnepkörein, hogy aztán a dalokkal és a táncok-
kal ismét visszatérjenek advent utolsó vasárnapjához.

Közel kilencven gyerek táncolta, dalolta végig a bő másfél órás előa-
dást, ez alkalommal is zajos sikert aratva a nézőtéren.

A jelmezekben és színpadi díszletekben is gazdag táncjáték létrejöt-
tét a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatta, de a kis tánco-
sok szülei is rengeteget tettek azért – a jelmezvarrástól a díszletkészí-
tésig −, hogy ismét bemutathassák a táncjátékot. Greguss Gergő külön 
hangsúlyozta, hogy az évek során rendkívül jó, összetartó, egymásra 
figyelő közösség alakult a  „táncos” szülőkből. Megköszönte Tőkés 
Nóra munkáját is, aki segítette őt a táncok és az énekek betanításában, 
és hálával szólt az előadást kísérő zenésztársakról is.

S amit még feltétlenül meg kell említenünk: lapzártánk idején, janu-
ár 6-án volt a néptánc tagozatos gyerekek idei csillagjárása. Ilyenkor 
kisebb-nagyobb csoportokban, persze a  helyszíneket és  az  időpon-
tokat előre egyeztetve, a táncosok házról házra járnak városunkban, 
s  mindenhol néhány perces műsorban mutatnak be egy-egy vízke-
reszthez kapcsolódó népszokást az őket fogadó porták lakóinak.

(w)

− Anettel úgy gondolkodtunk, hogy a  táncokat 
„szétosztjuk” a  csoportok között. A  legkisebbek 
voltak az  egerek, a  nagyobbacska fiúk a  katonák, 
megint mások adták elő a spanyol táncot, a cukor-
katáncot és  így tovább, azaz minden csoportnak 
megvolt a maga külön feladata, és mi ezeket kötöt-
tük össze.

− Mikor kezdődtek a próbák?
− Szeptembertől, s  a dunakeszi szimfonikusok 
az utolsó héten kapcsolódtak be a közös munkába. 
Mivel az  operaházi előadásban is szerepel mesélő, 
mi a  Barátok közt című sorozatból ismert, Gödön 
élő színésznőt, Varga Izabellát kértük fel erre a fel-
adatra, akinek egyik lánya szólótáncosként is szere-
pelt a mesebalettben.

− Mit kell tudnunk a három előadásról?
− A gödi József Attila Művelődési Házban december 
7-én, egy csütörtöki napon léptünk színpadra. Itt saj-
nos némi kompromisszumra kényszerültünk, mivel 
a  szimfonikus zenekar helyett CD-ről szólt a  zene, 
s a finálét is módosítanunk kellett, ugyanis egyszer-
re nyolcvan táncos nem fért el a pódiumon. Egyéb-
ként a gödi jótékonysági előadás volt, a  jegybevételt 
a  Művészek az  Idősekért Alapítványnak ajánlottuk 
fel. Az  összegyűlt pénzből ők a  gödi nyugdíjasokat 
fogják meghívni egy operettszínházi estre.

Dunakeszin, az  ottani művelődési központban 
a  következő szombaton kétszer is színpadra lép-
tünk. Ott már nagyzenekarral, az eredetileg terve-
zett fináléval, sőt egy artista párossal kiegészülve. 
A  három telt házas előadást összesen körülbelül 
kilencszázan látták, s a gyerekek teljesítményét vas-
tapssal jutalmazták.

(Mindazok, akik lemaradtak a  produkcióról, 
a YouTube-on rákeresve utólag is megnézhetik a gödi 
és a dunakeszi gyerekek Diótörőjét.)

W. B.

Diótörő herceg és Marika közös tánca minden szívet 
megdobogtat

A gödi néptáncos gyerekek dalaikkal és táncaikkal sorra felidézték az esztendő 
legfontosabb ünnepköreit

Gödi Körkép | 2018. 1. szám KÖZÉLET
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A gödi önkormányzat intézményeiben dolgozó 
köztisztviselők és közalkalmazottak gyermekei 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében 
találkozhattak a Mikulással

A felsőgödi Jézus Szíve-templom előtt 
idén is ott állt a hatalmas koszorú, amelyen 
advent minden vasárnapján meggyújtottak 
egy-egy újabb gyertyát. A karácsonyi 
készületnek ez a szép hagyománya 
a legkisebbeknek is élményt jelentett  

A József Attila Művelődési Ház 
programjában idén is szerepelt az adventi 
koszorúkötés, amelyen jó hangulatban, 
közösségben készültek a családi 
otthonokba a szebbnél szebb koszorúk és 
ünnepi asztali diszek

Az ünnepvárás idején „Adventi ének a Kodály-emlékévben” címmel a Búzaszem Iskola 
aulájában adott koncertet a Gaude kórus. Az esten az iskola növendékei is szerepeltek

A művelődési ház „Ünnepváró napok” rendezvénysorozatának egyik eseményeként 
a Görbetükör Színi Társulat a Mátyás király a csillagok között című előadását hozta el 
Gödre. Igényes jelmezek, látványos díszletek és korhű zenék tették élvezetessé a családi 
meseszínházat 

Az ünnep képei



A művelődési ház nagytermében telt ház 
előtt énekelt Mészáros Árpád Zsolt. A nagy 
sikerű esten hazai és világslágerek, illetve 
musicalrészletek hangzottak el 

Felnőtteknek szóló Profán evangélium című előadásában a Görömbő Kompánia zenével 
kísért, vidám és tanulságos „népi evangéliumokkal” szórakoztatta a közönséget  

A hagyományos „Mindenki karácsonyán” idén is zsúfolásig megtelt 
a művelődési ház színházterme. Az ünnepi hangulathoz a Búzaszem 
Iskola növendékeinek fellépése is hozzájárult

A Vöröskereszt gödi szevezetének karácsonyi összejövetelén együtt 
ünnepeltek mindazok, akik szívügyüknek érzik, hogy rendszeres 
véradással segítsék mások gyógyulását

Az Alapszolgáltatási Központ Vasvári utcai Idősek Napközi 
Otthonában a nyugdíjas klub tagjai karácsonyi műsorral készültek 
az ünnepre 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonykor terített asztallal, 
ajándékokkal és a Portéka Színpad Decemberi csillagok című 
bábelőadásával várta a gyerekeket a Duna-part Nyaralóházakba

Az alsógödi Szent István-plébániatemplom karácsonyi pásztorjátékában a betlehemi 
születéstörténet kelt életre



Tavaly májusában a „Megújul a Nemeskéri Parkerdő” című 
cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a  Göd szívében 
álló és  lakosaink körében közkedvelt parkerdő élete új 

szakaszába lépett. Elkészült az a távlati fejlesztési koncepció, il-
letve hosszú távú erdőkezelési terv, amely az elöregedett és kri-
tikus egészségi állapotban lévő erdő megújítását elősegítő, terv-
szerű és több évtizedes átalakítási munka alapját képezi.

A cikkben ígéretet tettünk arra, hogy folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk a felújítás folyamatáról, az időközben megtett lé-
pésekről. Jelen írásunkban azokról a gyakorlati tevékenységek-
ről szeretnénk beszámolni, amelyek az év során közelebb vittek 
a koncepcióban lefektetett célokhoz.

Május közepére készült el az az átalakítási terv, amely a park-
erdő sikeres megújítása érdekében egy olyan speciális – a ha-
gyományos erdőgazdálkodástól eltérő – erdőkezelési módot, 
üzemmódot vezet be, amely biztosítja az erdő folyamatos átala-
kítását és funkcióinak folyamatos megőrzését.

Az átalakítási terv konkrét módszereket, gyakorlati lépése-
ket és feladatokat határoz meg annak érdekében, hogy a hosszú 
távú átalakítást úgy lehessen végrehajtani, hogy az  erdő képe 
látható módon ne változzon meg, miközben a megújulása, át-
alakulása végbemegy.

A 2017. év második felében megkezdődtek az első gyakorla-
ti átalakítási tevékenységek. A rendszeres erdőbejárások során 
felmértük az  erdő általános egészségi állapotát. Az  ellenőrzé-
sek igazolták, hogy az átalakítási tervben leírt átalakítás üteme 
tartható, az erdőben jelen vannak azok a fiatalabb fák, illetve 
facsemeték, amelyek biztosítják az erdő megújulását, az átala-
kítás sikerességét.

Az erdőbejárások adatai szerint számos olyan fiatalabb – 
az idős fáknál alacsonyabb, azok alatt álló − faegyed található 
a területen, amely az elöregedett, pusztuló, illetve veszélyessé-
gük miatt kitermelendő fák helyét át tudja venni a későbbiek-
ben. Emellett számos olyan kisebb-nagyobb lék (fátlan folt) van 
az  erdőben, amelyekben megfelelő fényviszonyok vannak ah-
hoz, hogy az ott lévő facsemeték növekedésnek indulhassanak 
(58 db léket azonosítottunk be).

A már meglévő és ápolásra szoruló lékek nagy száma miatt 
ebben az évben újabb lékek nyitására és ezért jelentősebb faki-
termelésre nem került sor. A veszélyes fák felmérése során csak 
néhány olyan fa került kijelölésre, amelyet még ebben az évben 
ki kell vágni.

A jövő évtől az  idős, pusztuló és/vagy veszélyessé vált fák, 
egy-két fából álló facsoportok kivágásával is számolni kell. 
Az úgynevezett „vágásjelölés” során azoknak a pusztuló vagy 
kivágandó fáknak, facsoportoknak a  kijelölésére került sor, 
amelyeket a  veszélyhelyzetek elhárítása és  az  erdő folyamatos 
átalakítása érdekében ütemezett módon el kell távolítani az er-
dőből.

A kivágott facsoportok helyén nyíló lékek újabb lehetősége-
ket adnak arra, hogy az ott lévő fiatal facsemeték növekedésnek 
indulhassanak, és idővel az öreg fák helyére léphessenek. Az így 
kialakított lékek helyének, méretének, alakjának meghatározá-
sa az átalakítás és a felújulás szempontjából elsődleges jelentő-
ségű.

Sor került az aktuális ápolási munkák felmérésére, megter-
vezésére és  részleges végrehajtására. A  legfontosabb feladatot 
2017-ben – és a továbbiakban is − a bejárás és felmérések mel-
lett az úgynevezett ápolási munkák jelentik. A meglévő, termé-
szetes módon létrejött lékekben, a  jó fényviszonyok hatására 
erős cserjeszint alakult ki. A sűrű cserjék között lévő és sokszor 
a  cserjék alá szorult facsemeték nem kapnak elegendő fényt. 
Csak akkor tudnak növekedésnek indulni és erős fává nőni, ha 
a  cserjék megritkításával, visszavágásával fényhez és  növőtér-
hez juttatjuk őket.

Az ápolási munkák elsődleges célja tehát a lékekben lévő fa-
csemeték felszabadítása. E mellett a különféle fafajok csemetéi 
között is válogatni szükséges annak érdekében, hogy a lékben 
az átalakítási tervnek, illetve az erdő jövendő célállományának 
megfelelő fafajok legyenek túlsúlyban. El kell távolítani azokat 
a nemkívánatos fafajokat is, amelyeket nem szeretnénk az adott 
erdőrészletben vagy lékben felnevelni. Az ápolás így egy komoly 
szakmai ismeretet igénylő feladat.

Nem megfelelő újulat – nem elegendő számú és  minőségű 
facsemeték jelenléte − esetén, illetve az erdő fafajösszetételének 
megváltoztatása érdekében szükséges feladat a  csemeteültetés 
(esetleg makkvetés/magvetés) vagy fiatal suháng méretű fácskák 
alkalmazása a  lékekben. Ehhez azonban már a cserjéktől meg-
tisztított lékekre van szükség. Mivel az ápolási munkák elején va-
gyunk, ezért 2017-ben csemeteültetésre még nem került sor.

Az erdőben lévő fák egyedszámának, fatömegének és  éves 
növedékének meghatározásához szükséges az erdőrészletekben 
álló fák felmérése. Ezek az adatok határozzák meg az átalakítás 
során kitermelhető fák mennyiségét annak éves, illetve 10-30 
éves ütemezését. A rendszeres időközönként történő erdőleírás 
az  erdőben bekövetkező változásokat rögzíti. Az  idei évben 
az első erdőleírás és egyes erdőrészletek fatömegének becslése 
megtörtént.

A 2018. évi tervekről és a közeljövőben megteendő lépések-
ről folyamatos tájékoztatást adunk az  érdeklődő lakosságnak. 
Részben a  Gödi Körkép hasábjain, igény esetén a  gödi Face-
book-oldalon keresztül, vagy kiemelt érdeklődés esetén egy 
helyszíni bejárás keretében is.

Sódor Márton erdőmérnök, természetvédelmi ökológus

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Nemeskéri Parkerdő megújításának 2017. évi tevékenységei

Az elöregedett faállományú Kiserdő megújítása egy hosszú távú 
fejlesztési koncepció szerint halad 
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BALESETMEGELŐZÉS

Az ingatlan tulajdonosok téli teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értelmében a  ház 
előtti közterület rendben tartása az  ingatlantulajdonos feladata. A  téli 
időszakban mindenkinek gondoskodnia kell az ingatlanja előtti járdasza-
kaszon a hó elkotrásáról és a síkosságmentesítésről. Az ingatlan tulajdo-
nosának (vagy használójának) feladatai közé tartozik az is, hogy a járda-
szakasz melletti árkokat, csatornanyílásokat megtisztítsa a hótól, a jégtől 
és a víz lefolyását gátló egyéb anyagoktól.

A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 
levélben tájékoztatta az  önkormányzatot arról, hogy a  hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díj befizetésének elmaradásából származó 
díjhátralékok beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, 
melynek eredményeként 2018. január 1-jétől a Közszolgáltatási Díjbe-
szedő Konzorcium látja el a díjhátralékok beszedését.

A hivatalos tájékoztatás szerint a  hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díj be nem fizetése miatt keletkezett díjhátralékok kezelését, 
beszedését e konzorcium megbízásából az Agenda Kontroll Kft. látja 
el. A díjhátralékok rendezésével kapcsolatban tehát a jövőben ez a cég 
küld értesítést az érintett ingatlantulajdonosoknak, akik díjhátralékai-
kat az Agenda Kontroll Kft. részére történő befizetés útján is rendez-
hetik. 

Göd Város Önkormányzata

Az újHÁZ Centrum jótékonysági kampánya keretében a  karácsony 
előtti időszakban három szép kivitelű madáretetőt telepített a város 
különböző pontjaira. A  Piramis Építőház Kft. munkatársai a  tartós 
melegek beköszöntéig, áprilisig folyamatosan figyelemmel kísérik 
majd az  etetőket, és  időről időre újratöltik azokat madáreleséggel. 
Juhász Attila, az országos építőanyag-kereskedelmi hálózat igazgató-
ságának elnöke úgy fogalmazott: a madáretetők kihelyezésével szeret-
nének példát állítani a helyi közösségek elé.

GK

ELISMERÉS

Országos díj az Európai 
Mobilitási Hét 
megrendezéséért
Országos összehasonlításban is kiemelkedő-
nek bizonyult az Európai Mobilitási Hét gödi 
kampánya. A  rendezvénysorozat főszervező-
jét, Jakab Júliát, az önkormányzat környezet-
védelmi referensét a  legjobb szervezőnek járó 
díjjal tüntették ki a  hazai kampányt lezáró 
és értékelő konferencián. 

A 2017. szeptember 16. és  22. között meg-
rendezett Európai Mobilitási Hét országos 
eseménysorozatához immár negyedszer kap-
csolódott Göd városa. Az évente meghirdetett, 
egyhetes programsorozat célja, hogy felhívja 
a  figyelmet a  környezetbarát és  fenntartható 
közlekedés fontosságára. Idén több mint 200 
település vállalta, hogy változatos programok-
kal csatlakozik Európa legnagyobb közleke-
dési-környezetvédelmi kampányához. Gödön 
az önkormányzat, a városi intézmények, a civil 
szervezetek és  szerveződések, valamint lelkes 
magánszemélyek széles körű összefogásával 
valósult meg az eseménysorozat, amelynek fő 
témája ezúttal a szabadidős mozgás és a kerék-
pározás volt.

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordi-
nációjával szervezett magyarországi kampány 
lezárásaként december 8-án Budapesten kon-
ferenciát tartottak, amelyen három kategóriá-
ban díjazták a legszínvonalasabb programokat 
lebonyolító településeket. Jakab Júlia – négy 
másik település képviselőjével együtt – „A leg-
szorgosabb helyi szervező” kategóriájának dí-
ját nyerte el minőségi munkájának elismerése-
ként.

K. B.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Tájékoztatás a hulladékszállítási 
díjhátralékok beszedésével kapcsolatban

KÖRNYEZET

Madáretetők a városnak – karácsonyra
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A Dunamenti 2011. Közlekedési Kft. helyi buszjáratainak menetrendje Göd területén

Az 1. számú járat hétköznapi menetrendje

Autópihenő 5.07 5.52 6.37 – 7.42 9.00 10.45 12.35 13.15 14.10 14.50 15.25 16.15 16.55 17.30 18.00 18.45 19.10 20.20
Németh László Iskola – – – 7.10 – 9.02 10.47 12.37 13.17 14.12 14.52 – 16.17 16.57 – 18.02 – – –
Jácint u. – – – 7.12 – 9.04 10.49 12.39 13.19 14.14 14.54 – 16.19 16.59 – 18.04 – – –
Németh László Iskola – – – 7.14 – 9.06 10.51 12.41 13.21 14.16 14.56 – 16.21 17.00 – 18.06 – – –
Gyógyszertár 5.10 5.55 6.40 7.16 7.45 9.08 10.53 12.43 13.23 14.18 14.58 – 16.22 17.02 17.34 18.07 18.48 19.12 20.23
Széchenyi u. – – – – – – – – 13.24 14.19 – – 16.23 – – – – – –
Ramóna 5.12 5.56 6.41 7.17 7.46 9.09 10.54 12.44 13.26 14.21 14.59 – 16.25 17.04 17.36 18.08 18.50 19.14 20.25
Golfpálya 5.14 5.57 6.42 7.18 7.47 9.10 10.55 12.45 13.27 14.22 15.50 – 16.26 17.06 17.38 18.09 – 19.17 20.27
Kerekerdő u. 5.16 5.58 6.43 7.19 7.48 9.11 10.56 12.46 13.28 14.23 15.01 – 16.27 17.08 – 18.10 18.52 19.19 20.29
Bölcsőde 5.18 5.59 6.44 7.20 7.49 9.12 10.57 12.47 13.29 14.24 15.02 – 16.28 17.11 – 18.11 18.53 19.21 20.31
Termál krt. 5.19 – 6.47 7.23 7.52 9.15 11.00 12.5 13.32 14.27 15.05 – 16.31 17.12 17.41 18.14 18.54 19.23 20.32
OVIT 5.21 6.01 6.49 7.25 7.54 9.17 11.02 12.52 13.34 14.29 15.07 – 16.33 17.15 – 18.16 – 19.26 20.34
Göd-Újtelep 5.24 6.03 6.51 7.27 7.56 9.19 11.04 12.54 13.36 14.31 15.09 – 16.35 17.19 – 18.18 19.00 19.35 20.37
OVIT 5.26 – 6.53 7.29 7.58 – 11.06 12.56 – – – – – 17.21 – – – 19.36 20.39
Bölcsőde 5.29 – 6.55 7.30 7.59 – – – – – – – – 17.22 17.43 – – – 20.42
Kerekerdő u. – – 6.56 7.31 8.00 – – – – – – – – 17.23 – – – – –
Göd-Újtelep – – – – – – – – – – – – – – 17.46 – – – –
Golfpálya 5.31 – 6.57 7.32 8.01 – – – – – – – – 17.24 – – – 19.38 20.44
Ramóna 5.32 – 6.58 7.33 8.02 – 11.10 13.00 – – 15.15 – – 17.25 – – – 19.40 20.45
Széchenyi u. – – 7.00 7.35 – – – – – – – – – – – – – – –
Gyógyszertár 5.33 – 7.01 7.37 8.03 – 11.11 13.01 – – 15.16 – – 17.27 – – – 19.41 20.46
Németh László Iskola – – 7.02 7.38 – – – – – – – – – – – – – – –
Autópihenő 5.34 – – 7.40 8.04 – 11.12 13.02 – – 15.17 – – 17.29 17.53 – 19.08 19.42 20.47
Göd-Újtelep – 6.03 – – – 9.19 – – 13.36 14.31 – – 16.35 – – 18.18 – – –
Újtemető – 6.05 – – – 9.21 – – 13.38 14.33 – – 16.37 – – 18.20 – – –
Tisza u. – 6.06 – – – 9.22 – – 13.39 14.34 – – 16.38 – – 18.21 – – –
Gödi téesz – 6.07 – – – 9.23 – – 13.40 14.35 – – 16.39 – – 18.22 – – –
Kölcsey u. – 6.09 – – – 9.24 – – 13.41 14.36 – – 16.40 – – 18.23 – – –
Göd, MÁV-állomás – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gólya falatozó – 6.12 – – – 9.25 – – 13.42 14.37 – – 16.41 – – 18.24 – – –
Búzaszem Iskola – – – – – – – – – – – 15.35 – – – – – – –
Jávorka S. u. – 6.14 – – – 9.27 – – 13.44 14.39 – – 16.43 – – 18.26 – – –
Polgármesteri Hivatal 5.39 6.16 – – – 9.29 – – 13.46 14.41 – – 16.45 – – 18.28 – – –
Kincsem csárda – 6.18 – – – 9.31 – – 13.48 14.43 – – 16.47 – – 18.30 – – –
Gárdonyi u. – 6.19 – – – 9.32 – – 13.49 14.44 – – 16.48 – – 18.31 – – –
Autópihenő – 6.21 – – – 9.33 – – 13.50 14.45 – – 16.49 – – 18.32 – – –

Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapokon NEM közlekedik. (Érvényes: 2017. október 14-től.)

Autópihenő 9.00 10.45 14.50 16.15
Németh László Iskola 9.02 10.47 14.52 16.17
Jácint utca 9.04 10.49 14.54 16.19
Németh László Iskola 9.06 10.51 14.56 16.21
Gyógyszertár 9.08 10.53 14.58 16.22
Vegaimpex Kft. 9.09 10.54 14.59 16.25
Golfpálya 9.10 10.55 15.00 16.26
Kerekerdő utca 9.11 10.56 15.01 16.27
Bölcsőde 9.12 10.57 15.02 16.28
Termál krt. 9.15 11.00 15.05 16.31
OVIT 9.17 11.02 15.07 16.33
Göd-Újtelep 9.19 11.04 15.09 16.35
OVIT – – – –
Bölcsőde – – – –
Kerekerdő utca – – – –
Göd-Újtelep – – – –

Golfpálya – – – –
Vegaimpex Kft. – – – –
Gyógyszertár – – – –
Németh László Iskola – – – –
Autópihenő – – – –
Göd-Újtelep 9.19 11.04 15.09 16.35
Újtemető 9.21 11.06 15.10 16.37
Tisza utca 9.22 11.07 15.11 16.38
Gödi téesz 9.23 11.08 15.12 16.39
Kölcsey utca 9.24 11.09 15.13 16.40
Gólya falatozó 9.25 11.10 15.14 16.41
Jávorka Sándor utca 9.27 11.11 15.16 16.43
Polgármesteri Hivatal 9.29 11.13 15.18 16.45
Kincsem csárda 9.31 11.15 15.20 16.47
Gárdonyi utca 9.32 11.16 15.21 16.48
Autópihenő 9.33 11.17 15.22 16.49

Az 1. számú járat hétvégi menetrendje

Az autóbusz CSAK szombaton és vasárnap közlekedik. (Érvényes: 2017. október 14-től.)
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Díjszabás
Egyszeri utazásra szóló menetjegy ára:
150 Ft

Havi teljes árú (dolgozói) bérlet ára:
2700 Ft

Kedvezményes (nyugdíjas-, tanuló-) bérlet 
ára:
900 Ft

(A feltüntetett díjak bruttó árak. A  jegyek 
és a bérletek árusítása a buszvezetőnél tör-
ténik.)

Az 2. számú járat menetrendje

Autópihenő 6.35 11.29 – – 14.29 – 16.29 16.58
Gárdonyi u. 6.36 11.30 – – 14.30 – 16.30 17.00
Kincsem csárda 6.37 11.32 – – 14.32 – 16.32 17.02
Polgármesteri Hivatal 6.39 11.34 – – 14.34 – 16.34 17.04
Huzella Tivadar Iskola 6.41 11.35 – 13.35 14.35 – 16.35 17.06
Kossuth u., Búzaszem Iskola 6.42 11.37 – 13.37 14.37 – 16.37 –
Gólya falatozó 6.44 11.39 – 13.39 14.39 – 16.39 17.08
Alsógöd, MÁV-állomás 6.45 11.40 – 13.40 14.40 – 16.40 17.10
Béke u. 6.46 11.41 – 13.41 14.41 – 16.41 17.12
Gödi téesz 6.47 11.42 – 13.42 14.42 – 16.42 17.13
Tisza u. 6.48 11.43 – 13.43 14.43 – 16.43 17.14
Újtemető 6.49 11.44 – 13.44 14.44 – 16.44 17.15
Göd-Újtelep 6.51 11.46 – 13.46 14.46 – 16.46 17.18
OVIT 6.53 11.48 – 13.48 14.48 – 16.48 17.20
Bölcsőde 6.54 11.49 – 13.49 14.49 – 16.49 17.22
Termálstrand 6.55 11.50 – 13.50 14.50 – 16.50 17.24
Golfpálya 6.57 11.52 – 13.52 14.52 – 16.52 17.25
Ramóna 6.58 11.53 – 13.53 14.53 – 16.53 17.27
Gyógyszertár 6.59 11.54 – 13.54 14.54 – 16.54 17.28
Autópihenő 7.00 11.55 13.05 13.55 14.55 16.00 16.55 17.30
Németh László Iskola – – – – – 16.02 – –
Gyógyszertár 7.03 11.58 13.08 – – 16.05 – –
Ramóna 7.05 12.00 13.10 – – 16.07 – –
Golfpálya 7.07 12.02 13.12 – – 16.09 – –
Termálstrand 7.08 12.03 13.13 – – 16.10 – –
Bölcsőde 7.09 12.04 13.14 – – 16.13 – –
OVIT 7.10 12.05 13.15 – – 16.15 – –
Göd-Újtelep 7.12 12.07 13.17 – – 16.18 – –
Újtemető 7.14 12.09 13.19 – – 16.20 – –
Tisza u. 7.15 12.10 13.20 – – 16.21 – –
Gödi téesz 7.16 12.11 13.25 – – 16.22 – –
Béke u. 7.20 12.15 13.27 – – 16.25 – –
Alsógöd, MÁV-állomás 7.22 12.17 13.28 – – – – –
Huzella Tivadar Iskola 7.30 12.20 13.30 – – – – –
Búzaszem iskola 7.32 12.22 13.32 – – – – –
Polgármesteri Hivatal 7.33. 12.23 – – – – – –
Kincsem csárda 7.34 12.24 – – – – – –
Gárdonyi u. 7.35 12.25 – – – – – –
Autópihenő 7.36 12.26 – – – 16.28 – –

Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta közlekedik. 
(Érvényes: 2016. szeptember 1-től.)

Az 3. számú temetői járat menetrendje

Gyógyszertár (felsőgödi) 9.30
Autópihenő 9.31
Gárdonyi Géza u. 9.33
Kincsem csárda 9.35
Polgármesteri Hivatal 9.37
Alsógödi rév 9.38
Alsógöd, MÁV-állomás 9.40
Gödi téesz 9.42
Nemeskéri úti temető 9.45
Nemeskéri úti temető 10.30
Gödi téesz 10.32
Alsógöd, MÁV-állomás 10.34
Gyógyszertár (felsőgödi) 10.44

Az autóbusz CSAK kedden és csütörtökön közlekedik.
(Érvényes: 2017. január 1-jétől.)

Minden hónap második szombatján buszjárat indul a felsőgödi 
MÁV-állomásról reggel 9.10 órakor Göd-Újtelepre a TopHáz Gyermek-
otthonba. Visszaindul 11.20 órakor. Az autóbusz bevárja az érkező 
vonatokat. Amennyiben az utazni szándékozók létszáma 20 főnél 
több, a járatot igény szerint megismétlik.

Téli nyitvatartás: október 1-jétől 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

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!

B
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BBBBB ldo  új évet kíván

a GGG !
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 a Gödi Termálstrandfürdő!
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− Honnan származik? Hol nőtt fel?
− Apostagon jártam általános iskolá-
ba, de a nyarakat Tihanyban töltöttem. 
Szegeden a  piarista gimnáziumban 
érettségiztem. Ott ismerkedtem meg 
a  piarista renddel, a  szerzetesekkel, 
akiknek az  életmódja nagyon meg-
fogott. Eldöntöttem, hogy belépek 
a  rendbe. 2004 augusztusában kezd-
tem a noviciátust Vácon, majd hat évig 
Pesten tanultam. Utána helyezett a pi-
arista rend tartományfőnöke Gödre, 
és már hét éve szolgálok itt.

− Hogyan érzi magát Gödön?
− Vidéki ember lévén, fontos számom-
ra a természet, a fák, a víz, a Duna-part. 
A  környezet nagyon otthonos, a  gödi 
rendház is különleges, olyan, akár egy 
családi ház, amelyben jelenleg hárman 
lakunk. Az  iskolát is nagyon megsze-
rettem, mert igen közel van ahhoz 
a hivatáshoz, küldetéshez, amit a rend-
alapító Kalazanci Szent József akart: 
hatékony segítséget nyújtani a szegény 
gyerekeknek. Azoknak a  fiataloknak, 
akik idejönnek hozzánk, olyan isme-
reteket szeretnénk adni, amelyekkel 
el tudnak helyezkedni, meg tudják 
állni a  helyüket, előrébb tudnak lép-
ni az életben. Számomra fontos, hogy 

piarista szerzetesként, papként és  ta-
nárként mindhárom feladatomban 
megtaláljam az  egyensúlyt. Nagyon 
jó, hogy elkötelezett kollégákkal ta-
lálkoztam, akik sok önkéntes munkát 
végeznek, és személyesen odafigyelnek 
a gyerekekre, ami kívülről nem is fel-
tétlenül látszik. Inspirál, hogy itt vala-
mi jó történik.

− A  teológiai diplomája mellett egy-
házzenészi végzettsége is van.
− Gyerekkoromban nagyon vonzott 
az  orgona, figyeltem, ahogy a  kántor 
játszik. A  szüleim már egészen kis 
koromban beírattak zeneiskolába. Ta-
nultam zongorázni, orgonálni, kán-
torkodni, énekelni. Pesten találtam 
rá az egyházzenész útra, ezt tanultam 
a  Zeneakadémián. Sajnos a  szakkép-
zésben nincs sem ének-zene, sem 
művészeti oktatás, pedig az  ember-
létünkhöz szorosan hozzátartozik 
a  művészet is. Számomra kifejezi 
az  Isten felé, a  szépség, a  harmónia 
felé nyitottságot, az  arra való érzé-
kenységet, törekvést. A  gyerekeket 
is erre kellene érzékenyíteni, hiszen 
a  szakmunka végzése során is lehe-
tőségük van arra, hogy szép, művészi 
dolgokat hozzanak létre.

− Milyen szakmákat kínálnak az isko-
lába jelentkezőknek?

− Alapvetően hét szakmát kíná-
lunk: asztalos, karosszérialakatos, 
szerkezetlakatos, kőműves, kőfaragó, 
ács, szerszámkészítő, de szeretnénk 
az intézményünket úgy bővíteni, hogy 
többféle szakmacsoportot is kínáljunk 
a  gyerekeknek. Vállalatokkal, szak-
emberekkel, tanárokkal, diákokkal 
és  egyetemekkel közösen gondolko-
dunk arról, hogy mi lenne a legjobb út 
a fiatalok számára.

Itt Gödön és a piarista rendben is azt 
tapasztalom, hogy nagyon nagy értéke 
van annak, ha együtt csinálunk vala-
mit, ha hálózatban vagyunk. Nagy te-
remtő erő jön létre ezáltal. Ha oda aka-
rok figyelni valakire, ha személyesen 
akarom fejleszteni, akkor lehetek a leg-
eredményesebb, ha ezt a  többiekkel 
együtt teszem: közös lelkesedésünk-
kel, gondolatainkkal, együttes erőnk-
kel tudjuk ezt véghezvinni.

− Az  iskola megítélése vegyes: a  di-
ákok egyfelől részt vesznek a  város 
életében, szép és  értékes dolgokat ké-
szítenek (buszmegállókat, köztéri pa-
dokat, templomi tárgyakat stb.), más-
felől azonban a  viselkedésük olykor 
kívánnivalót hagy maga után. Hogyan 
lehetne változtatni ezen?
− Amikor először jöttem ide, nem volt 
kedvező az első benyomásom a Jávorka 
utcán az  iskola felé vonuló diákokról, 
nem tudtam, hogy mivel találkozom 
majd itt. De szükség van egy kis nyitott-
ságra: ha az első idegenségérzést, távol-
ságot leküzdve közelebb merek kerülni 
az ő a világukhoz, akkor megérzik ezt 
a személyes figyelmet, odafordulást, tö-
rődést. A néhány év alatt, amit nálunk 
töltenek, sokat fejlődnek, alakulnak. 
Természetesen nem változnak meg tel-
jesen, de ezt nem is kell és nem is lehet 
elvárni tőlük. Ha csak elvárásaink van-
nak feléjük, az őket sem segíti, és a kö-
zeledést is lerombolja.

INTERJÚ

„Inspirál, hogy itt valami jó történik”
Beszélgetés Valaczka János Pál főigazgatóval

A gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és  Kollégium, valamint 
a Gödi Piarista Oktató és Szolgáltató Kft. közös főigazgatója a 2017–2018-as 
tanévtől Valaczka János Pál SchP. A piarista szerzetessel, pappal, tanárral éle-
téről, hivatásáról és az iskolával kapcsolatos terveiről beszélgettünk.

Valaczka János Pál, a Piarista Szakközépiskola főigazgatója
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− Mennyire nehezíti meg az  oktatást 
az, ha másféle nevelést kap a  gyerek 
otthon, és mást az iskolában?
− Az, hogy otthon kit mire nevelnek, 
nagyon meghatározza a személyiségét, 
a  dolgokhoz való hozzáállását, a  szo-
cializáltságát, és az útját is az életben. 
Ezen szeretnénk alakítani, és  változ-
nak is a  gyerekek, de azért az  alap-
vetést, a  magot a  család adja, otthon. 
Csodát mi nem tudunk tenni, de talán 
más oktatási intézmény sem. Itt in-
kább azon van a  hangsúly, hogy sze-
retnénk értékeket, érzékenységet fej-
leszteni a  gyerekekben. Önmagukhoz 
képest kell fejlődniük, előrébb lépniük. 
Minden gyerek más és más, különböző 
szintű a  szocializáltságuk, a  tanulás-
hoz való hozzáállásuk, az  életről való 
gondolkodásuk, eltérnek egymástól 
a céltudatosság és a motiváció tekinte-
tében is.

−Milyen tervei vannak az  iskolával 
kapcsolatban? Terveznek-e bővítést?
− Szakemberhiány van, és  a  gyerekek 
is kevésbé orientálódnak a szakképzés 
felé, inkább gimnáziumba mennek. 
Kevesen választják tudatosan, hogy jó 
szakemberek akarnak lenni. Szeret-
nénk olyan szakmai oktatást nyújtani 
az iskolánkban, ami vonzó lehet a fia-
talok számára, és ami lehetőséget nyújt 
arra, hogy kapcsolatba kerüljenek kü-
lönböző cégekkel, megismerkedjenek 
az ipar világával.

Szeretnénk megkeresni azt, hogy mi 
minden van egy-egy gyerekben: mi-
lyen képességei, motivációi vannak. 
Az oktatást igyekszünk a gyerekekből 
kiindulva felépíteni, úgy, hogy azzal 
az  ő útjukat segítsük elő. Ha képesek 
vagyunk fejleszteni őket, akkor tudunk 
igazán hatékonyan segíteni nekik.

Ami az  épületek bővítését ille-
ti, a  piarista rend kapott az  államtól 
támogatást arra, hogy új beruházá-
sokat valósíthasson meg. Gödön je-
lenleg a  tervezés fázisában vagyunk. 
Szeretnénk építeni egy tornatermet, 
egy nagyobb aulát és  több kisebb-na-
gyobb tantermet. Az, ahogyan nevelni 
igyekszünk a fiatalokat, meghatározza 
az épületekről való gondolkodásunkat 
is. Olyan tereket szeretnénk kialakíta-
ni, amelyek az egyéni tanuláshoz, a ki-
sebb csoportos munkához és az egész 
osztályos foglalkozásokhoz is ideális 
helyet tudnak biztosítani.

Vida-Szabó Emese

KONCERT AJÁNDÉKBA

A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar kistérségi 
missziója
Évek óta hagyomány, hogy ha karácsony, akkor jönnek a fúvósok… A gödi, Németh 
Lászlóról elnevezett általános iskola hivatalos nevében szerepel, hogy alapfokú művé-
szetoktatási intézményként is működik. Fúvószenekarának művészeti vezetője Nyikes 
Róbert zenetanár. A zenekar a régi gödi és sződligeti kistérségi hagyományokkal össz-
hangban idén is fellépést vállalt a két település határán működő Viktor Speciális Ott-
honban. A fúvószenekar december 9-ei műsora ezúttal is nagy sikert aratott. A fúvó-
sok (három-három trombitás, szaxofonos, fuvolás és egy-egy vadászkürtös, pisztonos) 
mellett két gitáros és egy dobos is szerepelt a zenekarban. Elsőnek egy több számból 
álló vidám egyveleget játszottak, majd miközben Nyikes Róbert karácsonyi bibliatör-
téneteket olvasott fel, jól ismert karácsonyi dalok fúvós feldolgozásait adták elő.

Hála a szép műsorért a zenekar tagjainak és a karnagy úrnak!
V. V.

BALESET-MEGELŐZÉS

Gödi elsősök a MiniPoliszban
Az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a Fővárosi 
és a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottsággal karöltve december 19-én tar-
totta idei évzáró rendezvényét a budapesti MiniPoliszban. Ebben a gyerekek 
méreteire szabott játékvárosban a kicsik egy időre belebújhatnak a felnőttek 
bőrébe, és kipróbálhatják magukat a nagyok világában. A szabályos közleke-
dést és a közlekedésbiztonság fontosságát hangsúlyozó tematikus rendezvé-
nyen négy-négy Pest megyei és fővárosi iskolai osztály vehetett részt. A Gödi 
Rendőrőrs jóvoltából a  Németh László Általános Iskola és  Alapfokú Művé-
szeti Iskola két elsős osztálya is ellátogatott a programra. A gyermekek, az is-
kolarendőr irányítása mellett kora reggel buszra szálltak és nagy izgalommal 
indultak el a MiniPoliszba.

A meghívott csoportokat a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság mun-
katársai várták az interaktív kiállítás helyszínén, ahol az egyes állomáshelyszí-
neken feladatokat oldottak meg a gyerekek, és ezen felül valamennyi aktivitást 
kipróbálhatták. Minden gyerek felnőttként tehette próbára magát, és számos 
hasznos ismeretet is elsajátíthatott.

A rendőrség prevenciós szolgálata a  balesetmentes közlekedést különféle 
rendezvények megvalósításával egész évben propagálja, hirdetve a  közleke-
désbiztonság fontosságát.

Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság/Gödi Rendőrőrs

A MiniPoliszban tartott rendezvényen a gyerekek játszva ismerkedhettek meg 
a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályaival
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Évről évre iskolánk egyik legkiemelkedőbb 
eseménye ez a  programsorozat, amely 
2017-ben az önkormányzat közművelődési, 
oktatási és sport bizottsága támogatásának 
köszönhetően a korábbiaknál is színesebb-
re sikeredett.

Miután Csaba Zoltán munkaközösség 
vezetőtől megtudtuk, hogy felső tagoza-
ton az  idegen nyelvi hét „angolos” témája 
a  környezetvédelem lesz, ennek szellemé-
ben hirdettünk plakátversenyt az 5-6. évfo-
lyamokon, az alkotásokból pedig kiállítást 
szerveztünk. A 7-8. évfolyamokon prezen-

tációs verseny zajlott ugyanebben a tárgy-
körben. Mind a  négy évfolyamon voltak 
angol nyelvi versenyek, melyeken összesen 
120 gyerek vett részt. Az  eredményhirde-
tésre december második hetében került sor, 
az egyes versenyek 1-3. helyezettjei könyv-
vásárlási utalványokat kaptak.

Sági Péter munkacsoport vezetőtől 
megtudtuk, hogy alsó tagozaton a  hét fo-
lyamán Meseországba látogattak a  gyere-
kek. A  gondos előkészület meghozta gyü-
mölcsét: diákjaink mindennap lelkesen 
és  jókedvűen mentek haza a suliból. Több 

program is várta 
a  magukat meg-
mérettetni vágyó 
tanulókat. A  bát-
rabbak bemutat-
hatták tudásukat 
a  vers- és  próza-
mondó versenyen, 
s  voltak olyanok is, 
akik be is öltöztek 
valamilyen mese-
hősnek. A  dalos 
pacsirták kiereszt-
hették hangjukat 
az  énekversenyen. 
Akik bátortala-
nabbak voltak, azok 
párban vagy cso-

portban énekelhettek. Akik szerették az el-
gondolkodtató feladatokat, a  rejtvényeket, 
azok részt vehettek a  kvízversenyen. Leg-
végül pedig, aki rajzban szerette volna el-
mondani, mit jelent számára Meseország, 
az ceruzát, zsírkrétát vagy ecsetet ragadott, 
s így mutatta meg a remekművét a többiek-
nek egy kiállítás keretében. A  zsűritagok 
maguk a  gyerekek voltak, ők szavazták 
meg évfolyamonként a  legjobb alkotáso-
kat. A  legnagyobb öröm természetesen 
az  eredményhirdetés volt. Sokan nyertek 
a  különféle kategóriákban (egyéni vagy 
csoportversenyeken) értékes könyveket, 
naptárakat, foglalkoztatófüzeteket és  sok-
sok édességet. Mindenki névre szóló em-
léklapot kapott, hiszen végül is a részvétel 
a legfontosabb.

Idegen nyelvi hetünk „németes” témá-
ja a művészetek világa volt, alsó és a  felső 
tagozaton is többféle programmal. Évfo-
lyamonkénti házi versenyeken mérhették 
össze tudásukat iskolánk német nyelvet 
tanulói.

A gyerekeket érdekes feladatok várták, 
amelyekben szabadjára engedhették fan-
táziájukat és  kreativitásukat. Igényes, öt-
letgazdag, figyelemfelkeltő munkákat lát-
hattunk a  faliújságokon, vagy akár a  büfé 
feletti zsinórra kifeszítve is. A  művésze-
tek témakörben készültek plakátok mo-
dern és  klasszikus német zeneszerzőkről, 
sportolókról, fotográfusról, építészről, de 
láthattunk zenés árnyékszínházat is egy 
német mesefeldolgozás alapján, filmrész-
letek segítségével pedig a felsősök Marlene 
Dietrich színészi játékát elemezték.

„...Ich gehe mit meiner Laterne und mei-
ne Laterne mit mir” – e Márton-napi dallal 
nyitották meg az 1.a tanulói a két tanítási 
nyelvű „németes” osztályok közös dél-
utánját. A  2.a osztály Eric Carle Die klei-
ne Raupe Nimmersatt, avagy a Telhetetlen 
hernyócska című zenés meséjét adta elő, 
míg a harmadik évfolyamon tanulók éne-
kekkel készültek. Vinczéné Serman Erika, 
a német idegen nyelvért felelős munkakö-
zösség vezetője örömmel számolt be a tago-
zatokon elért sikeres versenyeredmények-
ről, s köszönetét fejezte ki az önkormányzat 
képviselőinek, akik támogatást nyújtottak 
a gyerekek díjaihoz.

Büszkék vagyunk lelkes diákjainkra, 
akik nagy elszántsággal és jókedvvel tanul-
ják az idegen nyelveket. Sikereik örömmel 
töltenek el mindannyiunkat. Szeretnénk 
köszönetet mondani a  kedves szülőknek 
is, akik odaadó figyelemmel kísérték prog-
ramjainkat.

B. P. és H. A.

Az iskolák hírei
HUZELLA ISKOLA

Idegen nyelvi hét

A gyerekek közös nyelve a magyar és az angol mellett a mosolygás

Az alsó tagozatosok német művészekről készítettek tablókat
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Közel ötven vásáros árulta portékáit

Az adventi hetekben felnőtt betlehemesek is felkeresték a búzaszemes 
családokat

Hívogató a Búzaszemben
A Búzaszem Iskolában január 20-án, szom-
baton 9 órakor várják az oktatási intézmény 
ősszel induló első osztályába készülő gyer-
mekeket és  szüleiket. Míg a gyerekek a  ta-
nítókkal rajzolnak, táncolnak és játszanak, 
a  szülőknek a  Búzaszem vezetői tartanak 
előadást az iskola magyar néphagyományra 
alapozott nevelési rendszeréről.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

A gyerekek végigjárták a családokat
Kodály Zoltán óta tudjuk, amit őseink mindig is éreztek, hogy zenei anyanyel-
vünk a népzene, s anyanyelvünkhöz tartozik néptáncunk, népművészetünk 
és  néphagyományunk szokásrendszere is. A  Búzaszem Iskolába járó gyere-
kek a  kompetenciamérések szövegértési eredményeinek tanúsága alapján 
az átlagnál választékosabban beszélnek, s emellett táncolják és énekelik anya-
nyelvünknek a néphagyományhoz tartozó részét is. (Persze még az  is lehet, 
hogy éppen ezért jók a matematikai és szövegértési eredményeik.) Az adventi 
időszak különösen gazdag néphagyományokban. Az András-naptól karácso-
nyig tartó várakozás idején, a kisböjtben számos szokásban, népi dramatikus 
játékban fejeződik ki népünk istenhite és közösségi élete. A Búzaszem Iskolá-
ban minden korosztály a maga szintjének megfelelő szokást tanulja meg, a ki-
sebbek kántálnak, kotyolnak, vesszőcskéznek, bölcsőcskéznek, a nagyobbak 
betlehemeznek, fehér lucáznak, regölnek, szentcsalád-járáson vesznek részt. 
Vízkeresztkor pedig a három királyjárás következik. Úgyhogy a Búzaszembe 
járó gyerekek a nyolc év alatt megismerkednek népünk karácsonyi szokásai-
nak többségével. S nem csupán színpadon adják elő ezeket a szokásokat, ha-
nem a családokat járják végig. Nagy ajándék, amikor egy betlehemes csapat 
jelenik meg a családnál, s kíván szívből énekelve, játszva boldog karácsonyt. 
A nyolc év során a gyerekek minden családhoz eljutnak, s most már két felnőtt 
betlehemes csapat is járja a családokat az örömhírrel.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Adventi vásár

Hagyományosan az  első decemberi hétvégén 
került sor a Búzaszem adventi vásárára. Közel 
ötven vásáros árulta azon portékáit, amelyek 
illeszkednek az  iskola szellemiségéhez. Volt 
persze teaház is, a  gyerekeknek pedig játszó-
sarok. Vásárlás közben Horti Zoltán és  Csiki 
Lóránd mesemondók, Heinzinger Mika, 
a  Misztrál együttes vezetője és  más zenészek 
nyújtottak felüdülést. Idén bolgár dudások is 
tiszteletüket tették a  Búzaszem adventi vásá-
rában.

B. A.

A Búzaszem Iskola közössége szeretettel meghívja Önöket a

VIII. Búzaszem
Jótékonysági Bálra

2018. január 20-án 19.00-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
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Immár hétéves hagyomány, hogy 
nyugdíjas kollégáinkat egy karácsonyi 
teadélutánon látjuk vendégül, amelyre 
ezúttal a 4.a osztály és az iskola ének-
kara készült műsorral. Felkészítőik 
Dánielné Smigróczki Julianna osztály-
főnök és Sipos Bulcsu Kadosáné kórus-
vezető voltak.

Évzáró karácsonyi rendezvényün-
kön nyugdíjas kollégáinkat búcsúztat-
tuk. Dajkáné Tóth Ágnes és Hindelsné 

Kőszegi Zsuzsanna több mint negyven 
évet töltöttek el a  pedagógusi pályán. 
Kiváló szakmai munkájukért az  Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által 
adományozott Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet vehettek át Bajkó Ildikó 
igazgatónőtől.

2000-ben dr. Santora József osztá-
lya, az 50 éves osztálytalálkozón Élet-
fát állított iskolánkban, volt tanáraik 
emlékére. A  szép hagyományt foly-

tatta iskolánk. A  nyári felújítás miatt 
új emlékhelyet alakítottunk ki a  gödi 
Piarista Szakközépiskola önzetlen tá-
mogatásával, segítségével. Itt emléke-
zünk iskolánk egykori igazgatóira is, 
a 2013-ban elhunyt Vecserka Józsefnéra 
és a 2017-ben elhunyt Nánási Lászlóra.

Az iskola tanulói és  dolgozói nevé-
ben szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket Göd Város Önkormányzatának, 
hogy nagyon szép, teljesen megújult 
épületben kezdhettük el a 2018-as évet. 
A Dunakeszi Tankerületi Központnak 
és  a  Kalotherm Zrt.-nek pedig azt, 
hogy novemberben újabb felújításokat 
végeztek iskolánkban: a  főlépcsőház 
és  a  korlátok teljes festését, a  Németh 
László-emlékfal lambériázását, vala-
mint a  Zalakerámia által felajánlott 
csempékkel a  kastély előterének bur-
kolását.

Az adventi időszak befejező prog-
ramja a  már szintén hagyománnyá 
vált karácsonyi hangversenyünk volt, 
amelyet a  felsőgödi Jézus Szíve-temp-
lomban tartottunk meg december 20-
án. A  hangversenyen a  szólódarabok 
mellett felléptek iskolánk együttesei, 
így a fuvola-, a hegedű- és a fúvószene-
kar, valamint a kórus.

Ny. J.

PIARISTA SZAKISKOLA

Nyílt nap és vállalati workshop: piarista 
megújulás
Göd 2.0-nak hívjuk azt a  folyamatot, 
amelynek végén várakozásaink és  remé-
nyeink szerint megmutathatjuk, mit gon-
dolunk most a  gödi piarista jelenlétről 
és a szakképzés megújításáról. November-
ben már tartottunk egy sikeres nyílt napot, 
ahol leendő diákjainkkal és  családjaikkal 
erről beszélgettünk. Ennek idén januárban 
lesz folytatása, hiszen 26-án, pénteken 9-től 
13 óráig ismét arra kérjük a jövőre hozzánk 
igyekvőket, hogy nézzék meg, próbálják ki 
a  szakmáinkat, beszélgessenek diákjaink-
kal, tanárainkkal, szakoktatóinkkal. Hisz-
szük, hogy csak így érdemes, mert nálunk 
valódi kérdésekre valódi válaszokat kap-
hatnak az érdeklődők.

A nyílt napot megelőzően még egy fon-
tos eseményre készülünk. Január 25-ére 

meghívtuk a  régió vállalatainak képvise-
lőit, hogy arról egyeztessünk velük, mi-
lyennek képzelik el a  jövő szakembereit. 
A  workshopon nemcsak velünk, hanem 
egymással is találkozhatnak, ami jó al-
kalom arra is, hogy hálózatot építsenek 
majd.

Emellett természetesen idén is bekap-
csolódunk a  Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny előfordulóiba, ahol a  tavalyi év-
ben Tuboly János az  ácsok, Jakus Péter 
a  karosszérialakatosok között lett a  leg-
jobb, míg Sóti Bendegúz az ötödik helyet 
szerezte meg a szerszámkészítők országos 
versenyében. Reméljük, idén is hasonló 
eredményeket érnek majd el diákjaink.

B. E.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Karácsonyi teadélután, adventi hangverseny

A Németh László Általános Iskola és AMI hegedűzenekara az adventi hangversenyen
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Gödi tanulóközösségünk első osztálya 
2017 szeptemberében kezdte meg ta-
nulmányait. A  várva várt tanévkezdés 
óta jó hangulatban, a tanulás örömében 
telnek a  hetek, hónapok. A  gyerekek 
ismerkedtek önmagukkal, egymással, 
igazi kis csapattá kovácsolódtak. El-
utaztak a Számkirály birodalmába, mi-
közben az út során egyre több betűvel is 
„örök barátságot kötöttek”. Énekeltek, 
zenéltek mindennap. Elkezdték saját 
tapasztalatokon, kísérleteken keresztül 
felfedezni a  körülöttük lévő világ ter-
mészeti csodáit: készítettek vulkánt, 
szivárványt, ködöt, iránytűt, gesztenyé-
ből mosószert és még számos izgalmas 
dolgot. Angolul tanultak még éneklés 
vagy diószedés közben is, és  jólesően 
elfáradtak egy-egy aikidó foglalkozás 
vagy kinti szaladgálás után.

Tanítóink, Éva és  Timi néni első-
ren dű célja, hogy a  gyerekek nyugodt 

körülmények között, személyes oda-
fi gyelés mellett, sikerélmények útján 
tanuljanak.

Iskolánk módszerei között kiemelten 
szerepel a zenei nevelés, az élményala-
pú angol és  természettudományos 
oktatás, valamint az  együttműködési 
készséget fejlesztő csoportmunka.

Tanulóközösségünk továbbra is sze-
retettel várja az érdeklődőket, jelentke-
zőket!

2018 januárjában szombatonként 
(21-én vasárnap) délelőtt is kinyitja 
kapuit a Formabontó Iskola. Kis Tudós 
Szakkörünkre, vidám kísérletezésre 
várjuk az első és a második osztályba 
készülő gyerekeket!

Részletek és  jelentkezés a   www.
formabontoiskola.hu honlapon, ahol 
játszóházas nyílt napjainkról is lehet 
tájékozódni.

Formabontó Iskola

Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig

a Szivárvány Bölcsődében!

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

A következő foglalkozás időpontja:
2018. január 29., hétfő, 17-től 18 óráig.

Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.

Szeretettel várunk minden nyitott, 
játszani szerető, közösségi térre vágyó 
kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

FORMABONTÓ ISKOLA

Megnyitotta kapuit a Formabontó Iskola

Gödi Körkép | 2018. 1. szám KÖZÉLET

29



OLVASÓKÖR

„Megtörni a hallgatást”
Író-olvasó találkozó Tompa Andreával

Rendhagyó olvasókörre került sor 
december 12-én a gödi könyvtárban: 
Tompa Andrea, kolozsvári születésű 
író volt az  est meghívott vendége. 
A  szerző csupán néhány éve lépett 
a  kortárs magyar prózairodalom 
„színpadára”, eddig megjelent három 
regényével azonban máris komoly si-
kereket ért el mind a kritikusok, mind 
az irodalombarátok körében. Tompa 
Andrea regényeinek (A hóhér háza; 
Fejtől s lábtól; Omerta – Hallgatások 
könyve) legfontosabb helyszíne Kolozsvár, a szereplők pedig a huszadik szá-
zadi erdélyi történelem sorsfordító eseményeinek szemtanúi és  résztvevői. 
A regényhősök naplószerűen maguk vallanak életükről, s ez a belső látásmód 
különösen személyessé teszi a művekben megjelenített világot.

A beszélgetés során a  könyvek születésének számos műhelytitkáról érte-
sülhettünk. Tompa Andrea „nagyregényeket” ír, melyek rendkívül gazdagon 
idézik meg az ábrázolt korszak sajátosságait, eseményeit; így az első regény 
a  ’89-es román forradalom előzményeit, a  Fejtől s  lábtól az  első világhábo-
rú és a trianoni országvesztés időszakát, az Omerta pedig az 1950-es, 60-as 
évek romániai diktatúráját. Nagyon sok előkészítő munka előzi meg magát 
a regényírást: levéltárakban kutat, szemtanúkkal beszélget az író, hogy hite-
lesen ábrázolhassa a megjeleníteni kívánt kort. A döntő mozzanat azonban 
mindig a  szereplők megtalálása és  megformálása, hiszen „rajtuk keresztül” 
válnak élővé a megjelenített események. Az est egyik megható pillanata volt, 
amikor egy kolozsvári születésű olvasó elmondta: saját életének számos moz-
zanatára ismert rá Tompa Andrea első regényében. De nemcsak Erdély tör-
ténete és az ott élők sorsa teszi, teheti izgalmassá az olvasók számára ezeket 
a műveket. Az Omerta főhősét, a rózsanemesítéssel foglalkozó Décsi Vilmost 
– akit valós személyről mintázott meg a szerző – a kommunista párt emeli 
magas pozícióba, de az ő viselkedésében, gondolkodásában az egyén és az őt 
kihasználni igyekvő mindenkori hatalom viszonyát is boncolgatja az  író. 
Ahogy a regény többi szereplője, az ízesen mesélő székely szolgáló, a félárva 
és a földjét is elvesztő „hóstáti” leány, és a hitéért börtönt is vállalni kész szer-
zetesnő sorsának megismerése sem csak a közelmúlt romániai történelmét te-
szi élményszerűvé, de hozzásegítheti a mai olvasót is egy mélyebb történelmi 
önismerethez.

Az íróhoz intézett kérdések sokasága legalábbis arról tanúskodott, hogy 
a  gödi olvasókat nagyon érdekli a  különböző történelmi eseményeket átélt 
emberek sorsa. De maga a  regényírás is a  megértést szolgálja, tudtuk meg 
Tompa Andreától, hiszen az író számára is az alkotás folyamata során válik 
számos dolog érthetővé a  megidézett korról, szereplői motivációjáról. Leg-
újabb regényével – melynek címe („omerta”) a  fogvatartottakra kirótt hall-
gatási tilalomra utal – pedig kimondottan a hallgatás megtörése volt az  író 
célja: beszélni az elmondhatatlannak ítélt történelmi és személyes traumákról, 
segítve ezzel a múlt feldolgozását.

A komoly  témák ellenére nagyon derűs és  meghitt hangulatú est részese 
lehetett, aki eljött a találkozóra. Hiszen nemcsak az irodalmi művek olvasása, 
hanem a róluk szóló beszélgetés is hozzájárulhat önmagunk és egymás meg-
ismeréséhez, elfogadásához.

Várjuk tehát a könyvek és az irodalom kedvelőit a gödi olvasókör további 
programjaira!

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

KÖNYVES ÖTÖS
januári könyvajánlatunk:
•  Anne Tyler: Az ecetlány
•  Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál
•  Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld
•  Astrid Lindgren: Háborús napló 1939−1945
•  Vekerdy Tamás: Belső szabadság

OLVASÓKÖR
Vezeti: Bodnár Zsuzsa
Téma: José Saramago: Vakság
Időpont: 2018. február 22. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

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

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2018. február 2. (péntek) 13 órától 17 óráig

PROGRAMAJÁNLÓ
Kézen fekvő állatmesék
Simon Attila zenés animációs előadása

Simon Attila színész és  zenész évek óta népszerűsíti 
a hazánkban még kevéssé ismert, úgynevezett „egy-
személyes színházat”, megmutatva az  előadóművé-
szet szivárványszín palettáját, annak szerteágazó le-
hetőségeit.

A „Kézen fekvő állatmesék” című előadás során ismert 
és kevésbé ismert, állatokról szóló mesék és dalok ele-
venednek meg.
A két kecske, az ezüstkócsag és a szürke daru történe-
tén kívül az ostoba farkassal is találkozhatunk.
A mesék nem szokványos formában kerülnek a nézők 
elé: a  kézjáték és  a  tárgyjáték ritkán alkalmazott, ám 
nagyon izgalmas formanyelvén kelnek életre. A műsor 
„meghívott vendége” Gyuri, a beszélő madár.
Az állattörténetek között élő zongorajátékkal kísért 
dalok hallhatók.

Helyszín: Katica Gyermekkönyvtár
Időpont: 2018. január 26. (péntek) 16 óra
Az előadás ingyenes!

Könyvtári díjszabások – 2018
Beiratkozási díjak:
•  16 év alatti olvasónak ingyenes
•  16 éven felüli diák, érvényes (nappalis) diákigazol-

vánnyal 1000 Ft
•  felnőtt olvasónak 2000 Ft
•  nyugdíjasoknak 70 év alatt 1000 Ft
•  Gödön tanító pedagógusoknak ingyenes
•  könyvtári, múzeumi, levéltári dolgozóknak ingyenes

DVD kölcsönzése:
1 DVD / kölcsönzési nap: 100 Ft

Fénymásolás:
A/4, oldalanként 25 Ft
A/3, oldalanként 35 Ft

Internet használata:
100 Ft / minden megkezdett félóra

Nyomtatás (fekete/fehér):
•  30 Ft / lap
•  A4-es kép: 200 Ft / lap

Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége:
•  1 db könyvnél 1000 Ft
•  több könyvnél 1600 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ

Kávéalátét – 2018 tavasz
Olvasókör Bodnár Zsuzsával

Február 22. (csütörtök) 18 óra
José Saramago: Vakság

Március 27. (kedd) 18 óra
Arundhati Roy: Az Apró Dolgok Istene

Április 26. (csütörtök) 18 óra
Csabai László: Szindbád Szibériában

Május 29. (kedd) 18 óra
Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér

Helyszín: Központi könyvtár (Pesti út 72.)
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FELHÍVÁS

Helytörténeti szakkör indul
Hívjuk és várjuk azokat az érdeklődőket, akik az  induló 
helytörténeti szakkör tagjaként szívesen részt vállalnának 
(szervezetten) a gödi múlt feltárásában és a Kincsem Ud-
varházban létesítendő Helytörténeti Gyűjtemény létreho-
zásában.

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akiknek a csa-
ládjában vagy ismerőseik között vannak olyan személyek, 
akik bármilyen hiteles tudomással bírnak az  elmúlt év-
század helyi eseményeiről, esetleg korabeli relikviákkal, 
dokumentumokkal, újságokkal vagy fényképekkel rendel-
keznek.

A szakkör alakuló összejövetelét 2018. január 27-én, 
szombaton 16 órakor tartjuk az Ady Klubban (2132 Göd, 
Kálmán utca 13.), ahol megfogalmazzuk alapvető céljain-
kat és felmérjük a lehetőségeinket.

Szívesen fogadunk előzetes jelentkezéseket a  szabo.
zsuzsa@godimuvhaz.hu e-mail címen vagy a (06 20) 485-
4791-es telefonszámon.

József Attila Művelődési Ház

M E G H Í V Ó
A Retró Ady Klub programja

2018. január 27-én, szombaton 17 órakor:

Nyitott templomok napja II.
Mozaikok Felsőgöd történetéből

(1907-2015)

VETÍTETT KÉPES BEMUTATÓ

Előadó: Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula Alapítvány

kuratóriumi elnöke

Helyszín: Ady Klub, Kálmán u. 13.

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

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.

FELHÍVÁS
A József Attila Művelődési Ház várja azoknak 

a gödi lakosoknak a jelentkezését, akiknek esetleg 
fényképek vagy írásos dokumentumok vannak 

a birtokukban a Kincsem-telep (ma Kincsem 
Udvarház) múltjával kapcsolatban. 

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:

(06 20) 485-4791

KULTÚRA
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JANUÁR 23. KEDD | 15.00 
A Pedagógus Klub összejövetele

JANUÁR 31. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének programja

FEBRUÁR  5. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok  Klubjának délutánja

FEBRUÁR 6. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub rendezvénye

FEBRUÁR 7. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar  Babahordozó Klub összejövetele

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub programja  

FEBRUÁR 9. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub délutánja

FEBRUÁR 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 28. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének programja

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

JANUÁR 27. SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub programja: „Nyitott templomok napja” II.
Mozaikok Felsőgöd történetéből (1907-2015) Vetített képes bemutató
Előadó: Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke

FEBRUÁR 4. VASÁRNAP | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület klubdélutánja

FEBRUÁR 17. 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

Mesebérletek a művelődési házban

Óvodás mesebérlet
Február 26., hétfő 10 óra:
Óperenciás Bábszínház: Hüvelyk Panna

Március 26., hétfő 10 óra:
Szegedi Miniszínház: Mekk mester

Április 23., hétfő 10 óra: 
Ördögszekér Kompánia: Hamupipőke

Kérjük, részvételi szándékukat a csoportok legkésőbb 
2018. február 9-ig jelezzék!

A bérlet ára: 2000 Ft

A belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Kisiskolás mesebérlet
Február 26., hétfő 14 óra: 
Szabad Ötletek Színháza: Pöttyös Panni

Március 26., hétfő 14 óra: 
Szegedi Miniszínház: Mekk mester

Április 23., hétfő 14 óra: 
Magyar Népmese Színház: Mátyás király születése napja

Kérjük, részvételi szándékukat a csoportok legkésőbb 
2018. február 9-ig jelezzék!

A bérlet ára: 2000 Ft

A belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Info: www.godimuvhaz.hu
Telefon: (06 20) 254-5 124

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

Január 19., péntek 19 óra
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
vígjáték két részben
A Körúti Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Január 21., vasárnap 11 óra
Medveczky Szabolcs: Mátyás király
zenés mesejáték
A Magyarock Dalszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 50 perc.
Jegyár: 1400 Ft

Január 21., vasárnap 15 óra
A három testőr Afrikában
musical két részben − ősbemutató
A Magyarock Dalszínház előadása
Az előadás időtartama kb. 140 perc.
Jegyár: 3500 Ft

Január 26., péntek 19 óra
Yasmina Reza: Művészet
vígjáték
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb.80 perc, 
szünet nélkül.
Jegyár: 2900 Ft

Január 27., szombat 19 óra
Halász–Eisemann–Béke�  : 
Egy csók és más semmi
operett két felvonásban
Nyugdíjas bérlet, 2. előadás
Az előadás időtartama kb. kétszer 
60 perc.
Jegyár: 3500 Ft

Február 2., péntek 19 óra
Forgách András: Legyetek jók, ha 
tudtok!
musical két felvonásban
A Budaörsi Latinovits Színház 
és a Múzsák Társulat koprodukciója
Az előadás időtartama kb. 150 perc, 
egy szünettel.
Jegyár: 3000 Ft

Február 3., szombat 19 óra
Olt Tamás – Rák Zoltán: Déryné 
hadművelet, avagy: a tészta nem étel, 
a sör nem ital és a medve nem játék!
népi abszurd
Víg Vác bérlet, 3. előadás
Az előadás időtartama kb. 1 óra 
30 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 3500 Ft

Február 10., szombat 19 óra
Georges Feydeau: Az asszony körbejár
bohózat két felvonásban
Az előadás időtartama kb. 160 perc, 
egy szünettel.
Jegyár: 3500 Ft

Február 16., péntek 19 óra
Yasmina Reza: Művészet
vígjáték
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 80 perc, 
szünet nélkül.
Jegyár: 2900 Ft

Gödi Körkép | 2018. 1. szám AJÁNLÓ

33



A belépés ingyenes.
A kiállítás ideje alatt, 15.30-kor az érdeklődők 

előadást hallgathatnak meg 
a Családi O tthonteremtési Kedvezményről.

www.godimuvhaz.hu

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait

2018. február 14-én, szerdán 18 órára
BABUSA JÁNOS

szobrászművész

Rianás című kiállításának megnyitójára.
Köszöntőt mond: Markó József  polgármester  

A művészt méltatja: Salamon György festőművész  
A műsor a kiállító művész születésnapi meglepetése!   

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72. | (06 20) 254-5124 | www.godimuvhaz.hu
A kiállítás megtekinthető március 21-ig, a művelődési ház programjaihoz igazodva.

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.

II. GÖDI ESKÜVŐ-KIÁLLÍTÁS
ÉS RUHABEMUTATÓ

2018. február 3., szombat 10-től 17 óráig a művelődési házban

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!

18 órától
Utazók Fotóklubja
Mojzes Péter Izland 2017- Voltunk, láttuk, 
visszamennénk címmel tart vetített 
képes előadást a vizuális kalandra 
vágyók számára!

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

18 órától
Néptánc farsang
Hagyományőrző farsangi mulatsággal 
várjuk a népzene és a néptánc iránt 
érdeklődőket!

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

18 órától
Ásványok a Bibliában
Dr. Barna Tamás előadását élvezhetik 
az ásványok és a szakrális téma iránt 
érdeklődők.

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

10 órától
Tücsök Bábszínház:
Holle Anyó

A társulat a Holle Anyó című előadásával várja a kicsiket 
és a nagyokat! Hároméves kortól ajánlott.
A belépőjegy ára: 700 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig, 
illetve az egyéb rendezvényeink idején. 
További információ: (06  30) 383-9567

január

26
péntek

február

9
péntek

február

10
szombat

február

16
péntek

február

18
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 meg� 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

19 órától
Cziráki Nándor 
kiállítása

Színháztermünk előterében 
nyílik kiállítás Cziráki Nándor 
papírkollázsaiból. A kiállítás 
megtekinthető hétköznap 
9-től 16 óráig, illetve egyéb 
rendezvényeink idején.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

január

26
péntek
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− A  legszorosabb mérkőzést a  Fradi 
II-vel játszottuk: 11-4-gyel maradtunk 
alul; a  legnehezebb mérkőzést pedig 
a végső győzelemre esélyes KSI-vel vív-
tuk, ahol több mint húsz gól lett a kü-
lönbség – tájékoztatott az edzőnő.

− Amiért az  edzőtáborban is dol-
goztunk, az  sikerült, hiszen hónapról 
hónapra gyorsulunk és  erősebbek va-
gyunk, még ha a  játék képén ez még 
nem is látszódott. Ami még nagy po-
zitívum, hogy a  támadójáték sokat 
fejlődött, hiszen minden mérkőzésen 
lőttünk gólokat a nagy csapatoknak is, 
és többször is harcoltunk ki ötméterest 
a  mérkőzések során. Szerencsére nem 
szegte a csapat kedvét a fiaskó, így már 
elkezdtük a  téli alapozást, kijavítva 
a  hibákat a  tavaszi rájátszásra készü-
lünk – fejtette ki Horváth Renáta.

− A  „babyk” viszont brillíroztak! 
Az utolsó fordulóban Dunaújvárost le-
győztük 8-4-re. Ez  hatalmas tett volt, 
nagy dicséret illeti őket. Ez  az ered-
mény önmagáért beszél, ők jó úton ha-

ladnak. De sajnos a rossz kezdés miatt 
az  alsóházban fogják folytatni a  küz-
delmeket.

Előkészítőseink szépen cseperednek, 
egyre ügyesebbek és gyorsabbak. 2018 
tavasza már a miénk lesz! – tette hozzá 
a szakember.

V. F.

A több évtizedes hagyományokat folytatva, a 2017-es esz-
tendő végén is megrendezték a labdarúgó Hó Kupát, amely 
a  gödi sport egyik korábbi kiemelkedő támogatójának, 
Balázsovits Jánosnak állít emléket. A  december 30-ai em-
léktornán – amelyet a mecénás halálának első évfordulóján 
rendeztek meg először – idén kilenc csapat mérkőzött a GSE 
kiserdei edzőpályáján.

A megnyitón részt vettek Balázsovits János gyermekei. 
A jelenlévőket fia, János köszöntötte, aki egyben főszerve-
zője volt a jó hangulatú évzáró derbinek. A tornán ez alka-
lommal is hivatásos játékvezetők bíráskodtak. Az esemény 

hangulatához hozzájárult a szokásos bográcsozás és forralt-
borozás is. A döntő nagy izgalmakat hozott: a fej-fej mellett 
küzdő csapatok között csak hétméteresekkel sikerült eldön-
teni a kupa 2017-es győztesét, akinek a díjat ifj. Balázsovits 
János adta át.

− Köszönöm mindazoknak, akik a  harminc év során 
segítettek a  torna megrendezésében. Különösen Mudri 
Józsefnek, Tuza Józsefnek, Petró Jánosnak, Pék Józsefnek, 
a Gödi SE elnökségének, a gödi önkormányzatnak, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségnek és  a  Gödi Körkép szer-
kesztőségének. Nagy öröm számomra, hogy az  elmúlt 
esztendőkben a  labdarúgópályáink, a  lelátó és  az  öltözők 
megújultak, új műfüves pálya épült, és  jómagam is részt 
vehettem a munkákban, ezzel is őrizve édesapám emlékét. 
Jövőre is mindenkit szeretettel várunk!” – fogalmazott ifj. 
Balázsovits János.

Balázsovits János nevét a felsőgödi sportcsarnok és az Ady 
Endre út 15-ös számú ház falán emléktábla is őrzi. A Balá-
zsovits család 1911-ben költözött Sződről Gödre, ahol aktív 
résztvevői lettek a  település közéletének. Leánya, Mónika 
a  kézilabda-, János fia a  labdarúgó-szakosztály munkáját 
segíti ma is önzetlenül, hosszú évek óta.

EREDMÉNYEK
30. Balázsovits János Hó Kupa:
1. Spílerek, 2. Gödi Felnőtt, 3. Felcsúti Fociakadémia
A torna gólkirálya: Krasznyánszki Martin 13 góllal
A torna legjobb kapusa: Jakus Zsolt
A legsportszerűbb csapat: Arany Csapat

V. F.

Utánpótlást nevel a gödi Piranha SE

Hó ugyan idén sem volt, jó hangulat annál inkább. A kupát 
a Spílerek nyerték

LABDARÚGÁS

A Hó Kupán 30. alkalommal emlékeztek Balázsovits Jánosra

VÍZILABDA

A piranhások őszi értékelése
A gödi Piranha SE vízilabdázóinak célja a  Budapest-bajnokságban a  tisztes 
helytállás volt, ami „hellyel-közzel” sikerült is. Horváth Renáta edző értékelt.

SPORT
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LABDARÚGÁS, FUTSAL

A GSE utánpótlás-eredményei
U11
Szada – Gödi SE 2008 0-6 (gólszerző: Szalai Soma 2, Sajgál Botond 
2, Geiger Ágoston, Lazián Tamás János)
Grund – Gödi SE 2008 6-3 (Szalai, Sajgál, Ballai Milán Tamás)
Gödi SE 2007 – Gödi SE 2008 3-5 (Csorba Huba, Őri Tamás, Győrvári 
Ábel)
Gödi SE 2007 – Vác FSE 1-4 (Nagy Zalán)
Gödi SE 2007 – Nagymaros 9-3 (Nagy 3, Telek Richárd 3, Ferencz 
József, Győrvári, Csorba)
Gödi SE 2007 – CSMFS 2-1 (Nagy 2)
Gödi SE 2007 – MMFS 0-2
Gödi SE 2007 – CSMFS 2-1 (Nagy, Csorba)
Gödi SE 2007 – MMFS 0-2
Gödi SE 2007 – Szada SE 4-4 (Őri 2, Nagy, Járay Vajk)
Gödi SE 2007 – Tökmag FS 0-4

U13
Gödi SE – Mogyoród FC 5-1 (Helmes Vilmos, Ferenci Botond, 
Pálinkás Barnabás, Kovács Zsombor, Madaras Ákos)
Gödi SE – Grund FC 3-0 (Madaras, Dobos Patrik, Vida András)
Gödi SE – Szefi SE 6-2 (Dobos 3, Helmes, Madaras, Nagy Dániel)
Gödi SE – Kisnémedi 3-2 (Helmes 3)
Gödi SE – Vác-Deákvár 4-1 (Helmes 2, Dobos, Pálinkás)

U15
Gödi SE – Piliscsaba SE 0-6
Gödi SE – Pilisszántó SE 4-3 (Horváth Marcell 2, Kobza Gergő, 
Erdélyi Csaba)
Gödi SE – PAFC 3-3 (Horváth Ábel, Horváth M., Kovács Dominik)
Gödi SE – Vác FC 0-5

Az U17-es és U19-es csapataink januárban kezdik meg a versengést 
futsalban.

LABDARÚGÁS

A Gödi SE női 
labdarúgócsapatának sikerei

A Gödi SE női labdarúgócsapata a Pest megyei 3/4 pályás baj-
nokság keleti csoportjában a hatodik helyen zárta az őszi sze-
zont.

− A lányok rengeteget fejlődtek fejben, összjátékban és küzdeni 
tudásban is, amit kiválóan alátámaszt a  női Pest Megyei Kupa 
2. fordulójában a Tatabányai Amazonok ellen elért 1-0-ás siker. 
A győzelem egyben azt is jelenti, hogy együttesünk továbbra is 
versenyben van, és a csoportból egyedüliként várjuk a tavaszi 3. 
fordulót. Külön köszönet illeti a támogatók mellett Benkó Zsolt 
edzőt, aki fáradtságot nem ismerve vezet bennünket mérkőzés-
ről mérkőzésre – tájékoztatta a  Gödi Körképet Sáreczné Deák 
Andrea, a csapat tagja. Hozzátette: a december hagyományosan 
a teremtornák időszaka, a 29-én megrendezett erdőkertesi Kará-
csony Kupán csapatuk az 5. helyen végzett.

A gödi női csapat számára egy rövid pihenő után januárban 
kezdődik a felkészülés az újabb megmérettetésekre.

LABDARÚGÁS

Rangos elismerés Gyenes Zsoltnak
A GSE Labdarúgó Szakosztályának utánpótlás-vezetője, edző-
je, Gyenes Zsolt rangos elismerést kapott az  MLSZ OTP Bank 
Bozsik Egyesületi Program Regionális Utánpótlás Központ év-
záró és díjátadó rendezvényén, december 13-án.
− Illusztris társaságban vehettem részt az  eseményen, ahol 
a Gödi Sport Egyesületben felkészítő edzőként végzett munká-
mért kaptam díjat. Az esemény fényét emelte több korábbi válo-
gatott játékos is, köztük Kozma István, aki 40 alkalommal sze-
repelt a nemzeti tizenegyben, és szintén a díjazottak között volt, 
míg a 33-szoros válogatott Kiss László a díjak átadásával tisztelt 
meg minket – mondta Gyenes Zsolt.
− Az elismerésből kijár kollégáimnak, az egyesület többi edzőjé-
nek is, akik nélkül képtelen lennék ilyen nívón végezni hivatáso-
mat. Büszke vagyok arra, hogy az országban azon kevesek közé 
tartozunk, akik az MLSZ által nemrégiben bevezetett kiemelé-
si rendszert már több éve használják, hasznosítják. Továbbra is 
szeretnénk a jövőbe mutató módon képezni, versenyeztetni játé-
kosainkat, fejleszteni szakosztályunkat, egyesületünket. Örömet 
okozni a labdarúgás által minél több gyermeknek és felnőttnek, 
egyben biztosítva azt is, hogy mindenki a lehetőségei és a képes-
ségei legmagasabb szintjén szerepelhessen – tette hozzá a  gödi 
szakember.

V. F.

A Gödi SE női labdarúgócsapata a 2017/18-as őszi szezonban, 
jobbra Benkó Zsolt edző Fotó | Tünde-fotó

KAJAK-KENU

Magyar bajnoki érmek 
és nemzetközi sikerek 2017-ben

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály működése 34. évének végén 
is kiváló eredményekről számoltak be az edzők és a szakosztály-
vezetők. A Búzaszem Iskolában tartott ünnepségen Nagy Árpád 
szakosztályvezető a  klub fejlődéséről, terveiről beszélt, megkö-
szönte a sportolók és az edzők munkáját, a szülők támogatását, 
majd az edzők értékelték csoportjaikat.

A Gödi SE kajakosai az országos bajnokságon 5 arany-, 6 ezüst- 
és 7 bronzérmet nyertek. Váczai Enikő felnőtt maraton párosban 
Európa-bajnoki 2., Lukács István maraton Eb-n és vb-n 4. lett ifi 
K1-ben, Sinkó Panna pedig az Olimpia Reménységek Versenyén 
lett 6. párosban.

A KajakStart programban szereplő legifjabbak is lelkesen vég-
zik az edzéseket, a régiós futó- és úszóversenyeken is több érmes 
helyezést szereztek. A három éve indult program beváltotta a re-
ményeket, ezúttal 25, kiválóan felkészített fiatalt adott az után-
pótlás-edzőknek.

Sinkó László edző külön kitért arra, hogy a szakosztály a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség 2017-es pontversenyében, 80 klub 
rangsorában, a 10-18 éves korosztály összesítésében a 11. helyen 
zárt. Ha csak a férfi kajak szakágat tekintjük ezekben a korosztá-
lyokban, akkor a Gödi SE az ötödik. Ez a szakosztályban végzett 
magas szintű szakmai munka objektív visszajelzése.

V. F.
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Rekord részvétel a BeCsal focikupán
Rekordnak számító, 40 csapattal rendezték meg a  Belépés Családostul ese-
ménysorozat egyik legnépszerűbb sportprogramjának számító családi foci-
tornát a Balázsovits Sportcsarnokban, december 10-én.

Wagner László ötletgazda-főszervező beszámolt arról, hogy egy szülő vagy 
nagyszülő két gyermekkel alkotta a  háromfős családi csapatot; a  gyerekek 
átlagéletkora alapján hat kategóriában nyerhették el a legjobbak a serlegeket, 
az első három helyezettek az érmeket.

− Köszönhetően az összeszokott rendezői csapatnak, a Gödi SE és a Mé-
szöly Focisuli ifjú edzői stábjának, valamint a Király Endre Szakiskola segítő 
diákjainak, varázslatos hangulatban, sportszerű küzdelmekben alakultak ki 
az eredmények. Érezhető volt, hogy mindenkinek a játék volt a fontos, nem is 
az eredmény. Nagyszerű szabadidősport-délelőttel zártuk ezt az évet, s támo-
gatóinknak hála, a tombolasorsoláson sok ajándékot osztottunk ki. Mindenki 
úgy távozott a csarnokból, hogy jövőre szívesen jön újra – foglalta össze a nap 
eseményeit Wagner László.

− Köszönetemet fejezem ki minden lelkes résztvevőnek, segítőnek, tá-
mogatónak, médiapartnernek, hogy a Szent Jakab Zarándok Egyesület által 
2003-ban alapított Belépés Családostul-mozgalom meghirdetett programjai 
2017-ben is sokakat ösztönözhettek a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére. 
Kérem, 2018-ban is legyenek részesei minél többen szabadidősport-, valamint 
kulturális és zenei eseményeinknek! – mondta befejezésül Wagner László.

EREDMÉNYEK:
1. kategória: 1. Makrai család, 2. Takács-Török család, 3. Katona család
2. kategória: 1. Lengyel család, 2. Gyura család, 3. Szabó-Major család
3. kategória: 1. Peremile család, 2. Balázs család, 3. Nyírő-Papp család
4. kategória: 1. Mikesy család, 2. Járay család, 3. Szalai-Tárnoki család
5. kategória: 1. Földi család, 2. Sólyom család, 3. Pocsári család
6. kategória: 1. Kovács család, 2. Horváth család, 3. Fézler család

KAJAK-KENU

Gödön találkoztak a régió képviselői
Az olimpiai bajnok kajakos Kammerer Zoltán – a hazai szövetség elnökségé-
nek regionális képviselője – vezetésével régiós értekezleten találkoztak a du-
nakanyari kajak-kenu szakosztályok képviselői a Gödi SE Kajak-Kenu Szak-
osztályának sportházában. A  térség mintegy 20 klubot, illetve szakosztályt 
foglal magában. A találkozón részt vett Doma Gergő, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség szakmai igazgatója, Horváth Csaba olimpiai bajnok és Wichmann 
Tamás többszörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes kenus is.

− Tervezzük a  „Dunakanyar-régió királya” elnevezésű versenysorozatot, 
az év elején futóedzőtábort majd konferenciát szervezünk. Nagyobb beruhá-
zásként egy dunakanyari pálya kiépítése is tervben van – tájékoztatott Kam-
merer Zoltán. Hangsúlyozta: kiemelt jelentőségűnek tartja a partneri együtt-
működést a hazai kajak-kenusport sikeréért.

A GSE női 
kézilabdásainak tavaszi 
fordulói
Felnőttcsapat:
Gödi SE − Orosházi NKC 2018. 02. 04. 17 óra
K. Szeged − Gödi SE 2018. 02. 11. 18 óra
Gödi SE − Szeged KKSE 2018. 02. 18. 17 óra
Pénzügyőr − Gödi SE 2018. 02. 24. 15 óra
Gödi SE − Szent István SE 2018. 03. 04. 17 óra
Hajdúnánás SK − Gödi SE 2018. 03. 10. 18 óra
Gödi SE − Szentendrei NKE 2018. 03. 18. 17 óra
NKK Balmazújváros − Gödi SE 2018. 04. 07. 18 óra
Gödi SE − Gyömrő VSK 2018. 04. 14. 17 óra
Gödi SE − Eszterházy KFSC 2018. 04. 22. 17 óra
Kispest NKK − Gödi SE ???
Gödi SE − Nyíradony VVTK 2018. 05. 06. 17 óra
Hódmezővásárhelyi LKC − Gödi SE 2018. 05. 19. 16 óra

Ificsapat:
Hódmezővásárhelyi LKC − Gödi SE 2018. 01. 10. 17.30
Gyömrő VSK − Gödi SE 2018. 01. 19. 18 óra
Gödi SE − Kispest NKK 2018. 02. 04. 14.45
Pénzügyőr − Gödi SE 2018. 02. 10. 13 óra
Gödi SE − Orosházi NKC 2018. 02. 18. 14.45
NKK Balmazújváros − Gödi SE 2018. 02. 25. 11 óra
Gödi SE − Nyíradony VVTK 2018. 03. 04. 14.45
Gödi SE − Szent István SE 2018. 03. 08. 18.20
Gödi SE − Eszterházy KFSC 2018. 03. 18. 14.45
Kispest NKK − Gödi SE 2018. 03. 29. 14.30
Szentendrei NKE − Gödi SE 2018. 04. 08. 16 óra
K. Szeged − Gödi SE 2018. 04. 15. 14 óra
Gödi SE − Gyömrő VSK 2018. 04. 26. 18.20

Serdülőcsapat:
Hódmezővásárhelyi LKC − Gödi SE 2018. 01. 10. 16 óra
Gyömrő VSK − Gödi SE 2018. 01. 19. 16.15
Gödi SE − Hajdúnánás SK 2018. 02. 04. 13 óra
Pénzügyőr − Gödi SE 2018. 02. 10. 15 óra
Gödi SE − Debreceni SC-SI 2018. 02. 18. 13 óra
NKK Balmazújváros − Gödi SE 2018. 02. 25. 13 óra
Gödi SE − Nyíradony VVTK 2018. 03. 04. 13 óra
Gödi SE − Szent István SE 2018. 03. 08. 17 óra
Gödi SE − Eszterházy KFSC 2018. 03. 18. 13 óra
Szentendrei NKE − Gödi SE 2018. 04. 08. 14 óra
K. Szeged − Gödi SE 2018. 04. 15. 14 óra
Gödi SE − Gyömrő VSK 2018. 04. 26. 17 óra
Hajdúnánás SK − Gödi SE 2018. 05. 09. 17 óra

(A hazai mérkőzések esetében előre írtuk a Gödi SE-t.)

A gödi csapat az itthoni mérkőzések alkalmával 
a Balázsovits János Sportcsarnokban lép pályára, 
ahol várják a szurkolókat

KAJAK-KENU

Nagy Árpád és Vona Csaba is élen végzett 
a Vízitúra Kupa összesítésében
A 2017-es, XVI. Vízitúra Kupa kajak-kenu versenysorozat tabelláján Nagy 
Árpád, a Gödi SE szakosztályvezetője a férfi túrakajakozók egyes versenyében 
lett első; Vona Csaba pedig a kajak kettesek viadalában, Néder Ádám, Báthory 
Máté, Ham Zoltán, Bíró Zsombor vagy Fekete Csenge párjaként nyerte meg 
a hét állomásból álló sorozatot.

Vasvári Ferenc
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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. decem-
beri számában közölt rejtvény 
megfejtése: „Remélem, sikerül 
szereznem tőle virgácsot.”

A nyertes ezúttal: Richter Lászlóné

Szerencsés megfejtőnk két 
jegyet nyert  a Váci Dunakanyar 
Színház Az asszony körbejár című 
előadására.
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A 2016-os kezdeményezés után – hagyományt teremtve – 2017 
decemberében is rendezett évzáró ünnepséget a Gödi Sport Egye-
sület. A kötetlen hangulatú találkozóra az elnökség és a szakosz-
tályvezetés mellett városvezetők, edzők, együttműködő partnerek 
és néhány lelkes, aktív szülő is meghívást kapott.

Dr. Horváth László, az egyesület elnöke köszöntőjében kifejtette, 
hogy sikeres évet zárt az egyesület, ami a hazai és a nemzetközi 

sporteredmények, valamint a  bajnoki helyezések mellett a  szak-
mai munkában és az egyesületi életben is megmutatkozott.

A GSE és a városvezetés jó kapcsolatot ápol, s ezt az  is mutat-
ja, hogy a  Városháza dísztermében rendezett évzárón részt vett 
Markó József polgármester, dr. Pintér György és Simon Tamás al-
polgármester is.

Vasvári Ferenc

SPORTVEZETÉS

Sikeres esztendőt zárt a Gödi SE
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Zöldség-gyümölcs vegyeskereskedés nyílt!
Cím: Göd, Termálfürdő krt. 4., 1. üzlet

Nyitvatartás
Kedd-péntek: 10:00-18:00

Szombat:  9:00-12:00
Vasárnap-hétfő:  zárva

Folyamatosan, a vevők igényei szerint bővülő árukészlettel. 
Egyedi rendelést is felveszünk, személyesen az üzletben.

https://m.facebook.com/termalzoldseg

Kedves Vendégeink!
Egész évben várjuk önöket

Kisüzemi sörök
Napi menü

Hétvégén programok

Elérhetőség, asztalfoglalas:
2131 Göd Bartók Béla utca. 6.

Telefon: 06/27/635 392

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

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 

HIRDETÉS

40



H
IR

D
ET

ÉS

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

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.

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

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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

Gödi Körkép | 2018. 1. szám HIRDETÉS
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Házak és lakások 
minden jellegű 
felújítási és átalakítási 
munkáit vállaljuk. Fő 
tevékenységünk: kőműves 
munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés 
és -színezés, mázolás, 
lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték 
cserélése, tető- 
és polikarbonát előtetők 
építése, régi kémények 
felújítása. Kerítés építés. 
Telefon: (06 20) 507-8669.

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

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

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

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

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

Szent Mihály

www.szent-mihaly.atw.hu

Kegyeletszolgáltató
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Éjjel-nappal:

06-70/315 29 99 06-30/716 97 01;

Helyi szám: 06-27/388 862
web:

Bemutatóterem: 2134 Sződ, Dózsa György út 168.

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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