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Együttműködési megállapodások a helyi nemzetiségi 
önkormányzatokkal
Előterjesztésében dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta, hogy a nemzetiségekről szóló tör-
vény előírásának értelmében a települési önkormányzatok kötelesek évente felülvizs-
gálni a  helyi nemzetiségi önkormányzatokkal korábban megkötött együttműködési 
megállapodásokat. A roma és a szerb nemzetiségi önkormányzatokkal Göd Város Ön-
kormányzatának az együttműködése megfelelő, így a meglévő megállapodások felül-
vizsgálata csupán a törvényi előírások miatt szükséges. A képviselő-testület az említett 
megállapodások további hatályban tartását egyhangúlag megszavazta.

Beültetetési kötelezettség ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése
Dr. Szinay József címzetes főjegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy az Oázis lakó-
parkban lévő Bornemissza és Kerek erdő utca találkozásánál lévő, 6951/17-18. hrsz.-ú 
telkeken az előbbi utca lakói fabeültetési kötelezettséget vállaltak, de ez mindmáig nem 
teljesült. (A telkek találkozásánál egy ötméteres sávba kellene öt-hat fát telepíteni.) 
Az önkormányzat határozati javaslatban szólítaná fel az érintett ingatlantulajdonoso-
kat arra, hogy kötelezettségüknek tegyenek eleget, megjegyezve, hogy – szükség ese-
tén − a városvezetés biztosítaná a facsemetéket. A határozat meghozatalát a képviselők 
támogatták.

Településrendezési eszközök és tervek
Bertáné Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében elmondta, hogy Göd város település-
rendezési eszközeinek módosítása az M2-es autópálya Dunakeszi északi csomópontja 
és a 2-es számú főút közötti összekötő út megépítésével összefüggésben vált szükséges-
sé. A hatósági egyeztetések rendben megtörténtek, így a módosító határozat hatályba 
léptetésének nincs törvényi akadálya.

Az Oázis lakóparkban megépülő új általános iskola építésével kapcsolatos telepü-
lésrendezési tervek elkészítésére három ajánlat érkezett, s a főépítész ezek közül egy 
cég megbízására tett javaslatot. Markó József polgármester közbevetette, hogy jóllehet 
a tervezett iskola végleges helye még nincs kijelölve, ez a településrendezési terv elkészí-
tését nem befolyásolja. A főépítész két előterjesztését a képviselő-testület jóváhagyta.

Döntés a 2018. évi költségvetés egyes elemeiről
Az éves költségvetés benyújtásának határideje a tárgyév február 15. napja. Dr. Pintér 
György alpolgármester jelezte, hogy amennyiben – és ez bevett gyakorlat − a büdzsé 
egyes elemeit e határidőnél korábban elfogadják, az megkönnyíti a költségvetés későbbi 
tervezhetőségét. Így a képviselő-testület egyebek között elfogadta, hogy azon önkor-
mányzati intézményekben foglalkoztatottak részére, akik a  minimálbér és  a  garan-
tált bérminimum elérésében – az állam által támogatottakon kívül – nem részesültek 
korábban ágazati bérrendezésben, az  önkormányzat forrást biztosít bérkorrekcióra. 
A bérkorrekció összege a munkakörhöz és besoroláshoz igazodóan a minimálbér vagy 
garantált bérminimum 2017. és 2018. évi összegének a különbözete. A döntés alapján 
február elején már az  emelt összegű béreket utalhatják el. Döntés született arról is, 
hogy a cafeteria-juttatások összege 2018-ban nem változik.

Hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
Dr. Pintér György alpolgármester ismertette azt a határozattervezetet, amely elfogadja 
az  önkormányzat számlavezető bankjának, a  CIB Bank Zrt.-nek a  kérését, melynek 
értelmében az eddigi, március 31-ei fordulónap helyett a jövőben december 31-e legyen 
a fordulónap, ezért a bankszámlaszerződést a városvezetés 2019. december 31-éig kí-
vánja meghosszabbítani. A képviselők igen szavazataikkal egyúttal megbízták a pol-
gármestert és  a  címzetes főjegyzőt, hogy a  bankszámlaszerződés meghosszabbítása 
ügyében eljárjanak.

Egyéb rendelkezések
Simon Tamás alpolgármester projektfelelősként szólt arról a  régi lakossági igényről, 
hogy a gödi vasútállomáson új, fedett kerékpártároló épüljön. (Erről a témáról külön 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. január 30.
Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Gödi Rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 518-962

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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FELHÍVÁS

A DMRV Zrt. tájékoztatása 
csatornavizsgálatról
Tisztelt Felhasználók!

Értesítjük Önöket, hogy kollégáink 2018. január 18-tól – előrelátha-
tólag – február 21-ig Göd településen füstgenerátoros csatornavizs-
gálatot fognak végezni.

Kérjük Önöket, hogy a lakásokban a bűzzárak (szifonok) feltöltött 
állapotáról, működőképességéről gondoskodni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük!

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

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

írásban számolunk be lapunk 6. oldalán.) Előter-
jesztését a  képviselő-testület egyhangúan támo-
gatta.

Dr. Pintér György jelezte, hogy a Göd Város Al-
kotó- és Előadóművész Díját idén a Gödi Ifjúsági 
Fúvószenekar kapta, ám mivel a zenekart az ön-
kormányzat közvetlenül nem támogathatja, a ki-
tüntetéssel járó pénzösszeget a zenekarvezető által 
megjelölt alapítványnak juttatná el a városvezetés. 
A javaslatot a testület elfogadta.

A Duna út és a Pesti út találkozásánál tervezett 
körforgalom kialakításához szükséges az, hogy 
az  önkormányzat a  volt Autópihenő vendéglő 
épületét kisajátítsa. Ehhez viszont szakértői érték-
becslésre van szükség. Az értékbecslést és a kisajá-
títási eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal végzi. 
A kisajátítási eljárás elindítását a képviselők meg-
szavazták.

Kovacsik Tamás képviselő azzal kapcsolatban 
kért tájékoztatást, hogy lesznek-e a közeljövőben 
térképes információs táblák a  vasútállomásokon 
és  a  város más pontjain. Simon Tamás alpolgár-
mester válaszában elmondta, hogy az  önkor-
mányzat felvette a  kapcsolatot egy térképészeti 
céggel, és  várhatóan a  nyári főszezonra elkészül 
az aktuális állapotokat tükröző új várostérkép. 

Polgármesteri fogadóórák

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

Adj vért, és ments 
meg három életet!

A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete 
véradást szervez a következő helyszínen és 

időpontban:

József Attila Művelődési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)

2018. március 9. (péntek) 14-től 18 óráig

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

15.35  dr. Záhonyi Géza
   emléktáblájának avatása
   Helyszín: 2132 Göd,  

Ady Endre út 6.

 Vers

16.30 Városi ünnepség
   Helyszín: Duna-part 

Nyaralóházák színházterme
  (2132 Göd, Jósika u. 14.)

 Köszöntőt mond:
  Markó József
  polgármesrer

 Szónoklat:
  Tuzson Bence
   országgyűlési képviselő, 

államtitkár

 Piarisa Szakközépiskola 
   Szakgimnázum és 

Kollégium tanárainak és 
diákjainak műsora

Göd város Önkormáyzata 
tisztelettel meghívja Önt és 
családját a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja 

alkalmából rendezett 
megemlékezésre

Időpont:
2018. február 22.

csütörtök

A szervezők a műsorváltozás jogát 
fenntartják
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Közvilágítási hibák bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágítási karbantar-
tórendszeren keresztül lehet. 

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

Akár egyedi meghibásodásról van szó (például nem világít 
a ház előtti lámpa), akár szakaszhibát szeretne bejelenteni valaki 
(például az  egész utcában vagy nagyobb körzetben nem égnek 
a közterületi lámpák), mindkét esetben a Kovika rendszeren ke-
resztül jelezhető a meghibásodás.

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

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

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

Göd Város Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és családját az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi megemlékezésekre

2018. március 15.

Díszőrséget áll a Jeruzsálemi
Szent Lázár Lovagrend és a Vitézi Rend

 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Az ünnepi programok 

kezdési időpontjai tájékoztató jellegűek, a koszorúkat elhelyezők 
számától függően az egyes helyszíneken időpontváltozás lehetséges.

09.00   Ünnepi műsor 
  Huzella Tornacsarnok 

(2131 Göd, Petőfi u. 49.)
  Köszöntőt mond: Markó József 

polgármester
 Szónoklat
  Közreműködnek a Gödi Németh 

László Általános Iskola tanulói
  Díjátadás
 
10.00  Lovas felvonulás
  Kossuth tér
  Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
  Ünnepi szavalat
 
10.30  Koszorúzás a Petőfi téren,
  Petőfi Sándor szobránál
  Közreműködik a Felsőgödi 

Munkásdalkör, vezényel: Kiss Alíz
 
11.00  Ünnepi megemlékezés 

a Nemeskéri-Kiss-kúriában
  (2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. u. 33.)
  Közreműködik a Gaude kórus
  Koszorúzás Nemeskéri-Kiss Miklós 

emléktáblájánál

Meghívó

BERUHÁZÁS

Fedett kerékpártárolót helyeznek el 
a gödi vasútállomáson
Januári ülésén a  képvise-
lő-testület egyhangú jóvá-
hagyását adta ahhoz, hogy 
a gödi vasútállomáson a 2018-
as költségvetés terhére meg-
épülhessen egy 18 állásos, 
modern, az  európai uniós 
szabványoknak megfelelő fedett kerékpártároló. 

A gödi állomáson régóta problémát jelentett, hogy nem volt 
lehetőség a  kerékpárok kulturált elhelyezésére. A MÁV tavaly 
ugyan újrafestette és áthelyezte a régi kerékpártárolót, de az ön-
kormányzat ezt csak átmeneti megoldásként kérte, arra az időre, 
amíg a helyzet végleges rendezése meg nem történik.

Az új kerékpártároló a vasútállomás vonalában tavaly ősszel 
létesített gyalogátkelőhelyről közvetlenül megközelíthető lesz. 
A fém vázszerkezetű, fényáteresztő tetejű tároló járófelülete a ta-
valy kialakított járdákkal azonos kivitelű térkőburkolatot kap. 
A  bicikliket betonba ágyazott, fémből készült, U alakú táma-
szokhoz lehet majd kikötni – ez a Magyar Kerékpárosklub által 
leginkább elfogadott rögzítési mód – fogalmazott a testületi ülé-
sen a napirendi pontot előterjesztő Simon Tamás alpolgármester. 

A kerékpártárolót a  vasútállomás mellett található, kerítéssel 
körbevett kis park bejáratának közvetlen szomszédságában he-
lyezik el. Ezen a Fácán Óvodával szemközti, körbezárt területen 
– a nagy fák meghagyásával – egy kis pihenőparkot tervez kiala-
kítani az önkormányzat, homokozóval, játszóeszközökkel, padok-
kal. A terület rendezésének az önkormányzat kérésére már ősszel 
nekilátott a MÁV: kiirtotta az elburjánzott növényzetet, és kiszéle-
sítette a bejáratot. A munkálatok a jó idő beálltával folytatódnak, 
és a  tervek szerint a tavasz folyamán elkészül a kis közpark első 
fázisa a hozzá tartozó modern kerékpártárolóval együtt.

K. B.

KÖZÉLET
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− Milyen konkrét intézkedésekkel segí-
tik a családokat?
− Az idei évtől még több támogatásban 
és  megbecsülésben részesülnek a  ma-
gyar családok. Többek között tovább 
nőtt a  kétgyermekesek adókedvezmé-
nye, ami azt jelenti, hogy egy kétgyer-
mekes család januártól havi 35 ezer 
forintot tud megspórolni az  adóked-
vezménnyel.

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
folytatódik a nagyszabású bölcsődefej-
lesztési program. 2010 óta egyre több 
településen elérhető a bölcsőde, és egy-
re több a bölcsődei férőhely. Erre a cél-
ra idén is jelentős összeget, 10 milliárd 
forintot fordítunk.

További támogatást nyújtunk a  jel-
záloghitellel rendelkező nagycsalá-
dosoknak; a  harmadik vagy további 

gyermekek megszületése esetén gyer-
mekenként 1-1 millió forinttal csök-
ken a  jelzáloghitel-tartozás, ez igaz 
a  később felvett hitelekre is. Elindult 
a  hátrányos helyzetű kisgyermekes 
családokat segítő babacsomag-prog-
ram, a csomagot a gyermekjóléti szol-
gálatok segítségével 26 ezer hátrányos 
helyzetben élő édesanya kapja meg, 
nem csak idén, hanem jövőre és 2020-
ban is. A 20 ezer forint értékű csomag-
ban egyebek mellett digitális hőmérő, 
pelenka, orrszívó, törlőkendő és baba-
takaró található.

Emellett elindult a  Köldökzsi-
nór-program, emelkedett a gyed össze-
ge, és nagyon fontos lépésnek tartom, 
hogy bővítjük a  lombikprogramot is. 
Jelentős támogatás továbbá az is, hogy 
gyermekvállalás esetén felfüggesz-

tik, vagy teljes egészében elengedik 
az édesanyák diákhitel-tartozását.

A közétkeztetés területén is nagyot 
léptünk előre, idén 79 milliárd forint 
jut közétkeztetésre, így a  gyerekek 
nagy többsége ingyen tud étkezni. 
Az áfacsökkentések szintén a családo-
kat segítik: január 1-jétől Európában 
Magyarországon a  legalacsonyabb 
az internetezést terhelő áfa, a kormány 
18-ról 5 százalékra csökkentette azt, 
valamint a legfontosabb élelmiszereket 
is csupán 5 százalékos áfa terheli.

− A  családi otthonteremtési kedvez-
ményt állítólag még többen tudnák 
igénybe venni, ha csökkenne a velejáró 
rengeteg papírmunka. Lesz ebben vál-
tozás, illetve könnyítés?
− A  kormány döntésének köszönhe-
tően sokkal kevesebb papírmunkával 
és  jóval gyorsabban el lehet intézni 
a családi otthonteremtési kedvezmény 
felvételét. A  sok adminisztratív aka-
dály elhárításával, a  járulékos költség 
csökkentésével még olcsóbbá tesszük 
az  otthonteremtést. A  bankoknak fel 
kell gyorsítaniuk a CSOK-kal kapcso-
latos ügyintézést. Könnyebbséget je-
lent az  igénylőknek, hogy bevezetjük 
a nyilatkozati elvet, amely szerint nem 
kell majd minden igazolást, dokumen-
tumot papíron benyújtaniuk, hanem 
elég lesz büntetőjogi felelősségük tu-
datában nyilatkozniuk. A  külföldről 
hazaköltöző, a CSOK-ot igénybe venni 
szándékozó családoknak február 15-
étől nem kell igazolniuk 180 napos ma-
gyarországi társadalombiztosítási jog-
viszonyukat, csak azt kell vállalniuk, 
hogy 180 napon belül tb-jogviszonyt 
létesítenek. Emellett február közepétől 
az adásvételi szerződés megkötését kö-
vető 180 napig nyújthatják be a CSOK 
iránti igényt. A program eddig már 66 
ezer család otthonteremtését segítette, 
mintegy 177 milliárd forint értékben.

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a  családok tisztában legyenek az  őket 
támogató intézkedésekkel, és  éljenek 
a kínálkozó lehetőségekkel.

Gödi Körkép

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

2018  – A CSALÁDOK ÉVE 

Még több figyelmet és megbecsülést kapnak 
a családok
Az egyik legfontosabb célunk mindig is az volt, hogy megerősítsük a családo
kat anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt.   Nem lesz ez másképp idén sem, 
hiszen 2018 a Családok Éve lesz – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence ország
gyűlési képviselő.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője
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A csomag tartalma:  
• 100 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
• 500 Mbit/s-os internet  
• korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli telefonbeszélgetéssel
• ePackkel, 12 havi elkötelezettséggel

Akciónk 2018. január 1-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 500 internet garantált le- és feltöltési sebessége 100/5,5 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 600 Ft kedvezményt jelent az internet-
szolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak.  
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221.

4799
FT/HÓ

Megrendelés és további információ: 
UPC Shop Göd  Pesti út 77., www.upc.hu/fejlesztunk
Nyitva tartás: kedd–péntek: 11.00–19.00, szombat: 09.00–13.00,  
Csete Tímea +36 70 703 8607, Szimcsák Szilvia +36 20 412 8829 

1802_upc_GODI KORKEP_sajto_173x124mm.indd   1 25/01/18   17:02

HIRDETÉS

A Budapest–Vác vasútvonalon megvaló-
suló fejlesztéssel kapcsolatban január 23-
án tartott sajtótájékoztatót Rétvári Bence, 
az  Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára, országgyű-
lési képviselő, valamint Csépke András, 
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója.

Egyre nő a budapesti agglomerációban 
élők száma, és a Budapest–Vác vasútvonal, 
amely elsőként épült meg az  országban, 
ma már valamennyi hazai vasúti szakasz 
közül a  leginkább leterheltnek számít – 
fogalmazott az  államtitkár. Mivel a  jára-
tok sűrítésének technikai akadálya van, 
a kapacitásbővítésre a MÁV azt a megol-
dást választotta, hogy kétszintes vonato-
kat közlekedtet ezen a vonalon. A jelenleg 
használt szerelvényeken az ülőhelyek szá-
ma 520, az  emeletes vonatok ezzel szem-

ben 800 férőhelyesek lesznek. A kétszintes 
motorvonatok forgalomba állítása 2019 
őszétől az év végéig tart majd, a járművek 
érkezése szerinti ütemben, folyamatosan. 

A MÁV Start Zrt. vezérigazgatója szám-
adatokkal is alátámasztotta, miért döntöt-
tek az  emeletes vonatok mellett: a  Buda-
pest és Vác közötti szakasz a hazai vasúti 
hálózatnak csupán 0,8 százalékát teszi ki, 
ám az egész országra vetített teljes utasz-
szám 10 százalékát adja. 2017-ben 13,2 
millió utast szállított a MÁV ezen a vona-
lon. 

A nagyobb befogadóképességű eme-
letes szerelvények forgalomba állításával 
az utasok kényelme is javulni fog. A vona-
tok alacsony padlózatúak, légkondicionál-
tak, korszerű utastájékoztató rendszerrel 
és wifivel felszereltek, rendelkeznek a ke-

rekesszékes utasok számára kialakított 
mosdóhelyiséggel is, és  egyidejűleg akár 
12 kerékpár szállítható rajtuk. 

Csépke András tájékoztatása szerint 
a kétszintes vonatoknak a  jelenlegiekénél 
jobb a menetdinamikájuk, az út során me-
netidő-tartalékot is tudnak képezni, ezért 
lényegesen nagyobb pontossággal és meg-
bízhatósággal fognak célba érni.

A sajtótájékoztatón az  is elhangzott, 
hogy a MÁV még az idei évben jegykiadó 
automatákat telepít a váci vonal valameny-
nyi vasútállomására.

K. B.

KÖZLEKEDÉS

A jövő év őszétől közlekednek Vácra az emeletes 
motorvonatok
A váci vonalon a  jövő év második felében állnak forgalomba a  Stadler KISS 
emeletes motorvonatok. A fejlesztésnek köszönhetően javulnak az utazás kö
rülményei, csökken a zsúfoltság, és az új szerelvényekkel várhatóan a menet
rendet is jobban tudja majd tartani a vasúttársaság.

Gödi Körkép | 2018. 2. szám KÖZÉLET
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Közel 30 éve ünnepeljük a Magyar kultúra 
napját annak emlékére, hogy 1823. janu-
ár 22-én tisztázta le a  Himnusz kéziratát 
Kölcsey Ferenc. Az évforduló mindig alkal-
mat teremt arra, hogy ünnepeljük évezre-
des hagyományainkat, gyökereinket, erő-
sítsük nemzeti tudatunkat. Ahogy szerte 
az országban, Gödön is ilyenkor ismerik el 
a kulturális területen kiemelkedően dolgo-
zókat, alkotókat.

Január 22-én zsúfolásig megtelt a  Du-
na-part Nyaralóházak színházterme. 
Markó József polgármester köszöntötte 
az  egybegyűlteket, s  arról beszélt, hogy 
a város igyekszik segíteni a kulturális terü-
leten dolgozók munkáját. Elmondta, hogy 

két meglévő intézménye mellé egy új isko-
lát épít a város, és  jóllehet az elmúlt évek-
ben három új tagóvodával bővült a hálózat, 
a település pályázik a Kincsem Óvoda teljes 
körű felújítására is. 

A térség országgyűlési képviselője, 
Tuzson Bence szerint Göd a kultúra városa 
is. Mint fogalmazott: a kultúra kis mozaik-
darabjai itt összeilleszkednek, és az embe-
rek különféle csoportjaiból közösséget ké-
pesek formálni. Nemzedékek hosszú sora 
építi, alakítja a nemzet kultúráját, mindig 
megőrizve azt, és  mindig egy kicsit hoz-
zátéve ahhoz. A  mi generációnknak nagy 
a felelőssége abban, hogy ezt a kultúrát ké-
pesek legyünk megóvni és gazdagítani.

Ünnepi beszédében Horváth Szilárd, 
a  Búzaszem Alapítvány elnöke felidéz-
te, hogy közel 22 esztendővel korábban 
íródott meg nemzeti imánk, minthogy 
a  magyar nyelv hivatalos lett hazánkban. 
A magyar nyelvet, kultúrát addig ki őrizte 
meg? – tette fel a kérdést. Akkoriban az ál-
lam a magyar történelem és kultúra ellen-
sége volt, a nemesség pedig főként németül, 
franciául beszélt. A főúri udvarokban író-
ink, költőink óvták a  nyelvet, és  mellet-
tük a nép, a parasztság. Manapság szokás 
lekicsinylően beszélni erről a  társadalmi 
rétegről. Pedig egy parasztember, ha kel-
lett, kovács, kőműves, asztalos, állatorvos, 
agronómus, gyógyító s családja papja volt. 
Igazi polihisztor – így fogalmazhatunk. 
És ránk hagytak egy kultúrát – amit nem 
használunk. Egy olyan kultúrát, amelyben 

nem volt kétséges, hogy minden közép-
pontjában a  Teremtő Isten áll, aki nélkül 
az  egész szétesik. Ez  a kultúra több mint 
a zene, a tánc, a jelképrendszerekben bővel-
kedő mesék és − jobb szó híján − a díszítő 
motívumok. Nemzeti kultúránk a  termé-
szetből fakad, úgy, ahogy a  forrás felbu-
gyog. Beszélt a szónok arról is, hogy kuta-
tók számítógépbe táplálták több tucat nép 
zenéjét. S kiderült, hogy a magyar népze-
nének nyugatra, északra a Kárpát-meden-
cében, keletre pedig egészen Észak-Kínáig, 
sőt meglepő módon a dakota és az Andok 
vidékén élő indiánok muzsikájával is van 
rokonsága. Mindez úgy lehetséges, hogy 
kellett lennie egy ősforrásnak, ami év tíz-
ezredek távlatában is összeköti a  népeket. 
Ugyanezt támasztja alá az  is, hogy találni 
például a csodaszarvas legendákhoz kísér-
tetiesen hasonlító karacsáj mondát.

Nem az ősöket kell követni, hanem azt, 
amit az ősök követtek – idézte Kassai Lajos 
gondolatát. Ez  azt jelenti, hogy minden 

ELISMERÉSEK

Átadták az Év Pedagógusa díjakat  
a Magyar kultúra napján

Az Év Pedagógusa-díj 
kitüntetettjei

Kincsem Óvoda
1. helyezett: Leopold Ildikó
Tizenhat éve dolgozik az  óvodában. Szakvizs-
gát tett a  fejlesztő-differenciáló pedagógia te-
rületén. Kiváló minősítést ért el a  pedagógus 
életpályán való megmérettetésben.

Az óvoda iskolaérettségi módszerének kidol-
gozója, tantárgygondozója. Útmutatásai alap-
ján az  óvodában minden gyermekről szakmai 
megalapozottsággal tudják megállapítani, hogy 
megfelel-e az iskolaérettségi kritériumoknak.

Alapos és korszerű szaktárgyi tudással ren-
delkezik, amelyet örömmel oszt meg kollégá-
ival, fejlesztve ezáltal az  intézmény szakmai 
színvonalát.

Huzella Tivadar Általános Iskola 
(alsó tagozat)
1. helyezett: Polyák Zsuzsanna
2009 óta tagja a  tantestületnek. Végtelen se-
gítőkészség jellemzi, a  fiatal, kezdő pályatár-
sakat nagy odafigyeléssel támogatja, szakmai 
anyagokkal segíti. A  szülőkhöz és  a  gyerekek-
hez fűződő kapcsolata is nagyfokú empátiát 
mutat. Szakmai munkáját nagy alapossággal, 
kiváló felkészültséggel végzi. Nyitott minden 
új módszer és eszköz kipróbálására és alkalma-
zására. Ambiciózus hozzáállása, derűje jelen-
tősen hozzájárul az iskola szakmai feladatainak 
és szabad idős programjainak színvonalas meg-
valósításához.

Németh László Általános Iskola és AMI 
(felső tagozat)
1. helyezett: Farkas Ilona
Jelentős szerepet játszott a  művészetoktatás 
elindításában. Tulajdonságai közül kiemelke-
dik embersége, pozitív szemlélete. A  Közal-
kalmazotti Tanács vezetőjeként, az  Intézmé-
nyi Tanács tagjaként és  a  Diákönkormányzat 
vezetőjeként is mindig kiválóan látta és  látja 
el feladatait: számos iskolán kívüli szabadidős 
programot szervez a diákoknak és a pedagógu-
soknak. Évekig önképzőkört, beszélgető délutá-
nokat, virágkötő és  képzőművészeti szakkört 
tartott a gyerekeknek. Iskolai és városi ünnepi 
műsorokat vitt színpadra, tanítványai sikeresen 
szerepelnek versenyeken. Szakmailag és embe-
rileg egyaránt példaképe tanítványainak és kol-
légáinak. 

Részletek a díjátadáson elhangzott laudációkból

A Kastély Óvoda Katica csoportja 
mondókákkal és dalokkal készült 
az ünnepre 

A Magyar kultúra napjának kitüntetettjei és 
az elismeréseket átadó városvezetők
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egyes ember felelős a közösségért – a saját 
területén, és  ezt tudták az  őseink. Mint 
ahogyan azt is, hogy a  Teremtő Istennel 
és  a természettel békében és  összhangban 
kell élni. Mit adhat a magyar kultúra ma, 
a  mi nemzedékünknek? A  Kodály-mód-
szer óta tudjuk, hogy a  napi énekóra szá-
mos területen segíti a tanulást. A hetvenes 
években egy négyéves, utánkövetéses vizs-
gálat során már kiderült, hogy több mint 
húsz területen, 15-20 százalékkal jobb 
eredményeket értek el azok a tanulók, akik 
kaptak művészeti nevelést, mint azok a tár-
saik, akik nem. Jobb volt például a szöveg-
értési és  matematikai képességük, jobbak 
a  szociális készségeik. Ma ennek ellenére 
nem használjuk, elkótyavetyéljük ezeket 
a kincseinket, pedig megfontolandó, hogy 
talán a PISA-felmérés romló eredményein 
is hathatósan lehetne segíteni velük – fejez-
te be gondolatait Horváth Szilárd.

A díjátadó gála első felében Göd Város 
Önkormányzata díszoklevelet adott át Vizi 
Istvánnak, köszönetképpen azért, hogy fel-
becsülhetetlen értékű Kincsem-litográfiá-
ját a városnak ajándékozta. 

Negyven éven át tartó oktató-nevelő 
munkájáért az  Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma elismeréseként Pedagógus 
Szakszolgálati Emlékérmet vehetett át 
Hendrik Lászlóné.

A kollégák szavazatai alapján, az Év Pe-
dagógusa díjazottjai lettek:
Kincsem Óvoda: 
1. helyezett: LEOPOLD ILDIKÓ, 2. helye-
zett: Szabóné Újhelyi Mónika, 3. helyezett: 
Kocsis Katalin
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola: 
1. helyezett: POLYÁK ZSUZSANNA, 2. he-
lyezett: Pató Istvánné, 3. helyezett: Kim Judit
Gödi Németh László Általános Iskola 
és AMI: 
1. helyezett: FARKAS ILONA, 2. helyezett: 
Birkás Mónika, 3. helyezett: Medve Sán-
dorné
Búzaszem Általános Iskola és AMI: 
1. helyezett: BENKOVICSNÉ BOLLA 
MÁRTA, 2. helyezett: Csósza Zsuzsanna, 
3. helyezett: Wagnerné Éry Júlia
Piarista Szakiskola, Gimnázium és  Kol-
légium: 

1. helyezett: KEMÉNY GÁBOR, 2. helye-
zett: Tóth Péter, 3. helyezett: Ballagó Kor-
nél

Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelé-
sért díjazottak: 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: 
1. helyezett: SZOTTFRIEDNÉ JOÓ AD-
RIENN, 2. helyezett: Mucsiné Zomborka 
Szilvia, 3. helyezett: Sidorow Éva

Göd Város Alkotó- és Előadóművész díja-
zott: a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar.

A díjazottaknak szívből gratulálunk!
Az ünnepségen népdalcsokorral a  Bú-

zaszem Iskola növendékei (felkészítő: 
Nemcsics Kinga), mondókákkal és énekek-
kel a Kastély Óvoda Katica csoportja (fel-
készítőik: Dobisné Stum Mónika és Huszár 
Erika); duettel Huszár Erika és  Pleszel 
Diána óvónők, Babits Mihály-versekkel 
Kemény Gábor, a  Piarista Iskola tanára, 
és minikoncerttel a Gödi Ifjúsági Fúvósze-
nekar közreműködött.

V. Pálfai Kinga

Búzaszem Általános Iskola
1. helyezett: Benkovicsné Bolla Márta
Szeretet, törődés, pontosság és  remek időbe-
osztás jellemzi. Mérhetetlen kedvességgel, 
csendes határozottsággal tart rendet. Kiváló 
irányító és közösségépítő. Jó érzékkel tapint rá 
a gyerekek erősségeire és rejtett tartalékaira. Jó 
emberismerő és helyzetfelismerő. A gyerekeket 
komplex személyiségekként kezeli, mindenki-
ből a  legtöbbet hozva ki. Első diplomáját ker-
tészmérnökként szerezte, mert lelkészgyerek-
ként a  tanítói pálya elérhetetlen volt számára. 
A  rendszerváltozás és  négy gyermeke felneve-
lése után lett tanító, pályáját a  Búzaszemben 
kezdte.

Piarista Szakközépiskola és Szakgimnázium Iskola
1. helyezett: Kemény Gábor
2006-tól tagja a  gödi Piarista Szakközépis-
kola és  Szakgimnázium nevelőtestületének. 

Valamikor maga is piarista diákként végezte 
tanulmányait. A  gödi iskola közösségformáló 
személyisége, a  „Kvaterka” dolgozói közösség 
házigazdája. Az „utolsó polihisztorok” egyike: 
gépészmérnöki végzettségénél fogva szakmai 
tárgyakat tanít, de humán műveltsége, világlá-
tása révén a diákok és a pedagógusok közössé-
gének is nevelője, a  gödi városi rendezvények, 
ünnepek kiemelkedő szereplője. 

A Művészetoktatásért, Kultúráért 
és Nevelésért Díj kitüntetettje

Pedagógiai Szakszolgálat
1. helyezett: Szottfriedné Joó Adrienn
1981-ben kezdte pályafutását. Négy éve logopé-
dusként dolgozik a Kincsem Óvodában. Kedves 
természete miatt jó vele együtt dolgozni, min-
dig mosolyog, nyugalmat áraszt. Nagy tapasz-
talattal, kiváló szakmai tudással rendelkezik, 
és kedvesen, meleg szeretettel fordul a gyerekek 

felé. Soha nem mond nemet a hozzá segítségért, 
tanácsért fordulóknak. Nyomon követi a hozzá 
járó gyerekek útjának alakulását, szívén viseli 
minden egyes gyerek sorsát, és a legjobb megol-
dásokat igyekszik megtalálni számukra. 

A Göd Város Alkotó- 
és Előadóművész Díj kitüntetettje

Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 2006-ban alakult 
meg a Németh László Általános Iskolában, Nyikes 
Róbert rézfúvós tanár vezetésével. Az  Alapfokú 
Művészeti Iskola zenei tagozatán tanulók mellett 
már végzett növendékek is tagjai a zenekarnak. 

Az  együttes rendszeres fellépője Göd város 
hivatalos ünnepségeinek, kulturális eseménye-
inek. Az elmúlt években a zenekar több külföldi 
fesztiválon is szerepelt. A  fúvósok koncertjeit 
gyakran színesíti táncával a  Gödi Mazsorett 
Csoport, Boldog Mónika tanárnő vezetésével.

A Búzaszem Iskola növendékei 
népdalcsokorral örvendeztették meg 
a közönséget

Gödi Körkép | 2018. 2. szám KÖZÉLET
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A pályázatok benyújtásának módja:
fényképes önéletrajz megküldésével 
a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail címre vagy szemé-
lyesen a Duna út 5. szám alatt.
További tájékoztatás: (06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); 
www.goditesz.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot 
hirdet

USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkakör, munkaidő-
keretben (2 x 12 óra munkavégzés után két pihenőnap, beosz-
tástól függően munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is)
Pályázati feltétel: középfokú végzettség, uszodamesteri 
képesítés
Munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
(Ha a pályázónak nincs uszodamesteri képzettsége, de vál-
lalja a végzettség megszerzését, akkor a TESZ beiskolázza.)

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

GONDNOK/TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 órás mun-
kakör (csütörtök délutáni és szombati munkavégzéssel)
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség
A pozíció betölthető: azonnal 

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

TÁJÉKOZTATÁS

Az önkormányzathoz benyújtandó 
kérelmek szabályairól
2018. január 1-jén lépett hatályba az  Általános közigazgatási 
rendtartás (röviden Ákr.), s egyúttal hatályát veszti a közigazga-
tási hatósági eljárás és  szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (közismert rövidítéssel Ket.), amely 
a közigazgatási hatósági eljárások eddig érvényes szabályait tar-
talmazta. 

Mivel a jogszabályok és azok változásainak értelmezése a hét-
köznapi életben nem könnyű feladat, segítséget szeretnénk nyúj-
tani az ügyfeleknek, hogy kérelmeiket szabályszerűen nyújthas-
sák be, például az önkormányzathoz, és így az ügyintézés formai 
okok miatt ne szenvedhessen késedelmet. 

A kérelmeket − ha törvény vagy kormányrendelet másként 
nem rendelkezik − általános szabályként írásban vagy személye-
sen lehet benyújtani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kézzel 
vagy géppel leírt kérelmeket minden esetben kézzel aláírva, pos-
tai úton, illetve az ügyfélfogadási időben személyesen lehet be-
nyújtani. Az ügyfélfogadási időben személyesen kezdeményezett 
kérelmezés esetén az ügyintéző jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 
az ügyfél ott helyben aláír. A kérelmek akkor teljesek, ha tartal-
mazzák az ügyfél egyértelmű azonosítására alkalmas adatokat, 
elérhetőséget, illetve egyes kérelmeknél a szükséges melléklete-
ket is csatolják.

Elektronikus kérelem benyújtására kizárólag az Ügyfélkapun 
keresztül van lehetőség. A hivatalos ügyek gyorsan és kényelme-
sen intézhetők az e-Papír ingyenes, hitelesített üzenetküldő al-
kalmazással, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus 
úton összeköti az  Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a  szol-
gáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, így Göd Város Önkor-
mányzatával is. Hivatalos ügy indítása elektronikusan a https://
epapir.gov.hu/ oldal felkeresésével lehetséges. Itt az ügyfélkapus 
felhasználónév és jelszó megadása után megjelenő e-Papír olda-
lon különböző témák és ügytípusok közül lehet választani.

A fentiek alapján tehát bejelentést, kérelmet benyújtani nem le-
het e-mailben, Messengeren vagy Facebookon keresztül, ugyanis 
ezekben az esetekben a bejelentő, illetve az ügyfél nem azonosít-
ható egyértelműen, és ez visszaélésre adhat okot. A szabályosan 
és hiánytalanul benyújtott bejelentésben vagy kérelemben azon-
ban már kérhető e-mailes kapcsolattartás, amely megkönnyíti 
a későbbi információáramlást.

Jakab Júlia
Göd Város Önkormányzata

KÖZÉLET
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OKTATÁS

Gödön tanácskoztak a tankerületi iskolák 
igazgatói
Minden hónapban más-más helyszínen rendezi meg intézményvezetői érte-
kezletét a Dunakeszi Tankerületi Központ. A január 17-ei szakmai találkozó-
nak Göd városa adott otthont.

A tankerülethez tartozó több mint ötven iskola képviseletében mintegy 110 
pedagógus – iskolaigazgatók és igazgatóhelyettesek – vettek részt a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében megtartott értekezleten. A vendégeket Bajkó 
Ildikó, a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója köszöntötte, majd Markó József polgármester mondott rövid beszé-
det, amelyben elhangzott: a városban jelenleg két, állami fenntartású általá-
nos iskola működik, a  lakosságszám folyamatos növekedése miatt azonban 
szükségessé vált egy 8 osztályos, 24 tantermes új iskola megépítése is, amelyre 
a város a közelmúltban kapta meg a kormánytól az állami támogatást. 

A köszöntők után a Németh László Általános Iskola két hangszeres növen-
déke, valamint moderntánc csoportja adott rövid műsort. Az intézményveze-
tők ezt követő értekezletét Eich László tankerületi igazgató vezette.

K. B. 

SZABADIDŐ

Február végéig tart nyitva 
a jégpálya a Kincsem 
Udvarházban
Az önkormányzat és  az Eco Smart Group 
együttműködésével létrejött 320 m2-es mobil 
jégpálya február 28-áig még várja a  korcso-
lyázni vágyókat a felújított Kincsem Udvarház 
udvarterében. 

Jegyárak:
Gödi lakosoknak (lakcímkártya
bemutatásával): 650 Ft/alkalom
Nem gödi lakosoknak: 1300 Ft/alkalom
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
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ESKÜTÉTEL

Esküt tettek a református gyülekezet 
presbiterei

A Felsőgöd−Alsógöd−Sződligeti Református Gyülekezet január 14
én, vasárnapi istentiszteletek keretében tartotta meg presbiteri eskü
tételét. A presbiteri eskü záróaktusa a szeptember óta tartó presbi
terválasztó folyamatnak.

A presbitereket hat évre választotta meg a  gyülekezet a  hár-
mas társegyházközségben: Alsógödön hét, Felsőgödön hat, 
Sződligeten négy presbitert választottak, valamint hét pót-

tagot, akik a  lelkipásztorral egyetemben alkotják a presbitériumot. 
Egyházjogi megfogalmazásban azokat lehet megválasztani erre 
a tisztségre, akik a gyülekezet választói névjegyzékében szerepelnek, 
ahová azok kerülhetnek be, akik legalább három éve konfirmáltak, 
betöltötték a 18. évüket, valamint aktívan részt vesznek a gyülekezet 
életében.

A presbiterek a gyülekezet életének felelősei, évente több alkalom-
mal tartanak presbitériumi összejöveteleket, őrködnek a  gyülekezet 
rendje felett, bizonyos kérdésekben pedig döntéseket hoznak. Fontos, 
hogy a gyülekezet lelki életében is aktívan részt vegyenek, ne csupán 
a vasárnapi istentiszteleten, hanem hétköznapi alkalmakon is.

Sipos-Vizaknai Gergely református lelkipásztor igehirdetésében 
hangsúlyozta: „Életszolgálat Jézussal Jézusban a vele való életközös-
séget jelenti. A hívő is úgy van Krisztusban, mint a két összekulcsolt 
kéz: megkülönböztethetően, de szétválaszthatatlanul. (…) A presbi-
teri szolgálatot azért érdemes, lehetséges és szükséges végezni, mert 
Jézus van. Ha ő nem lenne, akkor nem lennénk itt, nem lenne keresz-
tény istentisztelet, nem lett volna presbiterválasztás sem. Nem len-
ne templom, nem lenne lelki egyház. De Jézus van, ezért van isten-
tisztelet, s az Úristen megbíz olyanokat, akik az ő ügyét szolgálják. 
(…) A  presbiteri szolgálat summája gyakorlati útmutatás: Engedd 
előre Jézust! Mielőtt valamit tennél, mondanál, javasolnál, döntést 
hoznál, engedd előre Jézust, kérdezd meg Jézust! (…) Soha ne a több-
ségnek akarj megfelelni, hanem Jézusnak! Ne legyél szolgáltatást 
végző, hanem Krisztust szolgáló!”

V-Sz. E.

ÖKUMENÉ

Ökumenikus imahét Gödön
Hagyományosan minden év januárjában rendezik 
meg az  ökumenikus imahetet a  különböző feleke-
zetek. Idén Gödön január 23-án, kedden este a fel-
sőgödi római katolikus templomban hirdetett igét 
Chikán Katalin evangélikus lelkész, január 26-án, 
pénteken este pedig az alsógödi evangélikus temp-
lomban gyűltek össze közös imádkozásra a keresz-
tény felekezetek, ahol Mészáros Csaba római katoli-
kus lelkipásztor mondott szentbeszédet.

Az evangélikus templomban egybegyűlteket 
a  „házigazda”, Chikán Katalin evangélikus lelkész 
köszöntette. Elmondta, hogy az  idei ökumenikus 
imahétre a karibi keresztények állítottak össze ima-
füzetet, amelyben javasolták, hogy csörgessenek meg 
egy láncot, majd elmélkedjenek el azon, mit jelent 
számukra ez a  lánc. Emlékeztetett, hogy volt idő, 
amikor Isten igéjének hirdetői börtönben voltak.

Az alsógödi istentiszteleten a  különböző feleke-
zetek tagjai közösen imádkoztak, énekeltek, bibliai 
szövegeket olvastak fel, majd Mészáros Csaba atya 
osztotta meg gondolatait az  evangéliummal és  az 
ökumenikus imahéttel kapcsolatosan.

Beszédében elmondta, hogy „teológiai szemszög-
ből milyen távol vagyunk egymástól, katolikusok, 
evangélikusok, reformátusok, de amikor össze 
tudunk jönni és  együtt tudunk imádkozni, meg-
hallgatni Isten igéjét, egymás mellé tudunk ülni 
és  nincs feszültség köztünk, akkor van remény, 
hogy egyszer majd lesz egy közös világ, közös isten-
szeretet, közös, letisztult istenszolgálat. Talán nem 
is a mi életünkben, de az utódaink életében.” Feltet-
te a kérdést: „Van-e helye az én életemben Istennek? 
Van-e helye a  másik embernek? Jól megférnek-e 
egymással? Az ökumenikus imahét is ezt szolgálja. 
Az evangélium arra tanít minket, hogy ne legyünk 
el magunknak, hanem gondoljunk a  másikra, de 
valahogy az Istenben.” Csaba atya Gyökössy Endre 
gondolatával zárta beszédét: „Boldogok, akik tud-
ják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, 
hogyan éljenek.”

A közös istentisztelet végén a  templomban egy 
kis szeretetvendégségre hívták meg a  jelenlévőket, 
ahol adódott alkalom kötetlen beszélgetésre, ismer-
kedésre is.

Szöveg és kép: Vida-Szabó Emese

KÖZÉLET
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BÚZASZEM-BÁL

Farsangkor mindent lehet
Nyolcadik alkalommal tartott jótékonysági bált a Búzaszem Is-
kola. Egy Michael Jackson-imitátor táncával kezdődött az  idei 
bál programja, – a vendégek nem kis meglepetésre. Kisvártatva 
azonban Sobri Jóska is színre lépett, aki a  „moonwalkingoló” 
kollégát percek alatt megtanította a karikás ostor használatára. 
Az először bátortalan, majd egyre élesebb cserdítésekre odagyűl-
tek a somogyi dudások, táncosok, akik legényest jártak, és az asz-
szonyokat is táncba vitték.

A hagyományosan a Huzella Tornacsarnokban rendezett bál-
ra a Búzaszem szülői közössége dekorálta ki a helyiséget, terített 
meg, és díszítette fel az asztalokat. A szülők szolgálták fel a va-
csorát a vendégeknek, ők kínálták a frissítőket a bárban, és Babus 
Michael Jackson Tamás néptáncpedagógus betanításában ők is 
készültek somogyi táncokkal. A zenészeket Bese Botond vezette. 
Ez az alkalom mindig egyfajta közösségépítő tréning is, jól meg-
érdemelt mulatsággal egybekötve.

A visszatérő vendégek nagy örömmel fogadták a Partyssimo 
zenekart, a vacsora alatt gyűjtött kalóriákat pedig hajnalig tartó 
parkettakoptatással dolgozták le.

A jótékonysági bálnak köszönhetően az  iskola konyhája egy 
ipari mosogatógéppel gazdagodhat.

VPK
Fotók | Tóth Gábor László

ROTARY-BÁL

Jótékonysági est a fiatalokért

A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is megrendeztük Ro-
tary Klubunk jótékonysági bálját a De Plaats Belga Sörház-
ban. Aki belépőjegyet vett és eljött erre a rendezvényünkre, 
az nem csupán jól szórakozott ezen az estén, hanem ada-
kozott is egy nemes cél megvalósításának érdekében. A bá-
lunkon közel 90, velünk, rotarystákkal együttgondolkodó 
és együtt érző barátunk vett részt. Voltak olyanok is, akik 
nem tudtak eljönni a  rendezvényre, ám támogató jegyek 
vásárlásával járultak hozzá jótékony céljaink megvalósítá-
sához. A bál színvonalát professzionális és amatőr művé-
szek fellépései tették színesebbé. Huzella Péter Kossuth-dí-
jas előadóművész – Huzella Tivadar Nobel-díjra jelölt gödi 
kötődésű tudós unokájának – dalai szórakoztatták a  kö-
zönséget, és a GDSE Táncszakosztályának fiataljai bűvöltek 
el a megjelenteket tudásukkal. Mint minden évben, az idén 
is értékes sportereklye került kalapács alá. Elárvereztük 
a gödi székhelyű Braca-Sport Trading Kft. által felajánlott 
Braca VII-es kajaklapátot, amely márkával többek között 
Kozák Danuta szerzett olimpiai- és világbajnoki címeket. 
A  lapát értékét emelte, hogy a  többszörös olimpiai és  vi-
lágbajnokunk ellátta azt kézjegyével. Nem maradhatott el 
a tombola sem, számos gödi és környékbeli vállalkozó által 
felajánlott értékes tárgy talált gazdára. A vendégek jól érez-
ték magukat, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 
a zenekar hajnalig húzta a talpalávalót. A bál sikertörténet, 
hiszen a bevételek biztosítják a Gödi Rotary Klubnak, hogy 
idén is megrendezhessük Gödön a „Sport&Fun” nemzet-
közi ifjúsági sporttábort.

Köszönet a szponzoroknak, a jóért tenni kész barátaink-
nak, a Gödi Rotary Klub aktív tagjainak, hogy egy nagy-
szerű rendezvénnyel hozzájárultak a Rotary céljainak meg-
valósításához. Találkozzunk jövőre is, veletek, ugyanitt! 

Gál Emil 
elnök

Rotary Klub Göd
Fotó: Mácsai Zsolt

Jótékonysági báljának  bevételeit a Gödi Rotary Klub a nyaranta 
megrendezett nemzetközi ifjúsági sporttáborára fordítja

Gödi Körkép | 2018. 2. szám KÖZÉLET
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Megkezdte munkáját a művelődési ház 
helytörténeti szakköre

A József Attila Művelődési Ház az Ady Klubba hívta alaku-
ló összejövetelre mindazokat, akik szívesen részt vállalná-
nak a gödi múlt feltárásában és a  tavaly tavasszal átadott, 
kívül-belül megújult Kincsem Udvarházban létesítendő 
helytörténeti gyűjtemény létrehozásában.

A találkozóra tizennyolcan látogattak el, és hatan jelez-
ték, hogy a jövőben csatlakozni szeretnének a közös mun-

kához. Szabó Imréné Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója 
köszöntőjében elmondta, hogy a tervek szerint a Kincsem 
Udvarházban korhű módon rendezik be a  legendás ver-
senyló bokszát, emlékkiállítással tisztelegnek Kincsem 
trénere, Hesp Róbert előtt, az U alakú épület déli szárnyá-
ban pedig a  helytörténeti gyűjtemény kap majd helyet. 
Alapvetően ennek a kiállítási anyagnak az összeállításával 
kapcsolatos feladatok (tárgyi és  írásos emlékek felkutatá-
sa, anyaggyűjtés, rendszerezés, tájékoztató táblák szövege-
zése) jelentenék a  szakkör fő tevékenységét. Ezek mellett 
a munkacsoport részt vállalna a helytörténettel összefüg-
gő számos más tevékenységben is, például a helyi értéktár 
népszerűsítésében, rendszeresen megjelenő helytörténeti 
kiadvány megjelentetésében, önálló helytörténeti témájú 
honlap üzemeltetésében, ahol egy helyen volna elérhető 
minden olyan képes és szöveges anyag, amely digitalizált 
formában rendelkezésre áll Göd múltjával kapcsolatban. 

A hozzászólásokban számos más lehetséges cél, feladat is 
megfogalmazódott, és  a  jelenlevők között voltak olyanok, 
akik máris konkrét témák feldolgozását vállalták. 

A szakkör alakuló ülésének tapasztalatait így foglal-
ta össze Szabó Zsuzsa igazgató: „Az elhangzottak alapján 
a  lelkes csapat tervei egyeznek az  önkormányzat és  a  lo-
kálpatrióta lakosság elképzeléseivel. Megítélésünk szerint 
az a legcélszerűbb, ha egy-egy javasolt ötletet, témát kisebb, 
két-három fős hozzáértő csoportok valósítanának meg 
szakértők bevonásával, összehangolt, szervezett formában. 
Mindannyian bízunk a kitartó és eredményes munkában, 
és természetesen további jelentkezőket is várunk a soraink-
ba, leginkább az iskolák és a civilek részéről.” 

HELYTÖRTÉNET

Megelevenedik Göd múltja 
Megalakult a gödi helytörténeti szakkör
A Retró Ady Klub január 27én tartotta szokásos havi összejövetelét, amelyen ezúttal két helytörténeti vonatkozású 
eseményre került sor. 

Vetített képes előadás Felsőgöd történetéről

A helytörténeti szakkör alakuló ülése után – a számítógép-
pel kapcsolatos technikai gondok miatt – némi csúszással 
kezdődött a Retró Ady Klub aktuális havi programja. Ezút-
tal Veres Mihály János, a Bozóky Gyula Alapítvány kurató-
riumi elnöke tartott vetítéssel egybekötött előadást Nyitott 
Templomok Napja II. – Mozaikok Felsőgöd történetéből 
1907–2015 címmel. A  vetítés iránt érdeklődő – több mint 
ötvenfős – közönség türelmesen megvárta, amíg Veres 
Mihály Zoltán hazament a saját számítógépéért, hogy a ké-
pek bemutatása megkezdődhessen. 

A várakozás idejét kihasználva az előadó az összejövetel 
céljáról és  a  témához kapcsolódó jubileumokról beszélt. 
Kerek évfordulókra emlékezhetünk Felsőgöd történetéből: 
idén 100 éves a Jácint utcai temető, 95 éve kezdődött a felső-
gödi katolikus templom építése, 90 éves a Bozóky (korábbi 
nevén Erzsébet) tér, és 75 évvel ezelőtt került a templomba 
az orgona, amely ma már közel 200 éves. Veres Mihály János 

beszámolt a szinte használhatatlanná vált orgona „életmen-
tő” felújításáról. Kérte, hogy aki teheti, támogassa az orgona 
javításának ügyét. 

A vetített képes előadást nagy érdeklődés kísérte, hiszen 
a többségében archív fotók és dokumentumok mintegy 40 
százalékát az előadó most először mutatta be nyilvánosan. 
Sokan tettek fel kérdéseket és szóltak hozzá a látottakhoz.

A vetítés végén a Bozóky Gyula Alapítvány képviselői min-
den jelenlévőnek emléklapot és két képeslapot adtak ajándék-
ba, az összejövetel emlékére. A Retró Ady Klub vezetői pedig 
megköszönték Veres Mihályék munkáját és fáradozását. 

Gulyás Ádám, a klub társelnöke és Gallé Gábor program-
szervező a rendezvény végén bejelentették, hogy a Retró Ady 
Klub is jubilál: ez az összejövetel volt a 2010 novembere óta 
folyamatosan működő civil szerveződés 100. programja. Eb-
ből az alkalomból Román János társelnök, a klub „kincstár-
noka” és  Gallé Gáborné Ica, az  elmúlt évek „háziasszonya” 
jelképes jutalmat vehettek át kitartó közreműködésükért. 

Koditek Bernadett

A január végén megalakult szakkör  a helytörténeti gyűjtemény 
anyagának összeállítását tekinti elsődleges feladatának
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Adománygyűjtés orgonafelújításra
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy aki tehe-
ti, támogassa a felsőgödi Jézus Szíve-templom közel 200 éves 
orgonájának felújítását.

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

Az első ütemben az 1998 óta üzemelő Johannus 30 elekt-
romos 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 valósulna meg 2019. szeptember 14-re, melynek 
költsége 2,6 millió forint. Két év múlva lesz Göd várossá ava-
tásának 20 éves évfordulója, a  templom felszentelésének 95. 
évfordulója, és  a  170. évfordulója az  1848−49-es szabadság-
harc győztes tavaszi hadjáratának, 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 köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal támogatták 
az orgona felújításának ügyét.

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

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,

•  Tágas terek,

•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,  
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

FELHÍVÁS

Helytörténeti szakkör indult
Hívjuk és várjuk azokat az érdeklődőket, akik a 2018. január 

27-én indult helytörténeti szakkör tagjaként szívesen részt 
vállalnának (szervezetten) a gödi múlt feltárásában

és a Kincsem Udvarházban létesítendő 
Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában.

Továbbra is szívesen fogadunk jelentkezéseket
a szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu e-mail címen

vagy a (06 20) 485-4791-es telefonszámon.

József Attila Művelődési Ház

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
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BALESET-MEGELŐZÉS

Rendőrségi akció a gyalogosok 
biztonságáért

A Gödi Rendőrőrs munkatársai a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága támogatásával 
január 11-én figyelemfelhívó akciót tartottak a gyalogosok 
közlekedésbiztonságának növelése és  a  gyalogosokat ért 
közlekedési balesetek számának visszaszorítása érdeké-
ben.

A sötétedést követően Göd öt frekventált gyalogos-át-
kelőhelyénél közel azonos időben jelentek meg a  járőrök, 
és a közlekedésben részt vevő gyalogosokat tájékoztatták 
az  esetleges veszélyekről, azok elkerülési lehetőségeiről, 
továbbá felvilágosítást adtak a láthatóság fontosságáról.

Az akció alkalmával a gyalogosok a baleset-megelőzési 
tanácsokon kívül fényvisszaverő karpántokat is kaptak 
a rendőröktől.

(Forrás: police.hu)

Az akció során a gyalogosok számos baleset-megelőzési tanácsot 
és fényvisszaverő karpántot is kaptak a rendőröktől

VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS

ÉRDEKLŐDNI LEHET
a Polgármesteri Hivatalban, 
a következő telefonszámon:

(06 27) 530-064

Szeretettel várjuk Önt is 
2018. MÁRCIUS 24-ÉN, 
SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR
az évente megrendezett önkéntes tavaszi 
nagytakarításra.

A takarításhoz kesztyűt és zsákot 
az önkormányzat biztosít, és a résztvevőket 
12 órakor Alsógödön a Széchenyi csárdában, 
Felsőgödön a Duna-part Nyaralóházakban 
ebéddel vendégeli meg!

TISZTÍTSUK MEG 
EGYÜTT A VÁROST!

Részletek a Gödi Körkép márciusi számában.

BALESET- ÉS BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2018. FEBRUÁR 23-ÁN, PÉNTEKEN 13 ÓRAKOR
Előadó: Csorba György r. százados,

a Dunakeszi Rendőrkapitányság Göd Rendőrőrs őrsparancsnok-helyettese
és

Nádházi Brigitta r. százados,
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály 

baleset-megelőzési csoportjának vezetője

Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
www.godimuvhaz.hu

ELŐADÁS AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN
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Téli nyitvatartás: október 1-jétől április 30-ig
hétfő, szerda, péntek: 6.00 – 20.00 óráig (pénztár: 7.00 – 19.00 óráig)
kedd, csütörtök: 6.00 – 14.00 óráig (pénztár: 6.00 – 14.00 óráig)
szombat, vasárnap: 8.00 – 20.00 óráig (pénztár: 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!

A gödi csapat a 6 km-es akadályán pró-
bál szerencsét, ráadásul nem csupán 
saját, hanem menedékhelyes, gazdára 
váró kutyákkal is. A  gödiek jó kap-
csolatot ápolnak a váci Zöld Menedék 
Állatvédő Alapítvánnyal, s  fő céljuk, 
hogy támogassák a menhelyet, őértük 
is fussanak, s bármit, amit a versenyen 
kapnak, nyernek, azt a  menhelynek 

ajánlják fel. Szeretnék, hogy minél 
többen figyeljenek a  Zöld Menedék-
re, támogassák adományokkal (táp, 
takaró stb.), anyagilag vagy az adójuk 
1 százalékával, de akár azzal is, hogy 
elviszik sétálni a kutyákat, simogatják 
őket, foglalkoznak velük egy-két órát. 
Erre a  kezdeményezésre a  HDR meg-
alapítója is felfigyelt, így a mieink kap-

tak egy hivatalos oldalt a Facebookon, 
a „Hard Dog Race Falka – Göd” oldalt, 
amit Kovács Viktória üzemeltet.

Pákh Krisztina elmondta, hogy 
a menhelyről ideiglenes befogadókhoz 
hozzák ki a kutyusokat, és megtudtuk 
azt is, hogy javában készülnek a  ver-
senyre. Két kutyával kezdték az edzé-
seket, Lénivel és  Cukival. Időközben 
azonban Léni gazdára talált, így ő már 
nem megy a versenyre, ám emiatt egy-
általán nem bánkódnak. Heti több 
alkalommal készülnek, ki-ki a  maga 
edzettségi állapotához mérten. Tarta-
nak közös kutyás foglalkozásokat is, 
az  akadálypályás felkészülést pedig 
Bárány Eszter segíti. Jó hír, hogy in-
gyen edzhetnek Dunakeszin, a Kutya-
varázs Kutyaiskolában.

A felkészülés alatt jól szocializálód-
nak a menhelyi kutyusok, így nagyobb 
esély van szerető gazdit találni szá-
mukra. A  versenyen négy hatfős csa-
pattal indulnak majd, tehát 24 ember 
24 kutyával edz együtt. A  HDR aka-
dályfutás április 28-án lesz Piliscséven, 
ahová várnak szurkolókat is, és egyút-
tal megkérik őket, hogy egy zsák táp-
pal érkezzenek, amivel az  alapítványt 
támogathatják. Várják további ideig-
lenes befogadók jelentkezését, hogy 
még több állattal vehessenek részt 
a  megmérettetésen. Bővebb informá-
ció a  „Hard Dog Race Falka – Göd” 
Facebook-oldalon található.

V-Sz. E.

ÁLLATVÉDELEM

Akadályfutás kutyákkal − a kutyákért
Gödi civil állatvédők, a „Gödi elveszett kutyák, macskák” Facebookcsoport 
tagjai egy éve dolgoznak azon, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. 
Idén egy új célt is kitűztek maguk elé: indulnak a Hard Dog Race (HDR) nevű 
akadályfutáson, ahol kutya és gazdája együtt teljesíti a távot.

A versenyre való felkészülés során jól szocializálódnak a menhelyi kutyák, így könnyebben 
találnak gazdára 

Egész évben várja vendégeit
 a Gödi Termálstrandfürdő!
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Zeneművészeti hangversenyek
Decemberben és január első felében tartották meg a zeneművé-
szeti ág tanszaki hangversenyeit, amelyek egyben vizsgakoncert-
jei is az intézményünkben tanulóknak.

2018. január 22-én, a Magyar kultúra napja alkalmából több 
díjat is kiosztott Göd Város Önkormányzata. A Gödi Ifjúsági Fú-
vószenekar a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díjat” kap-
ta. Szeretettel gratulálunk a zenekar tagjainak és vezetőjüknek, 
Nyikes Róbertnek!

Január 26-án rendeztük meg a már hagyománnyá vált csalá-
di hangversenyünket. A  jó hangulatú koncerten növendékeink 
a szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel léptek fel.

HUZELLA ISKOLA

Új szakkör az iskolánkban
Tavaly májusban és  júniusban öt pedagógusunk gyalogos tú-
ravezetői tanfolyamon vett részt a  Testnevelési Egyetemen. 
Az  elméleti képzéseket Budapesten tartották, míg a gyakorlati 
ismereteket az egyes túraútvonalakhoz kapcsolódó helyszíneken 
sajátíthatják el a tanárok. A harmincórás tanfolyamon a peda-
gógusok megismerhették a túrázásra, illetve a táborozásra vo-
natkozó normatív előírásokat és jogszabályokat, valamint felké-
szítették őket a veszélyhelyzetek kezelésére, az esetleg szükséges 
egészségügyi tennivalókra, továbbá térképolvasói és tájékozó-
dási gyakorlatra is szert tettek. A  tanfolyamot sikeresen elvég-
ző tanárok (Bámli Gabriella, Bálint Krisztina, Gaálné Szendefy 
Ágnes, Kirsch Daniella és  Podányi Viktória) nagy lelkesedéssel 
alapították meg az  idei tanév elején a  természetjáró szakkört. 
Ennek keretein belül havonta egyszer (szombati napokon) kirán-
dulni, túrázni visznek olyan felső tagozatos tanulókat, akik ér-
deklődnek a természet szépségei iránt, szeretik az aktív pihenést, 
és szívesen válnának egy jó csapat tagjaivá. A szakkör másik célja 
egy olyan gyermekközösség formálása, amelynek tagjai vállalják 
a kihívásokat, és akár egy hétnapos nyári vándortáborban is pró-
bára tennék erejüket, kitartásukat, bátorságukat.

Az őszi időszakban három túrát már sikeresen lebonyolítottak 
a szervezők, alkalmanként 20-25 diák lelkes részvételével. Ellá-
togattak a Gyadai Tanösvényre, a budapesti Szemlő-hegyi-bar-
langba és a börzsönyi Juliánus-kilátóhoz. A tavaszi szezon terve-
zett kezdése február végén esedékes, a tanév végéig négy túrára 
kerülhet sor. A  vándortábor az  Északi-Börzsönyben lesz Diós-
jenőtől Bernecebarátiig, melynek részleteiről az érdeklődők ha-
marosan tájékozódhatnak az iskolai faliújságokon. A következő 
túrákra természetesen új tagok is jelentkezhetnek, a  túravezető 
tanárnők szeretettel várnak tavasszal is minden olyan diákot, aki 
szívesen ismerkedne ezzel a szép környékkel, ahol élünk.

Gaálné Szendefy Ágnes

Az iskolák hírei

Jazz kisiskolásoknak? Igen!
Igazi zenei csemege volt Bolba Éva és  a  JAZZterlánc koncertje 
az iskolánkban, január 23-án. 460 tanulónk hallgatta meg a fer-
geteges előadást, amely nem csupán elvarázsolta a  gyerekeket, 
hanem valódi zenei élményben részesítette őket.

A három zenész a  jazz műfajában a  gyermekeknek írt zene-
számokkal komoly hiányt pótolt. Sok sikert kívánunk nekik pá-
lyájukon, és  reméljük, Gödön hamarosan újra felcsendül majd 
vidám, professzionális zenéjük.

Sz. A.

A családi hangverseny minden tanévben fontos eseménye 
az iskolának

Bolba Éva és a JAZZterlánc koncertje feledhetetlen élmény volt 
a kisiskolásoknak

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. február 26., hétfő, 17-től 18 óráig.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi 
térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

Gödi Körkép | 2018. 2. szám KÖZÉLET
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Így írt az  egyik környékünkön található vállalat vezetője 
a  workshop utáni visszajelzésében. Vállalatok vezetőivel, 
humánerőforrás-szakemberekkel találkoztunk január vé-
gén, hogy a Göd 2.0 intézményi modell elindításához im-
pulzusokat szerezzünk arról, milyennek gondolják a  jövő 
szakemberét. A  mintegy félszáz résztvevő között a  régió 
nagyvállalatai mellett a kisebbek is képviseltették magukat.

Örömmel vettük, hogy a jelenlévő szakemberek, kérdése-
inket komolyan megfontolva, nagyon értékes válaszaikban 

osztották meg velünk a véleményüket. A közeljövőben to-
vábbi találkozókat szervezünk, amelyeken a régióbeli válla-
latok hálózatot alkothatnak, közösen megújítva és erősítve 
a szakképzést.

A workshopot követően, e  tanévben második alkalom-
mal rendeztünk nyílt napot, amin az  érdeklődő diákokat 
és szüleiket nem pusztán az iskola és a műhelyek bejárásá-
ra, hanem a piarosok gödi jelenlétének aktív megismerésére 
hívtuk meg.

A résztvevők között többen már novemberben is itt voltak 
nálunk, és  most visszatértek, hogy újabb információt sze-
rezzenek be a tervezett Göd 2.0 intézményi modellünkről, 
az új tanévről és a felvételizés módjáról. A délelőtt nagyobb 
részében ötállomásos feladatot oldottak meg a diákok, an-
nak jegyében, hogy a következő tanévben orientációs kép-
zésben vesznek részt, ahol az adott szakma mellett inkább 
az egyes szakmacsoportok, valamint a képességek és a kész-
ségek fejlesztése kerül előtérbe. A feladatok között akadt tér-
látást, memóriát, tapintást és ügyességet felmérő is. A visz-
szajelzések alapján sokat jelentett diákjainknak ez a  teljes 
egészében tanáraik-mestereik által kitalált „verseny”.

Ugyan nem hirdettünk győztest, de ajándékot mindenki 
kapott. Az  öt állomáson kaptak egy-egy alkatrészt a  diá-
kok, amelyekből végül egy kereplőt lehetett összeszerelni. 
Mindannyian jól éreztük magunkat, s  várjuk a  folytatást 
egy rendhagyó felvételi formájában, március 9-én és 10-én!

B. E.

PIARISTA SZAKISKOLA

„Végre valami forradalmi történik a szakképzés érdekében”

 A régió vállalatainak képviselői elmondták, milyen szakmákban 
várják a fiatalok jelentkezését 

Vendégváró a gödi Kastély Óvodában 
Hagyományos bemutatkozó napunkra várjuk leendő 

óvodásainkat szüleikkel, illetve mindazokat, 
akik óvodánk iránt érdeklődnek. 

Találkozunk: 2018. március 10-én, szombaton délelőtt 
9 és 11 óra között

a Kastély Óvodában (Béke út 3.), 
a Hétszínvilág (Jávorka út 12.)

és a Fácán óvodaegységben (Rákóczi út 23.).

Szeretjük intézményünket, sokat teszünk azért, hogy óvodásaink 
boldog gyermekéveket töltsenek nálunk, melyet szívesen meg is 

mutatunk önöknek. 
Óvodaegységeinkben egy hangulatos szombat délelőtt 

során nyílik lehetőség megismerkedni: pedagógusainkkal, 
asszisztenseinkkel, dajkáinkkal, nevelési céljainkkal, elveinkkel, 

oktató-nevelő munkánkkal, speciális ellátási területeinkkel, 
épületeink sajátosságaival, csoportjaink helyiségeivel, 

hagyományainkkal, újdonságainkkal.

A látogatás alkalmával a gyerekek játszhatnak az óvodán belül, 
és szüleik felügyeletével az udvarokon is.

Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket 
nagy szeretettel várunk!

A Gödi Kastély Óvoda munkatársai nevében
Karaszek Ernőné

óvodavezető

KÖZÉLET
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ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS

Menyasszonyok 
és vőlegények napja
Február 3-án tartották meg a II. Gödi Esküvő-kiál-
lítást és Ruhabemutatót a József Attila Művelődési 
Házban, Pandula Judit és  Bea Orsolya szervezésé-
ben.

Szinte minden esküvői-szolgáltatói ágból vol-
tak résztvevők: ruhaszalonok, zenei szolgáltatók, 
sminkesek, fodrászok, dekoratőrök, nyomdai ter-
mékekkel foglalkozó cégek, virágcsokor- és ékszer-
készítők, tánctanárok, ceremóniamesterek, eskü-
vőszervezők, fotósok, videósok, nászútszervezők, 
köszönőajándék-készítők.

Az érdeklődők napközben tánc- és ruhabemuta-
tót, valamint kölyökdiszkót láthattak, illetve külön-
böző témákban hallgathattak előadásokat: volt szó 
a  dekorálásról, a  nászútszervezésről, a  CSOK-ról, 
valamint a lakástakarék-pénztárakról.

Idén is egy 50 ezer forint értékű nászút-hozzájá-
rulást sorsoltak ki az  „Utazz a  nagyvilágban” fel-
ajánlásában, ezenkívül értékes nyeremények talál-
tak gazdára a szolgáltatók jóvoltából.

Bea Orsolya elmondta, hogy a látogatók visszajel-
zései alapján színvonalas volt a rendezvény, változa-
tos programokkal, széles körű szolgáltatói gárdával, 
akik közül sokan már a helyszínen is kaptak meg-
rendeléseket. Jelezték, hogy jövőre is szívesen részt 
vennének a rendezvényen, várják a folytatást. A kö-
vetkező évben Valentin-nap környékén szeretnék 
megtartani az esküvő-kiállítást.

V-Sz. E.

KIÁLLÍTÁS

Szent László életműve a József 
Attila Művelődési Házban
Szent László életéről és szellemi örökségéről nyílt tárlat január 19-én a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban.

2016 végén a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Szent Lász-
ló-emlékévet hirdetett meg a  lovagkirály trónra lépésének 940. és  szentté 
avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az  emlékév keretében két vándor-
kiállítás indult útjára Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórá-
ban. Az  egyik a  lovagkirály életét mutatja be, a  másik pedig a  Kárpát-me-
dence-szerte számos helyen fellelhető Szent László-freskókból kínál ízelítőt. 
Ennek a két kiállításnak az anyagát tekinthette meg a gödi közönség február 
10-éig, a művelődési ház emeleti kiállítótermében.

Megnyitóbeszédében dr. Pintér György alpolgármester így fogalmazott: 
„A  jubileumi emlékév során számos helyen megvalósult kiállítások, meg-
emlékezések, konferenciák és vetélkedők célja a magyar nemzet egységének 
és öntudatának erősítése, illetve a közép-európai régió összefogásának kife-
jezése volt. E  programok szervezését jelentős részben a  KDNP vállalta ma-
gára – Gödön is így történt ez –, azért, hogy Szent László életéből tanulni 
tudjunk, és a rá való emlékezés erősítse meg-megrendülő nemzeti egységün-
ket.” Az alpolgármester emlékeztetett arra is, hogy közvetlen környezetünk-
ben, a Dunakanyarban több település is köthető a szent király életművéhez: 
a  László trónra lépésének előzményeit bemutató tablón ott szerepel Dömös 
neve, és a lovagkirály uralmát megalapozó mogyoródi csata is itt volt a köze-
lünkben, tőlünk mintegy 15 kilométerre. Szent László a Duna mentén haladó 
hadaival szinte biztosan járt Gödön is – tette hozzá az alpolgármester.

A tárlatot Gaál Gergely országgyűlési képviselő, a Szent László-év Tanács-
adó Testületének elnöke mutatta be a közönségnek. Beszámolt arról is, hogy 
a jubileumi esztendő során Krakkótól Zágrábig a Kárpát-medencében és azon 
is túl mintegy 120 településre jutott el a vándorkiállítás. „Az emlékév legfon-
tosabb tapasztalata az volt, hogy a lovagkirály tisztelete ma is él” – fogalma-
zott a parlamenti képviselő, és hozzátette: Szent László erényekben gazdag, 
hősies alakja példakép lehet a fiatalok számára is.

A vándorkiállításon látható volt Mihály Gábor Munkácsy Mihály-díjas 
szobrászművész Szent Lászlót ábrázoló két bronzszobra is. Az alkotó maga is 
megtisztelte jelenlétével a gödi közönséget.

K. B.

Dr. Pintér György alpolgármester (jobbra), Gaál Gergely országgyűlési képviselő  
és Mihály Gábor szobrászművész Szent László hermájának általa készített bronz 
másolatával
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ZSÖLLYE

Megújul a váci színház
A kormány 20 millió forinttal támogatja a váci Dunaka-
nyar Színház felújításának munkálatait. A beruházás rö-
vid időn belül elkezdődhet, melynek során újakra cserélik 
a több évtizedes villany- és vízvezetékeket, valamint a né-
zőtéri székeket. A jelenleginél nagyobb színpadot építenek, 
modern fény- és hangtechnikát szerelnek fel, s a homlok-
zat felújítását is tervezik. A  közeljövőben a  Dunakanyar 
Színháznak önálló társulata lehet, és államilag finanszíro-
zottá válhat.

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

KÖNYVES ÖTÖS
februári könyvajánlatunk:
•  Odze György: Sorstöröttek 
•  Berg Judit − Kertész Erzsi: A négy madár titka 
•  Fa Nándor: Magad, uram 
•  Arundhati Roy: A Felhőtlen Boldogság Minisztériuma 
•  Paulon Viktória: Kisrigók – Három gyerek hazatalál 

OLVASÓKÖR
Vezeti: Bodnár Zsuzsa
Téma: Arundhati Roy: Az Apró Dolgok Istene
Időpont: 2018. március. 27. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2018. február 23. (péntek) 13 órától 17 óráig

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

G Y E R M E K R A J Z PÁ LYÁ Z AT
A Göd Városi Könyvtár gyermekrajzpályázatot hirdet 

a madarak és fák napjára 3-18 éves gyerekeknek 
a következő témákban:

•  Életfa-ábrázolás
•  Illusztráció A fehér sólyom című kirgiz 

meséhez, vagy Horgas Béla Dalok Tipi-
Tupa hercegnőnek című verséhez

• Játékkártya vándorsólyom-figurákkal

A technika szabadon választott.

A műveket április 23-ig fogadjuk könyvtárainkban
(Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155 

vagy Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101).

Díjkiosztás: A madarak és fák napján
A rajzokat május 10. és 22. között kiállítjuk

a Központi Könyvtárban (Pesti út 72.).

Vándorsólyom: az év madara • Virágos kőris: az év fája

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

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

Február 24., szombat 19 óra
Macskafogó
musical két felvonásban
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Március 9., péntek 19 óra
Claude Magnier: Oscar
vígjáték két részben
A HADART Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 120 perc, egy szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

Március 16., péntek 19 óra
Jókai−Másik−Medveczky−Vizeli: A kőszívű ember fiai
történelmi musical 
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

Március 18, vasárnap 11 órakor
Jókai Mór – Rossa László – Lénárt László: Szaffi
népzenés gyermekszínmű
A Fogi Gyermekszínház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Március 23., péntek 19 óra
Colin Higgins: Maude és Harold 
vígjáték két részben
A Körúti Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 140 perc, egy szünettel.
Jegyár: 3500 Ft

Március 25., vasárnap 19 óra
Anton P. Csehov: Egyfelvonásos komédiák
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 1 óra 40 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 2200 Ft
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FEBRUÁR 20. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Kodály Zoltán zeneművei

FEBRUÁR 28. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének programja

MÁRCIUS 5. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának délutánja

MÁRCIUS 6. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: A vesebetegség megelőzése, gyógyítása

MÁRCIUS 7. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub programja

13.00 
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

MÁRCIUS 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának össtzejövetele

MÁRCIUS 20. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja
Téma: Úszószállodák – a luxushajók világa

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

FEBRUÁR 24. SZOMBAT | 17.00
Retró Ady Klub

MÁRCIUS 3. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

MÁRCIUS 15. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub találkozója

MÁRCIUS 17. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja

MÁRCIUS 24. SZOMBAT | 17.00
Retró Ady Klub

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

MEDITÁCIÓS TANFOLYAM
2018. MÁRCIUS 2 . (PÉNTEKTŐL)

SAHAJA JÓGA
10 héten keresztül 18.15–20.15-ig

Jelentkezés:
http://jogameditacio.hu/meditacios-tanfolyam/

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

Retró Ady Klub
(2132 Göd, Kálmán u.13.)

2018. február 24-én, szombaton 17 órakor:
Körutazás a legnyugatibb iszlám államban
Marokkó királyi városai (dr. Kishonti László)

utána:
Emlékmű a kampuszon

Gemer György felsőgödi edző Kanadában
(Kürtössy Péter)

Info: retroadyklub@gmail.com

Babaruha börze
2018. március 3., szombat 8-13 óráig

Asztalfoglalás: Molnár Erika
(06 20) 546-7274

A z  e l ő a d á s o k r a  a  b e l é p ő :  8 0 0  F t/ f ő

Bábszínházi előadások
2018 . FEBRUÁR 26.

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
(2131 Göd, Pesti út 72.)

10 ÓRA: 
ÓPERENCIÁS BÁBSZÍNHÁZ

Hüvelyk Panna
14 ÓRA: 

SZABAD ÖTLETEK SZÍNHÁZA

Pöttyös Panna

Gödi Körkép | 2018. 2. szám AJÁNLÓ
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VÉDELMI RENDSZEREK

Árpád-vonal
•  A II. világháborús magyar katonai 

védelmi rendszer az Északkeleti-Kár-
pátokban

•  A háromlépcsős védelmi rendszer 
kiépítése 1939 és 1944 között

•  Az Árpád-vonal működési elve — 
egyedi rendszer a világháború erőd-
rendszerei között

•  Az erődszázadok működése
•  Az erődrendszer utóélete

Vetített képes előadás a védelmi rendszerről

2018. március 8., csütörtök 18 óra
a gödi művelődési házban

Előadó: Rakaczky István,
az Ukrán-Kárpátok erődrendszerének kutatója

Programok kismamáknak

Bemutatkozik a Kismama Klub gödi csoportja 
2018. március 23-án,  pénteken 11-től 16 óráig 

a József Attila Művelődési Házban.

11 órakor:  Beköszöntő – programajánló Lenkei György és Zöldi Tóth Andrea 
szervezőkkel

11.15:   Szilágyi Krisztián csecsemő-újraélesztési bemutatója

12 órakor:   A gödi Kismama Klub bemutatkozása

13 órakor:   Dr. Fekete Zoltán, a váci Jávorszky Ödön Kórház szülészeti 
osztályának főorvosa tart előadást, Alternatív lehetőségek a váci 
szülészeten címmel.

14 órakor:   Kismama jóga − ízelítő Dórival

14.15:   A védőnők feladatai a várandós gondozás és a gyermekágy alatt 
(szoptatási tanácsadás, babamasszázs stb.)

15.15:   Kismamatorna − ízelítő

15.30:   Bemutatkoznak a Boldogságcseppek és a Gödi Anyák Angyalai 
helyi civil szervezetek.

Tartalmas időtöltés mozgással, előadásokkal, vendégekkel, büfével, teázóval. 
A natúr baba-mama kozmetikumok hatása, készítése − előadás, 

termékbemutató és vásár

A programok idején szoptató-, masszőr- és babasarok működik.

A belépés díjtalan.

A rendezvényt a gödi Kismama Klub szervezi. |  Kismama Klub Göd

Információk: Zöldi Tóth Andrea, telefon: (06 20) 562-5066

Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

MÁRCIUS 24., SZOMBAT 18 ÓRA

OPERAKETTŐSÖK − III. RÉSZ

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

Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami 
Operaház karnagya

Műsorvezető: Apagyi Melinda

Belépő: 500 Ft/fő

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Művészjáradék igényelhető
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló

2011. évi CIX. törvény (MMA törvény) módosítása szerint 
a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút 
iránti tisztelet kifejezéseképpen az MMA bevezet egy új 

rendszeres (havi) juttatást, a művészjáradékot. 
Az új járadékot a Magyar Művészeti Akadémia nyújtja 
az MMA Titkársága útján azon 65. életévüket betöltött 

személyeknek, akik szakmai elismerésben részesültek.
A művészjáradék igénylésének feltételeiről és 

egyéb tudnivalókról a www.mma.hu honlapon 
tájékozódhatnak.

(Az igénylőlap kitöltésében a művelődési ház 
munkatársai segítséget nyújtanak.)

G R ANDPIERRE ATILL A

A Tárih-i Üngürüsz magyar ősgeszta bujdoklása és mai jelentősége
ŐSTÖR TÉNE TI ELŐADÁS

2018. MÁRCIUS 9.,  PÉNTEK 18 ÓR ÁTÓL
A DUNA- PART NYAR ALÓHÁ Z AKBAN

További információ: (06 30) 383-9567 • A belépőjegy ára: 500 Ft 
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig, illetve az egyéb rendezvényeink idején!
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10 órától
Ákom-Bákom Bábszínház:

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

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

március

9
péntek

március

25
vasárnap

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

Dr. Balogh Tamás és 
Zelenák József Visszatérés 
a Szent István csatahajóra  
című előadásával várjuk 
a hajózás története iránt 
érdeklődőket!

További információ:
(06 30) 383-9567

A program ingyenes!

február

23
péntek

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

19 órától
Retró Mozi
Bruce Lee a Sárkány útja című 1972-
ben készült filmjével várjuk a kung-fu 
legenda rajongóit.

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

március

2
péntek

19 órától
Vasmacska Hajós Klub

18 órától
Grandpierre Atilla 
előadása

Grandpierre Atilla „A Tárih-i Üngürüsz magyar ősgeszta 
bujdoklása és mai jelentősége” címmel tart őstörténeti 
előadást.
További információ: (06 30) 383-9567 • A belépőjegy ára: 
500 Ft • Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig, 
illetve az egyéb rendezvényeink idején!

AJÁNLÓ
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SÁRKÁNYHAJÓ

Medencében is kiválóan teljesít 
az új gödi klub
Rendhagyó jelleggel, első alkalommal és gödi sikerekkel rendez-
ték meg január közepén a kecskeméti fürdőben az I. Medencés 
Sárkányhajó-versenyt. A  látványos, téli regattán több mint 40 
csapat mérte össze erejét és taktikai tudását, köztük a gödi Aqua 
Sport Promotion (ASP) egyesület sárkányhajó-csapata. 

− A gödi együttes több kategóriában is indult. Legeredménye-
sebben a  női legénység szerepelt, profi kategóriában a  dobogó 
második fokáig jutottak – nyilatkozta a Gödi Körképnek Horváth 
László Norbert, az ASP edzője, aki egy banki amatőr csapatot is 
dobogóra juttatott, céges mix és női kategóriában.

A közel kétesztendős ASP-t idén vette fel tagjai közé a  Ma-
gyar Sárkányhajó Szövetség, így teljes jogú tagként indulhatnak 
a magyar bajnokságon, illetve résztvevői lehetnek az idei, szegedi 
világbajnokságnak, ahol a hajóegységekben, különböző kategó-
riákban várhatóan 3-4 ezer versenyző fog megmérkőzni.

SÁRKÁNYHAJÓ

Gödiek a jégsárkány-
világbajnokságon 
 
A Belső-mongóliai Duolunban január közepén rendezték 
az első jégsárkányhajó-világbajnokságot. A hajó legénysé-
gének gerincét adó Dunai Sárkányok csapatában két gödi 
versenyző, Bicskei Szilvia és Ring József is kiválóan helyt-
állt, érmes helyezésekre repítve a magyar sárkányt. 

A kitűnően rendezett, 27 nemzetet felvonultató verse-
nyen nem csak az  ellenfelekkel, hanem a  metsző hideg 
széllel, az olykor közel -40 fokos hideggel és a tengerszint 
feletti 1500 méteres magassággal is meg kellett küzdeni. 

A világbajnokságon a magyar gárda egy arany- és négy 
ezüstérmet szerzett a különböző kategóriákban.

Vasvári Ferenc

A Gödi SE-vel együttműködő vízilabda utánpótlás-nevelő műhely 
elérkezett működésének negyedik esztendejébe. Németh Rudolf 
arról számolt be, hogy közel 60 gyermek pólózik náluk, az idei év-
ben heti egyszer külön kapusedző segíti munkájukat.

− Egyre inkább kezd beérni a  munkánk gyümölcse. Három 
bajnokságban veszünk részt a 2017/18-as versenyévadban. Olyany-
nyira sikerült felzárkóznunk a többi csapathoz, hogy az országos 
bajnokságban, parázs mérkőzéseken, 1-2 gólos különbségekkel 
maradunk csak alul.

Tudásban „ott vagyunk”, már csak egy kicsivel több önbizalom-
ra van szüksége a gyerekeknek az áttörő sikerhez! Kezd összeállni 
az  előkészítőseinkből − 2007−2008-ban született gyerekekből − 
egy csapat, amellyel jövőre a legalacsonyabb, úgynevezett „Baby” 
korosztályban indulunk. Bár a feltételeink nem a legjobbak, hiszen 
nincsen fedett uszoda, a  szakmai munkát Császár György veze-
tőedző irányításával és 30 év vízilabdás tapasztalatával a  lehető-
ségeinkhez mértem maximálisan biztosítjuk a gyerekeknek. Idén 
az  edzőtábor, a  felkészülési tornák, a  mérkőzések, az  edzések, 
a  felszerelések és  edzéseszközök mellett egy öthónapos folyama-
tos táplálkozási segítségnyújtást és  csapatépítő tréninget is szer-

veztünk számukra. Itt sportolóink jobban megismerik egymást 
és önmagukat, igazi csapattá válnak, valamint megtanulják a tu-
datos, egészséges táplálkozás alapjait. A  közösségünk erejét mu-
tatja, hogy a  2017-es évet december 19-én a  hagyományos kará-
csonyi ünnepségen 160 fő részvételével zártuk. Szeretettel várjuk 
a 2007−2010-ben született fiúkat és lányokat a legfiatalabb csapa-
tunkba. A részleteket a vizikukac.hu oldalon olvashatják.

V. F.

VÍZILABDA

Három bajnokságban mérkőzik az Aquaworm Waterpolo Göd

A gödi Aqua Sport Promotion résztvevője lehet 
a világbajnokságnak is

A „jégsárkányos” gödiek: Bicskei Szilvia (az első sorban, fekete 
kabátban) és Ring József (a hátsó sorban, narancssárga mellényben)

A Gödi SE-vel együttműködő vízilabdaműhely csapatai három 
bajnokságban mérkőznek
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A gödi kötődésű sportszakemberek közül már többen is bi-
zonyították rátermettségüket városunkon kívül is. Ezúttal 
a Gödi SE kungfusainak lehetőségéről számolunk be.

− A  GSE Kungfu Szakosztályának tavaly nyári tábora 
a Homokszigeten volt, edzés gyanánt a fogásokból való sza-
badulást tanítottam a gyerekeknek. A Budapesti Honvéd ifi 
vízilabdacsapatának edzője éppen arra járt, és megtetszett 
neki, amit oktattam. Elkérte a telefonszámomat, s kérdezte, 
a téli tornatermi edzésüket pár alkalommal megtartanám-e. 
Gondolkodás nélkül igent mondtam, mert megtisztelő volt 

számomra a felkérés. Decemberben jött is a hívás, és a Kőér 
utcai uszodában egyik haladó tanítványommal, Gáhy 
Kornéllal megtartottuk a vízilabdacsapatnak a számukra is 
különleges, de elmondásuk szerint nagyon hasznos edzést. 
A folytatáshoz is ragaszkodnak, amit jó szívvel el is vállal-
tunk. Jó érzés volt a  válogatott Szivós Marcival találkozni 
– számolt be lapunknak Vajda Béla edző-szakosztályvezető, 
a GSE elnökségének tagja.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE utánpótlás-eredményei
U7
VSD Kupa, Dunakeszi
Gödi MFS – Erdőkertes SE 0-3
Gödi MFS – VS Dunakeszi (zöld) 3-2 (gólszerző: Török Barnabás 2, 
Takács Ádám)
Gödi MFS – VS Dunakeszi (kék) 0-2
Gödi MFS – VS Dunakeszi (zöld) 1-1 (Tóth Benedek)
Gödi MFS – VS Dunakeszi (kék) 0-1
Gödi MFS – Erdőkertes SE 0-0
Piros csapatunk a 3. helyen végzett.

Gödi MFS – Erdőkertes SE 1-1 (Horváth Vince)
Gödi MFS – VS Dunakeszi (piros) 1-3 (Moksony Péter)
Gödi MFS – VS Dunakeszi (sárga) 0-1
Gödi MFS – VS Dunakeszi (piros) 1-1 (Makrai Benedek)
Gödi MFS – VS Dunakeszi (sárga) 3-0 (Moksony 3)
Gödi MFS – Erdőkertes SE 2-0 (Makrai, Moksony)
Fehér csapatunk a 2. helyet szerezte meg.

U9
Újévi Kupa, Erdőkertes
Gödi MFS – Erdőkertes SE 5-1 (Pók Domokos 2, Juhász Bendegúz, Pajor 
András, Csordás Zsombor)
Gödi MFS – Tura SE 1-1 (Csordás)
Gödi MFS – Újpest FC 4-6 (Arató Dániel 2, Pajor 2)
Gödi MFS – VSD Dunakeszi 0-6
Gödi MFS – Gödöllő Főnix SE 1-8 (Pók)
Csapatunk az 5. helyen végzett.

U11
Futsalbajnokság
Gödi SE – Mogyoród FC 7-1 (Nagy Zalán 4, Őri Tamás, Karikás Róbert, 
Százados Gergő)
Gödi SE – Szada SE 6-1 (Nagy 2, Őri, Százados, Csorba Huba, Ferencz 
József)
Gödi SE – Grund 0-1
Gödi SE – Dunakanyar RUFC 0-3
Gödi SE II. – Szada SE 1-7 (Lázián Tamás)
Gödi SE II. – Mogyoród FC 2-5 (Sajgál Botond 2)
Gödi SE II. – Tökmag Focisuli 0-4
Gödi SE II. – Dunakanyar RUFC 1-4 (Sajgál)

U13
Futsalbajnokság
Gödi SE – Dunakanyar Régió UFC 1-2 (Helmes Vilmos)
Gödi SE – Szobi SC 2-3 (Sólyom Milán, Vida András)
Gödi SE – Vác FSE 2-1 (Madaras Ákos, Helmes)
Verőce SE – Gödi SE 0-6 (Madaras 3, Helmes, Dobos Patrik, Pálinkás 
Barnabás)

U15
Futsalbajnokság
Gödi SE – Nagykovácsi USE III. 3-0 (Kobza Gergő, Kovács Dominik, 
Horváth Ábel) 
Visegrád SE – Gödi SE 4-5 (Kovács 2, Horváth, Modróczky Botond, 
Fellner Bálint) 
Gödi SE – Dunakanyar Régió UFC 7-4 (Kobza 3, Kovács, Modróczky 3)
Gödi SE – Dunakanyar SE 5-3 (Kobza, Erdélyi Csaba, Horváth 2, 
Modróczky)
Gödi SE – Leányfalu SE 2-5 (Erdélyi, Fellner)

U17
Futsalbajnokság
Gödi SE – Mogyoród FC 2-4 (Bódi Benedek, Vasvári Magor)
Gödi SE – Nagymaros 3-3 (Vasvári 2, öngól)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 0-10
Gödi SE – Dorogi FC 0-8

U19
Újévi Kupa, Erdőkertes
Gödi SE – Váci Királyok 6-1 (Vasvári Magor 3, Libényi Bertalan 2, Pintér 
Huba)
Gödi SE – Aszód I. 4-4 (Vasvári 2, Pintér, Réz Ádám)
Gödi SE – Egy Gól SE 3-3 (Vasvári 2, Pintér)
Bronzmérkőzés: Göd – Aszód II. 3-1 (Pintér 2, Vasvári)
Csapatunk a 3. helyen végzett.

Futsalbajnokság
Gödi SE – Kisnémedi MSE 2-2 (Farkas Krisztofer 2)
Gödi SE – Mogyoród FC 2-1 (Gergely Marcell, Junghaus Olivér)
Gödi SE – SZE-FI LSE 2-9 (Balla Bence, Major Zoltán)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 0-3

KUNGFU

A gödi szakosztály a honvédos vízilabdásokat segítette

SPORT
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2018. januári 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Nocsak, nocsak, egy szál 
frakkban, Pingvin úr?"

A nyertes ezúttal:  Orczán Ildikó

Szerencsés megfejtőnk Zemen 
Katalin pedikűrös (Lótusz Szép-
ségszalon, Göd, Pesti út 42/a) 
szolgáltatását veheti igénybe.
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A 2017/18-as jégkorongszezon a  felénél tart. A  Gödi Be-
tyárok gárdája új edzővel, Keszthelyi Zoltánnal erősí-
tett. A  szakember jelenleg is aktív játékos az  UTE-ban. 
Az utánpótlás hokicsapatról Németh Rudolf szakosztály-
vezető adott tájékoztatást.

− Az  augusztusi edzőtábor után az  U8-as Szupermini- 
és  az U10-es Mini-bajnokságban indultunk. Jelenleg 27 
aktív játékosunk van. Mind a két korosztálynál egyharma-
don folynak a mérkőzések, test-test elleni küzdelem és ered-
ményszámolás nincsen, csak játék. Korábban, szeptember-
ben a  Vasas Jégcentrumban részt vettünk a  szezonnyitó 
kétnapos jégkorongtornán, október folyamán pedig meg-
rendeztük saját tornáinkat mindkét korosztályban. Jártunk 
Táton, több alkalommal vendégeskedtünk a  KMH-nál, 
az UTE-nál és  több más csapatnál is. Január 20-án a Ma-
gyar Jégkorong Napján, a Városligeti Műjégpályán karcol-
tuk a jeget – mondta Németh Rudolf, aki a jövőről is beszélt.

− Részt veszünk márciusban a III. U10-es jégkorong-vi-
lágbajnokságon, ahová harminckét egyesületből összesen 
224 játékos érkezik, hogy tizenhat csapatban megküzd-
jön egymással. A Gödi Betyárokat négy játékos képviseli: 
Szekeres Áron a  kanadai, Almási Márton a  svájci, Toma 

Bence a  szlovákiai, Almási Andor pedig a  finn csapatot 
erősíti.

Közben decemberben a gödi óvodásoknak oktatást kezd-
tünk, ami egészen február végéig tart. Reményeink szerint 
e gyerekek közül sokak kedvet kapnak a hokihoz, és beáll-
nak közénk betyárkodni! Szeretettel várunk minden 2011 
és 2013 között született gyerkőcöt. A koritudás nem feltétel, 
a  felszerelést pedig mi biztosítjuk. Bővebb információkkal 
a godibetyarok.hu honlapon szolgálunk.

V. F.

JÉGKORONG

Lendületben a Gödi Betyárok

A gödi sport palettáját az ifjú jégkorongozók is színesítik, a Gödi 
Betyárok várják a  2011 és 2013 között született fiatalokat

SPORT
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Forduljon hozzánk bizalommal! 

100 Ft

70%

Második 
komplett 
szemüveg

Szemüvegkeretek 
akár

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

Gödi Körkép | 2018. 2. szám HIRDETÉS
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MEGNYITOTTUNK!
Zöldség-gyümölcs vegyeskereskedés
savanyúságok, fűszerek, konzervek, 
ásványvizek, üdítők, alkoholos italok

Nyitvatartás
Kedd-péntek: 10-18h

Szombat: 9-12h
Vasárnap-hétfő: szünnap

Cím: Göd, Termálfürdő krt. 4. 1. üzlet

 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

A módszer elsajátítása különösen ajánlott:
• hát- és derékfájdalommal küzdőknek (igen, a hasizom megerősítése csökkenti, illetve 

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

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

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

Gödön

HIRDETÉS

32



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

,

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

Lakások, házak adásvételi szerződéséhez, 
bérbeadásához, pályázatokhoz 

(fűtéskorszerűsítési pályázatok stb.) szükséges 

Energetikai Tanúsítványok elkészítését vállalom. 
A megrendelésre készített Energetikai Tanúsítványok 

a hatályos jogszabályok szerint készülnek, 
HITELESEK,

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

Kliment Márton 
energetikai tanúsító (Göd)

Információ és rendelés: 
(06 30) 505-2945

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

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

Megérkezett az új Suzuki SX4 S-Cross!
Autócsere programban már

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

Suzuki Vác márkakereskedés
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu
Web: www.suzukivac.hu
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Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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.

20 éve működő uszodatechnikai 
cégünk gödi teleppel keres gépészeti 
szerelésre, valamint kőműves 
és segédmunkára kollégákat. 
Korrekt munkatársi kapcsolatok, 
tisztességes feltételek, kreatív 
munka. Az önéletrajzokat  
a fittbau@fittbau.hu  email címre 
kérjük. Telefon: (+36 30) 984-5230, 
Gölle Kornél ügyvezető

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

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.

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00
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Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH  
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek  
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. minden hétfőn. 
Tel:  +36 20 211 2360

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

HAVI

4 590
FORINTÉRT

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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A Peugeot 208 vegyes fogyasztása: 3,5-5,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 90-112 g/km. 
A Peugeot 2008 SUV vegyes fogyasztása: 3,7-5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 96-121 g/km.

1 Az ajánlatok egyes magyarországi készleten lévő, új Peugeot 208 és új Peugeot 2008 SUV személygépjárművekre 2018. január 15-től 2018. február 28-ig, illetve vissza-
vonásig megkötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig, amennyiben a vásárlás használtautó-beszámítással történik. A kedvezmény teszt- 
és használt személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze. A készleten levő akciós modelljeinkről 
részletes tájékoztatást a www.peugeot.hu/akciók oldalon, valamint az akcióról bővebb tájékoztatást a magyarországi Peugeot-márkakereskedésekben kaphat. A képek 
illusztrációk. A P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses 
ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.
*Minden 2017. szeptember 4. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 208 és 2008 SUV személygépkocsi vásárlása esetén  a 2 év 
szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott 
jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő 
átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi 
szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

VÁLASSZON AZ AKCIÓS KÉSZLETBŐL
MOST JELENTŐS KEDVEZMÉNNYEL,
GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL!1

PEUGEOT 2008 SUV ÉS 208
SZENZÁCIÓS AJÁNLATOK
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ÉS• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •
H-2600 Vác, Szent László út 13. (2-es út 32 km)

Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956 • Fax: 06-27/502-951
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www.peugeot-pm.hu • ertekesites@peugeot-pm.hu


