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Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének 
megalkotása
Markó József polgármester elmondta a jelenlévőknek, hogy a költségvetési rendelet 
tervezetét a képviselő-testület, valamint az illetékes bizottságok tagjai – vélemé-
nyezésre − időben megkapták. Szabó Csaba, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és Jogi Bizottság elnöke azonnal jelezte is, hogy két-három apróbb, inkább formai 
jellegű módosító javaslattal a Bizottság a költségvetési rendelet elfogadását támo-
gatja. Dr. Pintér György alpolgármester emlékeztetette képviselőtársait arra, hogy 
az idei esztendőben jó néhány komoly beruházás, úgynevezett „nagyprojekt” in-
dul Gödön, költségvetési tekintetben tehát „izgalmas és mozgalmas” esztendő vár-
ható azzal együtt, hogy a város pénzügyi gazdálkodása minden tekintetben stabil-
nak értékelhető. Végül dr. Szinay József címzetes főjegyző arra hívta fel a figyelmet, 
hogy míg az elmúlt esztendőkben a város költségvetése 3,3 milliárd forint körül 
mozgott, addig a 2018-as költségvetés főösszege megközelíti az ötmilliárd forintot, 
ami főként a kormány támogatásával megvalósuló infrastrukturális beruházások-
kal, a golfpálya megvásárlásához megszavazott összeggel és a Kincsem Óvoda fel-
újítására benyújtott pályázattal függ össze. Göd Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetési rendeletét a képviselő-testület tagjai egy tartózkodással fogadták el.

Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulás tavalyi működéséről
Előterjesztésében Markó József emlékeztette képviselőtársait arra, hogy az  éves 
beszámolók elkészítésére jogszabály kötelezi az önkormányzatot, noha a Társulás 
esztendők óta csupán „alapfordulatszámon” működik, melynek oka, hogy a kis-
térségi munka már jó ideje nem jár normatív támogatással, s  nyilván ez is oka 
annak, hogy a Társulásnak már csupán Dunakeszi és Göd a tagja. Városunk szem-
pontjából a Társulás fenntartása azért mondható mégis hasznosnak, mert állandó 
kapcsolattartást eredményez a járási központtal, Dunakeszivel, és ennek keretében 
működik Gödön is az orvosi ügyeleti rendszer, illetve a szúnyog gyérítés. Ez utóbbi 
érvelést elfogadva a képviselők szavazataikkal megerősítették a beszámolót.

Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Szabó Csaba bizottsági elnök jelezte, hogy valamennyi képviselő időben eljutatta 
vagyonnyilatkozatát az illetékes bizottsághoz, azok nyilvántartásba vétele megtör-
tént, s az erről szóló igazolást az érintettek kézhez kapták. A képviselők az elhang-
zottakat egyetértően tudomásul vették.

Településkép, településfejlesztés, településrendezés
Bertáné Tarjányi Judit főépítész előterjesztésében két napirend is foglalkozott 
a címben jelzett témákkal. Elsőként a Helyi Építési Szabályzatból a településképi 
követelmények törléséről tárgyalt a testület. Ezeket a követelményeket a 2017 de-
cemberében hatályba lépett, a településkép védelméről szóló  40/2017. sz. önkor-
mányzati rendelet már tartalmazza. Ez a módosítás az állami főépítésznél lefoly-
tatott eljárás keretében történik, és törvényi kötelezettség. A testület a tervezetet 
főépítészi eljárásra bocsátotta.

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása
Lenkei György, a  Szociális Bizottság elnöke előterjesztésében elmondta, hogy 
a Pest Megyei Kormányhivatal minden apró részletre kiterjedő ellenőrzést tartott 
a Szivárvány Bölcsődében, melynek eredményeképpen lehetőséget kínál az intéz-
ményvezetőnek arra, hogy saját hatáskörében – figyelembe véve az egyes családok 
anyagi helyzetét – étkeztetéstérítési kedvezményt adhasson. Ez indokolja a 3/2015. 
(II. 26.) Ök. rendelet módosítását, amellyel a jelenlévő képviselők egyetértettek.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött arról, hogy – lakossági kérésre – sebességcsökkentő 
küszöböket helyezzenek el a Budai Nagy Antal utca egy szakaszán.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
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Polgármesteri
fogadóórák

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

FELHÍVÁS

Díjmentes megjelenési lehetőség civil 
szervezeteknek
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve lapunk 
díjmentes megjelenési lehetőséget kínál mindazoknak a helyi társadalmi 
szervezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül hozzájárulnak a helyi 
lakosság igényeinek kielégítéséhez, a város társadalmi, kulturális és sport-
életének gazdagításához. Áprilisi és májusi lapszámunkban idén is köz-
zétesszük a gödi civil szervezetek adószámát, és arra kérjük a lakosokat, 
hogy 1 százalékos adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként helyi társadal-
mi szervezeteket jelöljenek meg adóbevallásuk benyújtásakor. Azok a gödi 
székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek szívesen szerepelnének 
adataikkal az összeállításban, kérjük, legkésőbb március 31-ig jelentkez-
zenek a korkep@god.hu e-mail címen.

A Gödi Körkép szerkesztősége

Adj vért, és ments meg 
három életet!

A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete 
véradást szervez a következő helyszínen és 

időpontban:

Ady Klub
(2132 Göd, Kálmán utca 13.)

2018. március 28. (szerda) 13-tól 17 óráig

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

Dr. Nagy Atilla  aljegyző előterjesztésében tár-
gyaltak az oktatási intézmények vagyonkezelői 
jogáról szóló szerződés módosításáról, melyet 
az  indokol, hogy a  szolgálati lakások továbbra 
is önkormányzati kezelésben maradnak. A ren-
delet módosítását a képviselők megszavazták.
Bertáné Tarjányi Judit főépítész javaslatára 
megszavazták a 41/2008. (III. 26.) Ök. határo-
zattal elfogadott településfejlesztési koncepció-
jának aktualizálását, ugyanis a településszerke-
zeti terv módosítása e nélkül nem fogadható el.
Végezetül a  képviselők zárt ülésen döntöttek 
a „Kóczán Mór Vándordíj Göd”, illetve a „Pro 
Vigilantia Göd Díj” adományozásáról, vala-
mint a  „Közvilágítás aktív elemeinek karban-
tartása” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről.

Gödi Körkép | 2018. 3. szám KÖZÉLET
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EGÉSZSÉG

Kétmilliárd forintból megújul 
a Dunakeszi Rendelőintézet
Az Egészséges Budapest Program keretében a kormány tavaly 
16 szakrendelő fejlesztéséről döntött, köztük a gödi lakosokat 
is érintő, szomszédos dunakeszi járóbeteg-szakrendelő meg-
újításáról. A beruházás során bővül a szakrendelő területe, új 
burkolatot és belső nyílászárókat építenek be, fejlesztik a mű-
szerparkot, például új digitális röntgenrendszerrel. A fejlesz-
tést február 21-én jelentették be.

Pál Miklós, a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet főigaz-
gatója a  beruházás bejelentésekor arról beszélt, hogy ezzel 
a  fejlesztéssel lehetővé válik a  kapacitásbővítés, több orvos 
foglalkoztatása, több rendelő beindítása, párhuzamos ren-
delések futtatása, a  gyermekellátás fejlesztése, például gyer-
mekgégészet, gyermekfülészet elindításával. Emellett az egy-
napos sebészet is működni kezd, illetve megépül egy teljesen 
új pszichiátriai részleg.

Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője a dunakeszi 
szakorvosi rendelő fejlesztése kapcsán arra hívta fel a figyel-
met, hogy az nemcsak Dunakeszi, hanem Fót, Göd és Csomád 
lakói számára is érdemi előrelépést jelent. Emlékeztetett arra, 
hogy az 1984-ben épült szakrendelőnek még nem volt nagy-
szabású korszerűsítése. Az önkormányzati fenntartású intéz-
mény korszerűsítéséhez Dunakeszi is hozzájárult, 191 millió 
forinttal − tette hozzá. A dunakeszi rendelőintézet felújítása 
várhatóan 2019 decemberében fejeződik be.

Az Egészséges Budapest Programban a főváros és Pest me-
gye kórházai és szakrendelői újulnak meg, 2017 és 2026 között 
a fejlesztésekre hazai forrásból mintegy 700 milliárd forintot 
szán a kormány. A program során épületeket újítanak fel, új 
eszközöket szereznek be, és három nagy centrumkórház jön 
létre a fővárosban, összesen mintegy 4 millió ember ellátására.

Az Egészséges Budapest Program keretében megújul a váci 
Jávorszky Ödön Kórház is. A  kormány 5,6 milliárd forintos 
kiemelt fejlesztési támogatást nyújt az intézménynek. Új járó-
beteg-ellátó épülettömb jön létre, és korszerűsítik a már meg-
lévő épületeket. A támogatás lehetőséget ad új laboratóriumi 
és diagnosztikai eszközök vásárlására, orvosi és informatikai 
berendezések beszerzésére is. A beruházások elsődleges célja 
a járóbeteg-ellátás fejlesztése. A betegek száma a váci vonzás-
körzetben megközelíti az évi 500 ezret.

V. Pálfai Kinga

ÜGYINTÉZÉS

Kormányablak nyílt a Nyugati 
pályaudvaron
Február 20-án kormányablak nyílt a  Nyugati pályaudvaron. 
Az Európai Unió Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Prog-
ramja keretében 354 millió forint felhasználásával kívül-belül 
megújult és műemlékvédelmi rekonstrukción is átesett az úgy-
nevezett Ceglédi váró, ahol a Budapestre bejáró gödiek is kényel-
mesen és gyorsan intézhetik hivatalos ügyeiket. A 486 m2 alapte-
rületű, akadálymentes új kormányablakban 12 ügyfélpult és két 
fotófülke várja az ügyfeleket. Utazással egybekötött ügyintézésre 
a váci vasútállomás épületében működő kormányablakban is le-
hetőség van. Az ingázó gödi lakosok sok időt takaríthatnak meg, 
ha hivatalos ügyeik intézésére az úti céljuknak megfelelő vasútál-
lomáson működő kormányablakot választják. 

GK; Fotó | kormány.hu

ÜZLET

Újra megnyit az alsógödi 
élelmiszeráruház
Az elmúlt hetekben Göd város hivatalos értesítést kapott arról, 
hogy a CBA-, illetve Príma-üzletekkel rendelkező Vörösvár In-
vest Kft. megvásárolta az alsógödi üzletet, amely korábban más 
vállalkozás által CBA-egységként üzemelt.

Az új tulajdonosok megkeresésünkre beszámoltak arról, hogy 
a  teljes körű felújítást követően, nyár elején fogják megnyitni 
az  új Príma-szupermarketet, amely a  magyar üzletlánc prémi-
um boltkategóriájához tartózóan a legmagasabb vásárlói igények 
kielégítését is biztosítani tudja majd. A  felújítás során minden 
korábbi berendezést újra cserélnek, és  növelik az  árukínálatot 
minden termékkörben. Jelentősen nagyobb lesz a választék a cse-
mege-, illetve a húspultban, valamint a zöldség-gyümölcs részle-
gen is, továbbá helyben sütött pékáru és meleg ételek is a vásárlók 
rendelkezésére állnak majd.

A kiviteli tervek elkészülte után a  cég részletesen bemutatja 
majd a megújuló üzletet.

GK

KÖZÉLET
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Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú 
választókerület országgyűlési képvi-
selője megnyitó beszédében a Gödön 

megvalósult, illetve folyamatban lévő fej-
lesztések közül kiemelte a Samsung elektro-
mos akkumulátorgyárnak, az  ország egyik 
legnagyobb volumenű beruházásának Göd-
re települését, és az ehhez kapcsolódó, mint-
egy kétmilliárd forint összegű kormányzati 
támogatást, amelyet útépítésre és  közleke-
désfejlesztésre fordíthat a város. Említést tett 
a  hamarosan megépülő 24 tantermes új ál-
talános iskoláról, és arról is, hogy a  fórum-
nak helyet adó Duna-part Nyaralóházak 
mintegy kéthektáros vízparti ingatlanja is 
az utóbbi időszakban került az állam tulaj-
donából az önkormányzathoz. Tuzson Ben-
ce úgy fogalmazott: nagyon fontos választás 
előtt állunk, amely nem csupán a következő 
négy évre, hanem hosszú távra meghatároz-
hatja az ország sorsának alakulását. „Ha Ma-
gyarország bevándorlóország lesz, Gödön is 
veszélybe kerülhetnek az elért eredmények. 
(…) Számunkra az  a fontos, hogy a  város, 
a térség fejlődése ne álljon meg, és a követke-
ző években is olyan döntéseket hozhassunk, 
amelyek az itt élő emberek érdekeit szolgál-
ják” – mondta az országgyűlési képviselő. 

Kövér László, az  Országgyűlés elnöke 
előadását a következő kérdés köré építette fel: 
Mi a választás igazi tétje? Itt most a létünkről 
van szó, szögezte le. Magyarországon a rend-
szerváltás óta lényegében minden választás 
sorsdöntőnek tűnt. Bár az első demokratikus 
választások eredményeként az  MDF alakít-
hatott kormányt, az  MSZP gyakorlatilag 
minden stratégiai pozíciót meg tudott tarta-
ni, így 1994-ben a szabad választások kereté-
ben jutott hatalomhoz. 1998 és 2002 között 
négy éven át az első Orbán-kormány vezette 
az országot, majd a 2002 és 2010 közötti két 
ciklusban az  MSZP-SZDSZ koalíció gazda-

sági-pénzügyi válságba, illetve államvezetési 
és morális csődbe vitte az országot. 

„Amikor 2010-ben átvettük az ország irá-
nyítását, kétharmados mandátumtöbbséggel 
megtámogatva jelentkeztünk Brüsszelben, 
és  haladékot kértünk az  államháztartási 
hiány csökkentésére, elutasító választ kap-
tunk, és kilátásba helyezték, hogy ha a – Baj-
nai-kormány által a  deficit csökkentésére 
tett irreális mértékű – vállalásokat nem tel-
jesíti az  ország, akkor elzárják a  pénzügyi 
csapokat. Mi úgy döntöttünk, nem hozunk 
a  családokat megterhelő megszorító intéz-
kedéseket, ehelyett elindítottuk azt a  gaz-
dasági szabadságharcot, amely unortodox 
gazdaságpolitika néven is ismert. Több ezer 
milliárd forintot vettünk vissza a  valódi 
közteherviselés rendszerének kidolgozásá-
val, azzal, hogy bejelentettük: a bankoknak, 
a  kereskedelmi láncoknak, a  monopolhely-
zetet élvező multinacionális szolgáltató 
cégeknek is hozzá kell járulniuk az  ország 
fenntartásához.” 

Akkoriban mindez még pusztán gazdasági 
kérdésnek tűnt, amely azonban 2015−2016-
ban került más megvilágításba, a  tömeges 
migráció megjelenésével, pontosabban az-
zal, ahogyan arra az Európai Unió és egyes 
tagállamai reagáltak. „Ma Európában egy 
olyan jelentőségű politikai küzdelem zajlik, 
amely a  száz évvel ezelőtti bolsevik puccs-
hoz mérhető – jelentette ki Kövér László. – 
Részben személy szerint is ugyanazok, akik 
a hatvanas években a bolsevik eszméket pro-
pagálták Nyugat-Európában, beleöregedve 
az  európai vezető pozíciókba, igyekeznek 
lerombolni társadalmunk kétezer éves ke-
resztény alapjait, és megpróbálják eltüntetni 
azokat a  nemzeti kultúrákat is, amelyek-
nek a  politikai kifejeződési formái a  nem-
zetállamok. Miért teszik ezt? A  háttérben 
meghúzódó, nehezen beazonosítható óriási 
pénzügyi-gazdasági erőcsoportok nagyon is 
nyers érdekeiről van itt szó. E  tőkéscsopor-
tok olyan pénzügyi hatalmat koncentrálnak, 
amellyel a világ államainak döntő többsége 
nem képes versenyezni, ám demokratikus 

döntéshozatali mechanizmusukkal korlátot 
állíthatnak a  tőke profitérdekeltsége útjába 
– fogalmazott Kövér László, és  hozzátette: 
– Soros György nevet, arcot adott azoknak 
a  háttérben rejtőző erőknek, amelyek egész 
Európát át akarják alakítani annak érdeké-
ben, hogy egy brüsszeli központból irányít-
ható Európai Egyesült Államokká váljon, 
amelyben a  demokratikusan megválasztott 
nemzeti kormányok gyakorlatilag nem jut-
nak már érdemi szerephez.” 

Az ehhez a  célhoz vezető út a  nemzeti 
önazonosság és az európai identitás eltörlé-
se, annak a kulturális szövetnek a megbon-
tása, amely az  európai civilizációt naggyá 
tette. A kisgazdák a két világháború között 
és a  II. világháború után három szóban fo-
galmazták meg  politikai ars poeticájukat: 
„Isten, haza, család”. Tulajdonképpen en-
nek az ellentéte az, amivel föl lehet számolni 
az európai civilizációt: ki kell irtani az em-
berből az Istent, el kell venni tőle a nemze-
téhez, a közösségeihez tartozásának tudatát, 
a  szolidaritás érzését, és – a gender-elmélet 
terjedésével – most már a nemi identitás fel-
számolása is folyamatban van. 

Ha tehát arról beszélünk, hogy mi a tétje 
ennek a választásnak, akkor azt kell mérle-
gelnünk, akarunk-e egy ilyen világot a gye-
rekeinknek, az  unokáinknak. Kövér László 
minden ember személyes felelősségét igyeke-
zett hangsúlyozni, amikor úgy fogalmazott: 
„Ha nem tudunk egy nemzeti szellemiségű, 
közösségekben gondolkodó, önmagáért 
és  másokért felelősséget, sőt áldozatot vál-
lalni képes generációt kinevelni, akkor hiába 
minden politikai erőfeszítés.” 

Az országgyűlés elnöke arra kérte a jelen-
levőket, hogy a környezetükben élők körében 
is igyekezzenek tudatosítani, mi a tétje az áp-
rilis 8-ai választásnak. „Nyugodtan érezzék 
úgy, hogy egy olyan küzdelemnek a katonái, 
amiért érdemes vállalni az áldozatot” – zárta 
beszédét az Országgyűlés elnöke. 

A fórum második részében a  jelenlevők 
kérdéseire válaszolt a politikus.

Gödi Körkép

Kövér László házelnök a Duna-part 
Nyaralóházakban tartott lakossági fórumán

VÁLASZTÁS – 2018

Lakossági fórumot tartott Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke 
Március 7-én a  Duna-part Nyaralóházak színháztermében lakossági fórumot tartott 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A telt házas esten mintegy százötvenen vettek 
részt. Az eseményen Markó József polgármester a vendégek köszöntése után elmond-
ta: az utóbbi négy esztendő során kiváló kapcsolat alakult ki a város és Tuzson Bence 
fideszes országgyűlési képviselő között, aki munkájával több területen is hozzájárult 
Göd gyarapodásához. Arra kérte a város lakosságát, hogy az április 8-i választásokon 
szavazataikkal segítsenek abban, hogy ez az eredményes közös munka folytatódhasson.

KÖZÉLET
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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!

Egész évben várja vendégeit
 a Gödi Termálstrandfürdő!

Többfunkciós vizes komplexum épül Gödön, amely lehető-
séget biztosít az úszásoktatásnak, valamint teret ad a műug-
ró-utánpótlás nevelésének is – mondta el lapunknak Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő.

A strand területén megépülő többfunkciós vizes komple-
xum által Göd a rendkívül látványos és egyre népszerűbb 
műugrás központja lesz. A  létesítmény emellett az  itt élők 
sportolási lehetőségeit is gazdagítja. A  komplexum jelen-
tősége tehát azért is kiemelkedő, mert a  téli időszakban 
fedett, 20 x 25 méteres medence a műugrás mellett reggel, 
délelőttönként, hétvégeken és hétköznap több délutáni al-
kalommal úszási lehetőséget fog biztosítani a  gödi lakos-
ság, az iskolások és a helyi sportegyesületek versenyzőinek 
− nyilatkozta Tuzson Bence országgyűlési képviselő, majd 
hozzátette:

− A  koncepció kidolgozása során az  egyik legfontosabb 
célom az volt, hogy a fejlesztés gazdagítsa és tovább erősít-

se a gödi sportéletet. A létesítmény része a Magyar Műugró 
Szakszövetség országos fejlesztési programjának, melynek 
célja a műugrók utánpótlás-nevelésének erősítése.

Az országgyűlési képviselő kiemelte: A gödi Műugró Vi-
zes Komplexum által új időszámítás kezdődik a  műugrás 
történetében. Adottságainak köszönhetően egész évben, 
időjárástól függetlenül minden igényt kielégítő körülmé-
nyek között biztosítja majd a  sportág versenyzőinek a  fej-
lődési lehetőséget, a versenyekre való felkészülést, valamint 
fogadja az  egyre népszerűbb sportág iránt érdeklődőket, 
a leendő műugrókat.

A műugró medencét és létesítményeit a Dunakeszi Városi 
SE által elnyert kormánytámogatás fedezi. A  komplexum 
üzemeltetését a Magyar Műugró Szakszövetség finanszíroz-
za és végzi.

Göd a  vizes sportok városa, megérdemli az  új úszóme-
dencét, a  sportélet tovább erősítését – mondta végezetül 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő. 

Gödi Körkép

FEJLESZTÉS

Tovább erősödik a sportélet Gödön

Simon Tamás, a Magyar Műugró Szakszövetség főtitkára (balra) és 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési 
képviselője
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A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, 
a Budapest–Szob kerékpárút és a Duna 
közvetlen szomszédságában várja vendégeit 
a Duna-part Nyaralóházak. A kéthektáros, 
parkosított üdülőterület kiváló helyszíne 
a legkülönbözőbb szabadidős, kulturális 
és sportrendezvényeknek.

• kalandpark és kötélpálya
• összkomfortos szállás
• étterem
• büfé
•  nagy befogadóképességű színházterem 

(modern hang- és fénytechnika, projektor)
• bográcsozóhely
• nagy szabad területek
• változatos programlehetőségek
•  Ingyenes Wi-Fi az egész területen!

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

SZÁLLÁS
28 db 2-3 ágyas, 5 főig 
pótágyazható összkomfortos faház
•  hűtő és televízió a szobákban
•  szállás egyszerre 98 fő részére
•  igény szerint teljes ellátás
•  ingyenes parkolás
•  étterem, büfé
•  bográcsozás, grillezés
•  kutyabarát szálláshely

TÁBOROK
Ideális helyszín különféle táborok, 
osztálykirándulások, túrák számára
Programlehetőségek igény szerint:
•  kalandpark, kötélpálya
•  evezés, sárkányhajózás
•  kerékpár- és csónakbérlés
•  dunai szabad strand
•  tenisz, pingpong, biliárd, kosárlabda, foci
•  csillagtúrák a Dunakanyarba

Bankkártya- és Szépkártya-elfogadóhely

RENDEZVÉNYEK
Kiváló helyszín kül- és beltéri 
csoportos rendezvények 
számára
•  céges rendezvények, 

termékbemutatók, csapatépítő 
tréningek

•  esküvők, fogadások
•  kulturális események, színházi 

előadások, koncertek, fesztiválok
•  sport- és szabadidős rendezvények
•  konferenciák
•  igény szerinti programszervezés és 

ellátás

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14.
Levélcím: 2131 Göd, Pf. 12.
Web: www.nyaralohazak.hu

Szállás, terembérlés:
Telefon: (06 20) 236-0223
E-mail: nyaralohazak@god.hu,
szallasgod@gmail.com

Rendezvény:
Telefon: (06 30) 383-9567
E-mail: nyaralohazak.
rendezveny@gmail.com

Dunakaland Kalandpark:
2132 Göd, Jósika utca 14.
Telefon: (06 20) 625 9419 
E-mail: info@dunakaland.hu 
Web: www.dunakaland.hu 

Szállás és sokoldalú rendezvényhelyszín
Gödön, a Duna partján



Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

H
IR

D
ET

ÉS
Gödi Körkép | 2018. 3. szám KÖZÉLET
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CIVIL ÉLET

Tisztelt Gödön Élő Erdélyiek 
és Szimpatizánsok Baráti Köre!
Kedves bálozók, kedves barátaink!

Szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek, 
hogy velünk ünnepeltek és  mulattak a  farsangi bálon 
2018. február 3-án az  Ady Klubban. Igazán emelkedett 
volt a  hangulat, a  bálozók apraja-nagyja kivette a  részét 
a táncból, a beszélgetésekből, a jóízű nevetésekből. A leg-
kisebbeknek fenntartott gyermeksarok jó szolgálatot tett, 
mert az este folyamán a szülők nyugodtan szórakozhattak, 
miközben a gyerekek együtt játszottak és kedvükre ugrab-
ugráltak a tornamatracokon.

Új családok is részt vettek a bálon, akiket szeretettel fo-
gadtunk és  köreinkben üdvözölhettünk. Reméljük, hogy 
a  következő rendezvények alkalmával ismét találkozunk 
valamennyien.

A közeljövőt illetően az  alábbi két programot ajánljuk 
mindenki figyelmébe:

•  Ebéd és bográcsozás lesz május 26-án a Szakáts-kert-
ben. A részletekről később tájékoztató levelet küldünk.

•  Kirándulást tervezünk Ópusztaszerre, önköltségi 
áron, június 9-én. Indulás Gödről reggel 7 óra körül, 
hazaérkezés 20-21 óra tájban. A fejenkénti 10-11 ezer 
forintos önköltség tartalmazza az utazás díját, a belé-
pőjegy árát és egy tál meleg gulyást a skanzen terüle-
tén. A részletekről és a pontos összegről később levél-
ben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Mindenkinek jó egészséget és áldott napokat kívánunk, 
a következő találkozás reményében!

A szervezők nevében:
Vargáné Marika kapcsolattartó

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
KONYHAI DOLDOZÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, 8 órás munka-
kör
A pozíció betölthető: azonnal
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános Iskola 
konyhája

USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkakör, munkaidő-
keretben
(2 x 12 óra munkavégzés után két pihenőnap, beosztástól 
függően munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is)
Pályázati feltétel: középfokú végzettség, uszodamesteri 
képesítés
A 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)

KÖZÉLET
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HIRDETÉS

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ÜGYFÉLFOGADÁSA PEST MEGYÉBEN
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Pest megyei ügyfélszolgálatához ha neme, életkora, bőrszíne vagy 

nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, 
vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi 

állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Évát,a Pest megyei egyenlőbánásmód-referensének ügyfélfogadását:
telefon: (06 30) 960-2657, email: eva.drszatmari@gmail.com

Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,  
fszt. kis házasságkötő terem
2120 Dunakeszi, Fő út 25., telefon: (06 27) 542-800
2018. március 19., hétfő 11.30-15.30

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7., telefon: (06 1) 485-6957
2018. március26., hétfő 11.30-15.30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag

Gödi Körkép | 2018. 3. szám KÖZÉLET
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Az egykori 1956-os felsőgödi 
Forradalmi Bizottság elnöke, 
dr. Záhonyi Géza emlékére 

emléktáblát avattak február 22-én an-
nak a háznak a falán, az Ady Endre út 
és a Kálmán utca sarkán, ahol az egy-
kori gyógyszerész élt. A  forradalom 
alatt Gödön a  nyugalom megőrzését 
tartotta szem előtt, novemberben még-
is letartóztatták, a családja hónapokig 
nem kapott hírt felőle. Közben felesé-
gét az  állásából elbocsátották, és  két 
gyermekével együtt kilakoltatták. Dr. 
Záhonyi Géza 1957 karácsonyán tér-
hetett haza családjához. A  forradalmi 
szerepvállalásáért meghurcolt gyógy-
szerész életének történetét az  emlék-
tábla-avatáson Láng József helytörté-
neti kutató ismertette a  jelenlévőkkel. 
Beszédének teljes szövegét a  15. olda-
lon tesszük közzé. A  táblaavatás után 
a megemlékezés a Duna-part Nyaraló-
házak színháztermében folytatódott. 
Markó József polgármester köszön-
tőjében úgy fogalmazott, hogy szinte 
minden magyar család érintett volt 
a kommunizmus borzalmaitól. Példa-
ként említette a második világháború 
utáni megtorlásokat, amikor minden-
fajta körülményre való tekintet nélkül 
váltak tömegek a hamis ideológia áldo-
zataivá.

Tuzson Bence, a térség országgyűlé-
si képviselője arról beszélt, hogy bár 
a  második világháború után a  náciz-

mus megszűnt, a  szabadság időszaka 
helyett a  kommunizmus következett, 
amely az  összes vészkorszak közül 
a legtöbb áldozatot követelte: a legopti-
mistább számítások szerint is mintegy 
100 millió ember halálát világszerte. 
Mint fogalmazott: a  kommunizmus 
egyik tanulsága az, hogy nem szabad 
megengedni azt, hogy egyetlen eszme-
rendszer uralkodó ideológiává válhas-
son, mert akkor onnantól kezdve nem 
szolgálhatja sem a közösség, sem pedig 
az  egyes emberek szabadságát. Példát 
kell venni arról a  generációról, amely 
a  tíz körmével építette újra a világhá-
ború után az országot. Nekik a szabad-
ság még nem lehetett olyan egyértelmű 
állapot, mint a mai gyerekeknek, akik 
ebbe már beleszülettek.

A szabadságért minden nap tenni 
kell, mindenkinek a saját munkájában, 
családjában. A  magyar történelem 
mutatatja: hogy ez a nép mindig küz-
dött a  szabadságáért. A nemzet törté-
nelmét a  családi történetek alkotják, 
ezért fontos átadni a  gyerekeinknek 
és  az unokáinknak, hogy mi történt 
Magyarországon a  kommunista dik-
tatúra idejében a  családunkkal, a  ba-
rátainkkal, az  ismerőseinkkel. Ge-
nerációról generációra kell felépíteni 
a  történelmünket, hogy tudjuk, miért 
küzdöttünk a  múltban – s  ezt ponto-
san kell látnunk ahhoz, hogy tudjuk, 
miért kell megküzdenünk a  jövőben. 

Ma Magyarországot szabad országnak 
mondjuk, ahol nincsen diktatúra. Vi-
szont ma is lehet látni azokat az  erő-
ket, amelyek azon dolgoznak, hogy 
ezt megtörjék. Ezért kell emlékeznünk 
a kommunizmus áldozataira, ezért kell 
elmondani a történeteinket a fiatalok-
nak, hogy később ennek a kis ország-
nak a  szabadságát megóvják, és  a  jö-
vőjét építsék – fejezte be gondolatait 
Tuzson Bence.

A Piarista Szakközépiskola, Szak-
gimnázium és Kollégium diákjai 
Kemény Gábor tanár úr vezetésével 
verses összeállítással voltak közremű-
ködői a megemlékezésnek.

V. Pálfai Kinga

MEGEMLÉKEZÉS

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezett a város

A megemlékezés szónoka Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő volt

A városi megemlékezésen Kemény Gábor tanár úr vezetésével a piarista diákok adtak 
műsort

Dr. Záhonyi Géza forradalmi szerepvállalása 
előtt tisztelegve emléktáblát állított 
az önkormányzat 
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Kedves Záhonyi család! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Dr. Záhonyi Géza Károly (1930-ig eredeti csa-
ládi nevén Nahóczky Géza Károly) 1900. ápri-
lis 6-án született a Baranya megyei Bakócán, 
és 1991. március 4-én hunyt el Budakalászon. 
Apja, Nahóczky Béla betétszerkesztő, telek-
könyvvezető volt, édesanyja, Zipera Hermin 
háztartásbeli. Négy gyermekük közül Géza 
volt a  legidősebb, őt követte Endre, Béla, 
majd Margit.

Záhonyi Géza feleségével, Kiszely Ilonával 
Ózdon kötött házasságot 1938-ban. Két gyer-
mekük született: Ildikó kozmetikus, Tamás 
szállodai szakember lett.

Záhonyi Géza a  gimnáziumot Szarvason 
végezte el, majd 1930-ban a  Pázmány Péter 
Egyetem Gyógyszerészeti Karán diplomát, 
1937-ben a  franciaországi Strasbourg tudo-
mányegyetemén gyógyszerészeti doktorátust 
szerzett. Gyakornoki éveit Marcaliban, Bu-
dapesten, Szabadszálláson, illetve a romániai 
Galacban (Galaţi) töltötte. Egyetemi tanul-
mányai és külföldi tartózkodása alatt megta-
nulta a román, francia, olasz, spanyol, angol 
és német nyelveket.

A Magyar−Hollandi Banktól 1933-ban 
Budakalászon házat vásárolt, amelyben 
lakást és  gyógyszertárat alakíttatott ki. 
1934-ben kedvezményes hitel igénybevéte-
lével gyógyszertári praxist indított, amelyet 
1950-ig működtethetett. Ekkor ugyanis há-
zát, telkét és gyógyszertárát államosították, 
és  családjával együtt kitelepítették. Lakhe-
lyül és működési területül Felsőgödöt jelöl-
ték ki számára.

Néhány év alatt beilleszkedett a  község 
társadalmi életébe, 1954-től részt vett a köz-
életben. Az  Egészségügyi Állandó Bizottság 
vezetőjeként tevékenykedett, baráti kapcsola-
tokat alakított ki.

1956. október 23-án örömmel üdvözölte 
a  budapesti ifjúság megmozdulását. A  ko-
rabeli tanácsi jegyzőkönyv szerint: „Szívét, 
lelkét betöltő túláradó érzéssel köszöntötte 
az egyetemi ifjúság felvonulását”. A budapes-
ti események hatására Felsőgödön is tünte-
téseket tartottak. Dr. Záhonyi mondott be-
szédet, és nyugalomra intette a jelenlévőket. 
Létrehozták a Forradalmi Bizottságot, mely-
nek elnökéül őt választották meg. Arra tö-
rekedett, hogy megőrizzék a  köznyugalmat, 
senkinek se essen bántódása, és  lehetőség 
szerint biztosítsák a lakosság ellátását.

November 4-e, a szovjet csapatok bevonu-
lása után is bízott a változásban. Felsőgödön 
demokratikus választással új Végrehajtó Bi-
zottságot hoztak létre, amelynek tagja lett, 
de a  testület vezetését nem vállalta, ismét 
a régi tanácselnök lett a VB elnöke. 1957 feb-
ruárjáig részt vett a rendszeresen megtartott 
VB-üléseken, nem volt hangadó, de javaslata-
ival segítette a remélt változást.

1957. február 13-án éjjel 11 órakor – itt, 
ebben a házban – három géppisztolyos ávós 
verte fel álmából Záhonyi Géza családját. 
Házkutatást tartottak, és  dr. Záhonyit min-
den magyarázat nélkül elhurcolták. A  csa-
ládja hónapokig semminemű felvilágosítást 
nem kapott a hollétéről.

Feleségét minden indoklás nélkül elbocsá-
tották állásából, a  felsőgödi gyógyszertárból. 
Csak fél évvel később sikerült újra elhelyez-

kednie, kétműszakos állást kapott a Chinoin 
Gyógyszergyárban. A  karhatalmisták télvíz 
idején kilakoltatták, és két gyermekével együtt 
át kellett költöznie az Árpád utcába, egy víz, 
fűtés, fürdőszoba és WC nélküli házba, amely-
nek még az ablakai is ki voltak törve.

Záhonyi Géza és  társai, Erdélyi Lajos, 
Mészáros István, Potyó Imre és Dankó József 
ellen szervezkedés vádjával indult nyomo-
zás. Az  ügyészségi meghallgatás során va-
lamennyien tagadták az  egyes vádpontokat. 
Az ügyészség bizonyítékok hiányában végül 
megszüntette az eljárást. Záhonyit és Potyót 
azonnal, Erdélyit és Mészárost néhány hónap 
múlva bírósági eljárás nélkül közbiztonsági 
őrizetbe helyezték, vagyis internálták Kis-
tarcsára, majd Tökölre. Dankót véglegesen 
szabadon bocsátották, de a hátrányos követ-
kezmények alól ő sem menekült.

Záhonyi Géza 1957 karácsonyán térhe-
tett haza a  családjához. Kiszabadulása után 
hónapokig rendőri felügyelet alatt állt, min-
denhová elkísérte a hálózat figyelő tekintete. 
„Reakciós ellenforradalmárnak” bélyegez-
ték, és  viselnie kellett az  ezzel együtt járó 
megaláztatásokat. Ezekről az időkről ítéletet, 
igazolást, semmilyen hivatalos iratot nem 
kapott, a nyugdíjába sem számították be ezt 
az időszakot. Törvényen kívüli volt.

Szabadulása után hónapokig nem kapott 
állást. Végül beosztott gyógyszerészként tu-
dott elhelyezkedni az  ország különböző te-
lepülésein, ezért 1958 őszén a  családnak el 
kellett költöznie Felsőgödről.

Záhonyi Géza 1963-ban vonult nyugdíj-
ba, ekkor családjával visszaköltözött Buda-
kalászra. Kilencvenéves koráig dolgozott: 
anyagbeszerzőként egy műszaki gazdasági 
munkaközösségben, portásként a  Műszaki 
Egyetem szállodájában, az Országos Műsza-
ki Fejlesztési Bizottság székházában pedig 
küldöncként.

Budakalászon a  helyi sport támogatója 
volt, évekig a  Budakalászi Futball Klub el-
nökeként tevékenykedett. Emellett kedvenc 
időtöltése volt az idegen nyelvű irodalom ol-
vasása és tudásának állandó fejlesztése.

1991-ben, kilencvenegy éves korában 
hunyt el. Örök álmát a budakalászi római ka-
tolikus temetőben alussza, feleségével együtt, 
aki egy év múlva követte őt.

Dr. Záhonyi Géza a  forradalom alatt Fel-
sőgödön bátran kiállt a  rend fenntartásáért 
és a lakosság ellátásának biztosításáért, ezért 
meghurcoltatásban volt része.

Forradalmi szerepvállalásáért, áldoza-
tos munkájáért Göd Város Önkormányzata 
2015-ben teret nevezett el róla, mostantól 
pedig emléktábla őrzi nevét egykori otthoná-
nak falán.

TISZTELETADÁS

Záhonyi Géza 1956-os forradalmi 
szerepvállalásának emlékére
Göd Város Önkormányzata február 22-én emléktáblát helyezett el Záhonyi Géza, az 1956-os 
felsőgödi Forradalmi Bizottság elnöke egykori házának falán, az Ady Endre út és a Kálmán 
utca sarkán. Az alábbiakban annak a megemlékező beszédnek a szövegét közöljük, amelyet 
a tábla avatásának alkalmával Láng József helytörténeti kutató mondott el. 

Az emléktábla avatásán részt vettek dr. Záhonyi Géza családtagjai is
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KÖSZÖNTÉS

Szeretetvendégség 
a Boldogságcseppek karitatív 
szervezetnél
Február 10-én együtt ünnepeltünk, s  erre több okunk is 
volt.

Szeretett fővédnökünket, Nick Árpádot köszöntöttük 
a 65. születésnapján, hálával emlékezve mindarra a támo-
gatásra, amelyet immár második éve nyújt a  Boldogság-
cseppeknek. Lelkesen népszerűsíti a  Boldogságcseppek 
munkáját, szinte minden rendezvényünkön jelen van, 
s nagy odaadással támogat bennünket.

Ezt az  alkalmat ragadtuk meg arra is, hogy megkö-
szönjük annak az  öt idős segítőnknek a  munkáját, akik 
hidegben és  melegben, esőben és  szélben szorgalmasan 
és szeretettel rendezgetik a raktárunkat. Hálásan köszön-
jük Erzsikének, Juditkának, Évikének, Katinak és Piroska 
néninek, hogy szabadidejükből ennyit áldoznak közössé-
günkért!

Megtisztelt bennünket jelenlétével Simon Tamás alpol-
gármester és  Lenkei György képviselő, az  önkormányzat 
Szociális Bizottságának elnöke. Ők is megköszönték se-
gítőink munkáját, és néhány jó szóval elismerték a mun-
kánkat is. Hálásak vagyunk városunk vezetőségének a tá-
mogatásért, és  sokat jelentett nekünk kettejük jelenléte 
rendezvényünkön.

Az alkalmat szeretetvendégséggel tettük még családi-
asabbá. Érkezett bőségesen finomság, melyeket ezúton is 
köszönünk a felajánlóknak! Együtt csemegéztünk, beszél-
gettünk, emlékeztünk az  elmúlt két évre és  tervezgettük 
a jövőt.

Bennünket a segítő szándék visz előre, és ez mindany-
nyiunkban közös. Éppen ezért nagyra értékelünk minden 
olyan alkalmat, ahol köszönetet mondhatunk azért, hogy 
vannak, akik segítenek nekünk!

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy segítőink egyre 
többen vannak, egyre többen érzik, nem kell sok dolog ah-
hoz, hogy segíteni tudjunk. Elég egy kis apróság, tényleg 
csak pár csepp jóság − és a sok kis „csepp” sokra megy!

Kiss Mónika

A karitatív szervezet fővédnökét, Nick Árpádot gödi raktárukban 
köszöntötték születésnapján a Boldogságcseppek önkéntesei

PÁLYÁZAT

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

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

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

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

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

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti fel-
nőtteket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás 
elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen ön is a Senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmá-

nyi akadályokat;
•  dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
•  kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Könyvbörze
a garázsvásár keretében

A BOLDOGSÁGCSEPPEK RAKTÁRÁBAN
(A FELSŐGÖDI VASÚTÁLLOMÁSNÁL, A BÖLCSŐDE MELLETT)

március 24.
9-12 óráig

„Amikor adunk – valójában kapunk!”

KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Báthori István 64 éves
Németh György Antal 62 éves
Hegedűs Lászlóné (sz.: Sadlon Alexandra Mária) 93 éves
Káldor Istvánné (sz.: Mikolovics Mária Margit) 92 éves
Bajnok József Miklós 63 éves
Gál Árpádné (sz.: Muth Margit) 83 éves
Győri Jolán 74 éves
Lörentei Tivadarné (sz.: Seregély Katalin Mária) 97 éves
Molnár Lászlóné (sz.: Fonyó Ilona Emma) 90 éves
Kiss Józsefné (sz.: Wirth Irén) 75 éves
Nagy Lajos György 88 éves
Bujdosó Józsefné (sz.: Elek Julianna) 83 éves

2018. február 1. és 28. között
Gödön házasságot kötöttek
Fülöp Gergely és Silva Patrocínio Lívia Maria
Dezső Barnabás Antal és Kovács Márta Flóra
Szabó Dávid Péter és Gondos Szilvia

Gödön születtek
Szabó Vilmos
Szabó Damján Szente

KÖZLEMÉNY

Tájékoztató sírhely-
felszámolási eljárásokról
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy az aláb-
bi sírhelyeknél a  sírhely megváltási idejének 
lejárta, illetve a  sírhely balesetveszélyessége 
miatt 2017. október 30-án felszámolási eljárást 
indítottunk.

Jácint utcai temető:
•  I. parcella 3/5 Verseghy János
•  I. parcella 3/4 Somos János
•  I. parcella 2/6 Jakab Margit
•  II. parcella 3/18 Klenyán László
•  III. parcella 2/12 Mentler Sándor
•  V. parcella 4/17 Bukóczky Mihályné
•  V. parcella 1/A/3 Orbán János
•  VI. parcella 2/27 Englohner Sándor

Pesti úti temető:
•  I. parcella 1/10 Müller Matild

Pázmány Péter utcai temető:
•  V. parcella 1/8 Sallai Iván
•  V. parcella 2/10 Nagy Józsefné
•  IX. parcella 9/10 Tibolla Jánosné

További információ iránt a temetőgondnoknál 
lehet érdeklődni a (06 20) 294-0407-es telefon-
számon.

Jermei Gábor temetőgondnok

Adománygyűjtés orgonafelújításra
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy aki teheti, 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 elektromos orgona 
javítása készülhet el 2018. szeptember 14-re, amelynek költsége 2,9 millió 
forint. Jövőre lesz 75 éve annak, hogy a sípos orgona a templomban van.

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

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 An-

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

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

KÖZÉLET
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Az alsó- és felsőgödi Római Katolikus 
Egyházközségek szentmiséi, programjai
(http.//alsogod:plebania.hu, http.//felsogod:plebania.hu)

Virágvasárnap (március 25.)
•  Alsógöd: 8.30 és 10.30
•  Felsőgöd: 8.30 és 18.00

Nagycsütörtök (március 29.) – Az utolsó vacsora emlék-
miséje
•  Alsógöd: 18.00 (a szentmisét Jelenits István piarista atya 

mutatja be)
•  Felsőgöd: 18.00 (a szentmisét Mészáros Csaba plébános 

atya mutatja be)

Nagypéntek (március 30.) − Urunk kereszthalálának 
emlékünnepe
•  Alsógöd: 17.00 Keresztút, 18.00 „csonkamise”
•  Felsőgöd: 17.00 Keresztút, 18.00 „csonkamise”

Nagyszombat (március 31.)
•  Szent Sír-látogatás 8.00-17.00 az alsó- és felsőgödi temp-

lomban

Húsvét Vigília (március 31., szombat)
•  Alsógöd: 18.00 (a szentmise végén lesz a feltámadási 

körmenet)
• Felsőgöd: 18.00

Húsvétvasárnap (április 1.)
•  Alsógöd: 10.30; Felsőgöd: 8.30 (a szentmise végén lesz 

a feltámadási körmenet) és 18.00

Húsvéthétfő (április 2.)
•  Alsógöd: 10.30
•  Felsőgöd: 8.30

Evangélikus istentiszteletek
(http.//dunakeszi.lutheran.hu)

Virágvasárnap (március 25.) – Családi istentisztelet
•  9.15 Alsógödi Evangélikus Templom; 10.45 Dunakeszi 

Evangélikus Gyülekezeti Terem

Nagycsütörtök (március 29.)
•  16.00–17.00 Húsvéti éneklés és Luther-rózsa kiállítás 

a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézmé-
nyében (Dunakeszi, Fóti u. 75.)

•  18.00. Istentisztelet (úrvacsorával) a Dunakeszi Evangéli-
kus Templomban

Nagypéntek (március 30.) – Istentisztelet (passióolvasás)
•  16.30 Alsógödi Evangélikus Templom; 18.00 Dunakeszi 

Evangélikus Templom

Húsvét ünnepe (április 1., vasárnap) – Ünnepi istentisz-
telet (úrvacsorával)
•  8.00 Felsőgödi Evangélikus Templom; 9.15 Alsógödi 

Evangélikus Templom; 10.45 Dunakeszi Evangélikus 
Templom; 15.00 Sződligeti Evangélikus Templom

Húsvét második napja (április 2., hétfő) – Ünnepi isten-
tisztelet (úrvacsorával)
•  10.45 Dunakeszi Evangélikus Templom

A Felsőgöd−Alsógöd−Sződligeti Református 
Társegyházközség 
Feltámadás-ünnepi rendje
(http.//www.alsogod:hu)

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem 
feltámadt.” (Lukács evangéliuma 24,5-6)

Virágvasárnap (március 25.) − Istentisztelet
•  8.00 Sződligeti Református Templom, 9.30 Felsőgödi Re-

formátus Templom, 11.00 Alsógödi Református Templom

Nagycsütörtök (március 29.)
•  18.00 Közös istentisztelet a Sződligeti Református Temp-

lomban

Nagypéntek (március 30.)
•  9.30 Közös istentisztelet a Felsőgödi Református Temp-

lomban
•  18.00 Közös istentisztelet az Alsógödi Református Temp-

lomban

Nagyszombat (március 31.)
•  18.00 Közös istentisztelet a Felsőgödi Református Temp-

lomban

Húsvét 1. napja (április 1., vasárnap) − Úrvacsorás isten-
tisztelet
•  8.00 Sződligeti Református Templom, 9.30 Felsőgödi Re-

formátus Templom, 11.15 Alsógödi Református Templom

Húsvét 2. napja (április 2., hétfő) − Úrvacsorás istentisz-
telet
•  8.00 Sződligeti Református Templom, 9.30 Felsőgödi Re-

formátus Templom, 11.15 Alsógödi Református Templom

ÜNNEPI PROGRAMOK

Az egyházak húsvéti ünnepi 
eseményei
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− Tavaly áprilisban alakult meg a Kis-
mama Klub. Milyen céllal? Honnan 
jött az ötlet?
− Hetente kétszer veszek vért a felsőgö-
di laborban a gödi lakosoktól és azok-
tól a kismamáktól, akik az alapellátás-
ban végeztetik a  várandósgondozási 
vizsgálatokat. Érdekelt, hogy hol fog-
nak szülni, milyen módon, s mennyire 
készülnek fel a  szülésre. Tizenkilenc 
évig dolgoztam a SE I. számú Szülésze-
ti és Nőgyógyászati Klinikáján, a főis-
kolai diplomamunkámat Szülés mint 
emocionális élmény címmel írtam. 
Arra jutottam, hogy lenne igény itt 
Gödön szülési felkészítésre, hogy meg-
ismerjék a kismamák, milyen történé-
sek zajlanak le az  anyukákban fizikai 
és lelki szinten.

− Hányan járnak a csoportba?
− A Kismama Klub Göd Facebook-cso-
portnak jelenleg 85 tagja van. Jó lenne, 
ha minél több kismamához eljutna 
az  információ, hogy létezik ez a klub, 
és  eljönnének az  előadásokra, a  kis-
mamatornákra. Nemcsak a  szülésre 
történő lelki felkészítés fontos, hanem 
a fizikai is, mert a szülés óriási fizikai 
igénybevétel, nem is beszélve az utána 
következő hetekről, amelyek szintén 
nagyon megterhelik az  anyát. Jó len-
ne, ha a „fészekrakás” mellett jutna idő 
a  testi-lelki felkészülésre is. Nem kell 
Budapestre menni ahhoz, hogy minő-
ségi felkészülést tudjanak igénybe ven-
ni. A  Kismama Klub tagjai ráadásul 
sok hasznos információt osztanak meg 
egymással. Az  első torna és  az  első 
előadás ingyenes, a  további alkalmak 
1000 forintba kerülnek, a  helyiséget 
pedig az önkormányzat biztosítja.

− Miből áll a szülési felkészítő?
− Négy előadásból. Az első a lelki tör-
ténésekről szól: Milyen változások fog-
nak történni? Miért félünk a szüléstől? 
Miért alakult így? Meghallgatunk egy 
diavetítéses előadást, majd beszélge-
tünk a témáról. A következő alkalom-
mal körbejárjuk a  fiziológiás váran-
dóság és  a  szülés kérdéskörét: Milyen 
változáson megy át a nő? Beszélünk ar-

ról, hogyan születik meg a kisbaba, mi-
ket él át az édesanya fizikailag és érzel-
mileg. Utána az „erősebb idegzetűek” 
megnézhetnek egy szülésről készült 
videót, amitől elsőre sokan megri-
adnak, ám a  közös beszélgetés aztán 
mindenkiben eloszlatja a  félelmeket. 
Fontos téma a szoptatás is, amely min-
den előadáson szóba kerül, mert ren-
geteg kérdést felvet a  kismamákban. 
A  szülés témakörében a  következő 
kérésekre kapnak választ: Milyen fáj-
dalomcsillapítási módok vannak? Mi-
kor melyiket alkalmazzuk? És sokat 
beszélgetünk a  természetes szülésről 
és a császármetszésről is. Fontos, hogy 
minden kismama tudja, hogy ott mi 
fog vele történni, mit fog érezni, s mi-
kor veheti kézbe először a  kisbabáját. 
Végül az apukáknak megtanítjuk azo-
kat a  masszázsfogásokat, amelyekkel 
majd segíteni tudnak a kismamáknak 
a várandósság és a szülés során.

− A Kismama Klub nemcsak a szülés-
re készít fel?
− A szülés után még egy darabig „kí-
sérjük” az anyukákat. Otthon vannak 
egyedül a  kisbabával, rengeteg kérdé-
sük van, hat hét után már szeretnének 
kimozdulni, keresik az  olyan embe-
rek társaságát, akik szintén kisbabát 
nevelnek, akikkel tudnak beszélgetni 
ilyen dolgokról. Csoportunk tagja 
egy gyógyszerész anyuka, aki nagyon 
komolyan készült a  szülésre, az anya-
ságra. Összeállított egy hasznos anya-
got, amiben a  saját tapasztalatait írta 
le a  szoptatással kapcsolatban, tudo-
mányos cikkekre hivatkozva. Az  en-
gedélyével készítettem egy kis füzetet 
Szoptatással kapcsolatos tapasztalatok 
címmel. Ezt a  Göd Város Önkor-
mányzata támogatásával minden gödi 
kismama ingyen megkapja a  házior-
vostól, a védőnőtől vagy a laborvizsgá-
latok során.

− Március 23-án tartanak egész napos 
programot. Mivel várják az  érdeklő-
dőket?
− Elsősorban a  Kismama Klubot sze-
retnénk népszerűsíteni, hogy minél 

többen megismerjék és eljöjjenek az al-
kalmainkra. Köszöntőt Lenkei György 
képviselő fog mondani. Jakus-Kruchió 
Éva gyógytornász, Gönczy Dóra jóga-
oktató és  jómagam fogunk beszélni 
a Kismama Klubról. Dr. Fekete Zoltán, 
a  váci kórház szülész-főorvosa az  al-
ternatív szülészeti lehetőségekről tart 
előadást, míg Szilágyi Krisztián men-
tőápoló újszülött- és  kisgyermek-új-
raélesztést fog bemutatni. Lesz baba-
ápolási és  natúrkozmetikai termékek 
bemutatója és  vására. Az  érdeklődők 
megismerkedhetnek a Boldogságcsep-
pek és  a  Gödi Anyák Angyalai non-
profit szervezetekkel. Az  önkormány-
zat támogatásával lesz teasarok, finom 
szendvicsekkel. Két masszőr egész nap 
ingyen fogja masszírozni az  érdeklő-
dőket. A helyi védőnőknek is lesz egy 
asztala, ahol bemutatják védőnői mun-
kájukat, és  természetesen lehet majd 
tőlük kérdezni is.

− Kizárólag a szülés előtt álló kisma-
mákat várják?
− Nemcsak a kismamákat, az apukákat 
is várjuk. Fontos, hogy ők is ott legye-
nek. Jó, ha ők is tudják majd, hogy mi 
fog történni a párjukkal fizikai és  lel-
ki szinten. Valamint a  már megszült 
anyukáknak is szól majd a  program, 
ahová természetesen hozhatják a  ba-
bájukat, gyermeküket is. Lesz babaru-
habörze is, ahol babaholmikat, kisma-
maruhákat cserélhetnek, árulhatnak. 
A  környező településekről is várjuk 
az érdeklődőket.

Vida-Szabó Emese

KISMAMA KLUB

A szülésről okosan, bölcsen, előítéletek nélkül
Március 23-án tartja a gödi Kismama Klub népszerűsítő napját a József Attila 
Művelődési Házban. A klub kísérőjével, Zöldi Tóth Andreával beszélgettünk 
a Kismama Klubról, a szülésre történő felkészítésről és a márciusi programról.

A Kismama Klub szeretettel vár minden 
érdeklődőt  március 23-i bemutatkozó 
programjára. Képünkön Zöldi Tóth Andrea, 
a klub kísérője 
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Nádházi Brigitta elmondta, hogy a  baleset-megelő-
zési csoport tevékenységi körébe tartozik a  Pest 
Megye területén bekövetkezett személyi sérüléses 

közúti közlekedési balesetek folyamatos elemzése, melyek 
során azt is vizsgálják, hogy vannak-e olyan gócpontok, 
ahol sok a baleset. Budapest után Pest megyében történik 
a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset. Ez a főváros-köz-
pontúságból adódik, hiszen minden főútvonal a fővárosból 
indul és valamennyi autópálya és az M0-ás körgyűrű is Pest 
megyén keresztül halad. Megnövekedett az agglomerációs 
területek lakosságának létszáma, és ezáltal az „ingázás” is. 
Magyarországon vezető baleseti ok a nem az út- és látási vi-
szonyoknak megfelelő sebességgel közlekedés. Második ok 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 
az  ittas vagy bódult állapotban történő vezetés. A  rendőr 
százados statisztikai adatokat mutatott 2017-ből: Gödön 
összesen 72 anyagi kárral járó és 37 személyi sérüléses bal-
eset következett be, amelyből egy halálos, 11 súlyos és  25 
könnyű sérüléssel végződött.

Az időskorúak, akik rendelkeznek jogosítvánnyal és ak-
tívan részt vesznek a közlekedésben, a vezetői engedélyü-
ket többnyire 30-40-50 éve szerezték. Azóta viszont nem 
vettek részt KRESZ jogszabályi változást követő tovább-

képzésen, pedig az évtizedek alatt számos jogszabályvál-
tozás történt. Azok, akik nem vezetnek autót, gyalog vagy 
kerékpárral vesznek részt a közlekedésben. A baleset-meg-
előzési csoport kiemelten kezeli a  gyalogosok és  kerék-
párosok közlekedésbiztonságát, hiszen ők a  közlekedés 
legvédtelenebb résztvevői. A  kerékpárral közlekedők jár-
művezetőnek minősülnek a KRESZ szerint, tehát ugyan-
azok a  jogszabályok vonatkoznak rájuk, mint például 
a  személygépkocsi vezetőkre. Azonban Magyarországon 
nincs olyan képzés, ami a kerékpárosokat mint járműve-
zetőket képezné, ezért is szerveznek ismertterjesztő előa-
dásokat, amelyekben a közlekedésben való biztonságosabb 
részvételre hívják fel a figyelmet.

A világ nagyon megváltozott és  felgyorsult az évtizedek 
alatt. Az autók és egyéb közlekedési eszközök mennyisége 
és milyensége is megváltozott. A közlekedés során sok in-
formációt kell feldolgozni, azokat értelmezni és alkalmazni 
kell. Időskorban a  funkcionális képességek romlanak, be-
szűkül a látómező, lanyhul a figyelem, lassabb a reakcióidő. 
Viszont az idős vezetők javára írható, hogy megvan a kellő 
vezetési tapasztalatuk, amit nem lehet tanulni, csak az évek 
alatt lehet megszerezni. Ők nem száguldoznak, nincs ben-
nük versengési vágy, állandó nyerni akarás.

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy mindig legye-
nek jól láthatóak akár gyalog, akár kerékpárral közleked-
nek. A  kerékpárokat fontos felszerelni a  kötelező tartozé-
kokkal. A gyalogosoknak a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 
mindig elsőbbségük van, de sajnos, nem mindig kapják 
meg. Ezért fontos, hogy minden esetben jól nézzenek körül, 
többször is, és győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget 
a gépjárművezetők megadják-e nekik. Nádházi Brigitta kér-
te a hallgatóságot, hogy vigyázzanak magukra, és tegyenek 
meg mindent azért, hogy hazaérjenek, hiszen mindenkit 
hazavárnak.

Az előadást követően a közönség kérdéseire, észrevételei-
re válaszoltak. Szóba kerültek a „trükkös lopások”, amikor 
a betörők valamilyen szöveggel próbálnak bejutni a lakás-
ba, például azzal, hogy valamelyik szolgáltató cégtől vagy 
a rendőrségtől jöttek. Az egyik ember lefoglalja az ott lakót, 
a  többiek addig körbenéznek a  lakásban és ellopják az ér-
tékeket (pénzt, ékszert, mobilt stb.). Az igazi rendőrt arról 
lehet felismerni, hogy plasztik fényképes rendőrigazolvány-
nyal és  tűzzománc rendőrjelvénnyel rendelkezik, amin 
egyedi azonosítószám található.

Búcsúzóul minden jelenlévő ajándékcsomagot kapott, 
amely közlekedés-biztonsági eszközöket (láthatósági mel-
lényt, első- és hátsólámpát, prizmákat), újságot, közlekedés-
ről szóló mesekönyvet az  unokáknak és  apró ajándékokat 
tartalmazott.

A rendőrség kérése, hogy az emberek figyeljenek oda egy-
másra. Például ha elutaznak, kérjék meg a szomszédot, hogy 
ürítse ki a postaládát, mert árulkodó jel lehet, hogy nincse-
nek otthon. Ha bármi gyanúsat észlelnek, hívják a  112-öt 
vagy a  107-et, vagy a  gödi járőrök számát, a  (06 20) 943-
7676-ot, amely a nap 24 órájában hívható, és ne csak a Fa-
cebookon osszák meg a gyanús eseményeket. Szeretnék, ha 
a lakosság és a rendőrség együttműködne, hiszen a bűnel-
követőkről a lakosok tudnak személyleírást adni.

Vida-Szabó Emese

Nádházi Brigitta (jobbra) és Csorba György hasznos tanácsai arról 
szóltak, mit tehetnek az időskorúak a balesetek megelőzéséért, 
illetve azért, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozataivá 

BALESET-MEGELŐZÉS

Rendőrségi és lakossági összefogás 
az idősek védelmében
Baleset- és  bűnmegelőzési előadást tartott időskorúak-
nak február 23-án, pénteken Nádházi Brigitta r. százados, 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgató-
ság Közlekedésrendészeti Osztály baleset-megelőzési cso-
portjának vezetője, valamint Csorba György r. százados, 
a  Dunakeszi Rendőrkapitányság Göd Rendőrőrs őrspa-
rancsnok-helyettese a József Attila Művelődési Házban.
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A Retró Ady Klub programja
2018. március 24-én, szombaton

Környezetvédelmi nap
9 órakor:
A felsőgödi Duna-part és a kerékpárút takarítása

17 órakor az Ady Klubban:
A tiszai Pet Kupa kaland és környezetvédelmi akció
(Gyenes Károly vetítése)

Infó és jelentkezés: retroadyklub@gmail.com

A 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 24. § (1) bekezdés a) pontja sze-
rint jegyzői hatáskörbe tartoznak azok a kútengedélyezések, 
amelyek esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
•  A kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet.
•  A  kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet 

használ fel. Nem történik a vízkitermelés rétegvízből vagy 
karsztvízből.

•  A kútból maximálisan 500 m3/év vízmennyiséget lehet ki-
termelni. Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlago-
san 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetővé.

•  Vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az  ingatlanon 
épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/be-
jelentés történt a hatóság felé.

•  A vízkivétel háztartási igények és/vagy a házi ivóvízigény 
kielégítése érdekében történik. A  háztartási igény ma-
gánszemélyek részéről merülhet fel a  saját háztartásban 
jelentkező igények ellátására, mely főként az  alábbi te-
vékenységekre terjed ki: az  ingatlanhoz tartozó kiskert 
és  gyepterület locsolása, az  építmények és  az  ingóságok 
időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági 
célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gaz-
dasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti me-
dence feltöltése és vízpótlása.

A fentiektől eltérő vízhasználati igény esetén a  területi 
vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) ha-
táskörébe tartozik a kutak engedélyezése.

Sok vihart kavart az engedély nélkül létesített kutak lega-
lizálásának kérdése. E  témával kapcsolatban a  jogszabály-
változások után kialakult előírások alkalmazásához szeret-
nénk segítséget nyújtani.

A jelenlegi jogi szabályozás alapján, ha a kutak megépí-
tése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy 
a  jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a  hatóság 
a kutak megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradá-
si engedélyt utólag megadhatja, amennyiben a kút megépí-
tése vagy átalakítása megfelel a műszaki követelményeknek. 
Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötele-
zően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek, 
engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási enge-
dély.

Annak érdekében, hogy egyértelműen eldönthető legyen, 
szükséges-e a fennmaradási engedély kiadása, vizsgálni kell 

a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előíráso-
kat.

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra 
vonatkozóan megállapítható, hogy

a)  1992. február 15. napja után létesült minden kútra 
(ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt 
kellett volna kérni, és ennek következtében most fenn-
maradási engedély adható ki.

b)  1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
•  arra az  ásott kútra, amely a  jogszabályok értelmében 

(mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jog-
szerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt 
kell kérni;

•  arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában 
(mélységének és  elhelyezkedésének függvényében) en-
gedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell 
kérni;

•  minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A kutak létesítésének időpontját a  hatóság a  tulajdonos 
nyilatkozata alapján veszi figyelembe.

A vízügyi ágazat célja a  kutak engedélyezett státuszba 
történő sorolásával az, hogy e vízilétesítmények regisztrálva 
legyenek és  adatbázisba kerüljenek. Erre a  vízkészletekkel 
való mennyiségi gazdálkodás és a felszín alatti vizek minő-
ségi viszonyainak nyomon követése érdekében van szükség.

Jakab Júlia környezetvédelmi referens
Göd Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS

Mit kell tudni a kutak engedélyeztetéséről?
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ÉGETÉS

A kerti hulladék égetésének 
szabályairól
A város levegőtisztaságának megőrzése érdeké-
ben az önkormányzat 2015. november 16-ai ülésén 
módosította Göd Város Önkormányzatának a helyi 
környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) 
sz. Ök. rendeletét.
Ennek értelmében május 1-jétől augusztus 31-ig 
és október 15-től március 15-ig avar és kerti hulla-
dék égetése tilos.

Március 16. és április 30., valamint szeptember 1. 
és október 14. között a kerti hulladék égetése meg-
engedett, de csak a  rendeletben előírt korlátozá-
sok figyelembevételével:
• Égetni kizárólag pénteki napokon, 8 és 20 óra kö-

zött lehet.
• Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és nem jár-

hat tartós, jelentős füstöléssel.
• Szeles időben az égetés tilos.
• Az égetés során a tűzvédelmi szabályok szigorúan 

betartandók.

Az önkormányzat a  közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló 24/2015. (XI. 04.) sz. rendelete alapján 
eljár mindazokkal szemben, akik az égetésre vonat-
kozó szabályokat nem tartják be. A közterület-fel-
ügyelet 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki, vagy közigazgatási eljárást kezdemé-
nyezhet, melynek keretében 150 ezer Ft-ig terjedő 
bírság kiszabására van lehetőség.

Az avar és  a kerti hulladék megsemmisítésének 
ajánlott módja továbbra is elsősorban a  házi kom-
posztálás, illetve a zöldhulladék lerakóban való elhe-
lyezése.

Göd Város Önkormányzata

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

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

Égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!
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2018. március 28-án, szerdán nyit 
az  évek óta megszokott zöldhulla-
dék-átvételi pont, mely a  Nemeskéri 
úti temetővel szemközti földútról kö-
zelíthető meg.

Tavaszi zöldhulladék akció
A nyitás napján indul az ingyenes ön-
kormányzati tavaszi zöldhulladék 
akció, melynek keretén belül két héten 
keresztül szerdán és szombaton 8 és 16 
óra között fogadjuk a  lakosság által 
kiszállított zöldhulladékot. Egy ingat-
lanról az  ingyenes átvételi napokon 
maximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, 
vagy 1,5 m³ nem zsákolható hulladé-
kot áll módunkban térítésmentesen 
átvenni, amennyiben ennél több hulla-
dékot szeretne leadni, az térítésköteles. 
A térítési díjat a helyszínen kell kifizet-
ni. (Átvételi díjak: 1 zsák vagy köteg 
200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) Az átadásnál lak-
címkártya bemutatása kötelező. Üdü-
lőingatlannal rendelkező ügyfeleink 
az  utolsó hulladékszállítási díj szám-
lájával, vagy annak feladóvevényével 
igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból 
származik a zöldhulladék. 

Az akció pontos dátumai
•  A 13. héten: március 28-án, szerdán 

és március 31-én, szombaton;

•  A 14. héten: április 4-én, szerdán 
és április 7-én, szombaton.

Az akció időtartama alatt lehető-
ség van a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nél az  önkormányzat 
által támogatott, háztól történő zöld-
hulladék elszállításra is, amelynek té-
rítési díja 50 Ft/120 literes zsák vagy 
köteg.

A szállítási igényeket március 26. 
és március 30. között a kft. ügyfélszol-
gálatán a +36 27-530-611-es telefonszá-
mon lehet bejelenteni hétfőtől csütör-
tökig 8-tól 16 óráig, illetve pénteken 
8-tól 12 óráig. 

A szállításra az ügyfélszolgálat által 
megadott napon kerül sor, mely az igé-
nyek függvényében az  akció időtarta-
mán túli időpontra is eshet. A szállítás 
kifizetésére személyesen az ügyfélszol-
gálaton: 2132 Göd, Duna út 5. (a Kis-
faludy utca felőli bejáratnál) hétfőn 7 
és  18 óra, pénteken 7 és12 óra között 
van lehetőség.

Évközi zöldhulladék-leadás
A tavaszi akciót követően a  zöld-

hulladék-leadási rendszer átalakul. 
A zöldhulladék-átvételi pont 

az  alábbi SZOMBATI napokon 8 
és  16 óra között tart nyitva, amikor 

ingatlanonként a  tavaszi akcióval 
megegyezően maximum 15 zsák, vagy 
15 köteg, vagy 1,5 m³ nem zsákolható 
zöldhulladékot INGYENESEN szál-
líthatnak be. Ennél nagyobb meny-
nyiségű zöldhulladék térítés ellenében 
adható le. Térítési díjak: 1 zsák vagy 
köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.

hónap nap nap

április 21. -

május 5. 19. 

június 16. 30. 

július 14. 28. 

augusztus 11. 25. 

szeptember 8. -

október 6. -

Az ingyenes zöldhulladék leadása-
kor a  jogosultságot lakcímkártyával, 
üdülőingatlannal rendelkező ingat-
lantulajdonosok esetében az  utolsó 
hulladékszállítási díj számlájával vagy 
annak feladóvevényével kell igazolni.

Az őszi zöldhulladék-leadási akci-
óról szeptemberi lapunkban adunk 
részletes tájékoztatást.

Gödi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

ZÖLDHULLADÉK

Zöldhulladék-leadási 
lehetőségek 2018-ban 
Maradnak a tavaszi-őszi önkormányzati ingyenes akciók, kedvezően átalakul 
az évközi zöldhulladék-leadási rendszer. 
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− Ön már kissrácként életre szóló ba-
rátságot kötött a fúvós hangszerekkel. 
Hogyan és mikor kezdődött a történet?
− Talán másodikos koromban kezdtem 
el a trombitatanulást, s kilenc-tíz éves 
lehettem, amikor megláttam egy utcán 
végigvonuló fúvószenekart. Azonnal 
döntöttem: én mindenképpen szeret-
nék abban a  fúvószenekarban játsza-
ni! Egy barátommal másnap mentünk 
is a művelődési házba, jelentkezni. És 
csodák csodájára beülhettünk a zene-
kari tagok közé, persze csak valami 
rém egyszerű kis szólamot játszani. 
Attól a perctől kezdve nekem a fúvós-
zenekarok végigkísérik az életemet.

− Mióta tanít a Németh László Általá-
nos Iskolában?
− Napra pontosan 1997. november el-
sejétől. Miskolcon végeztem el a zene-
művészeti főiskolát 1995-ben, és  már 
hallgatóként is tanítottam egy ottani 
zeneiskolában, félállásban, s  emellett 
a Miskolci Nemzeti Színház zenekará-
nak első trombitása voltam. A főisko-
la után három évet Németországban 
töltöttem, ahol egy szalonzenekarban 
játszottam. A kinti szerződésem lejár-
ta előtt megpályáztam a meghirdetett 
gödi zenetanári állást, amit elnyertem 
azzal együtt is, hogy csak novembertől 
tudtam megkezdeni a tanítást.

− Gondolom, az  első munkanapján 
a kisiskolások nem sorakoztak a folyo-
són trombitákkal a hónuk alatt…
− Olyannyira nem, hogy amikor el-
kezdtem a  tanítást mint rézfúvós ta-
nár, egyetlenegy rézfúvós növendé-
kem sem volt. Így, ha jól emlékszem, 
26 furulyással vette kezdetét a  közös 
munka. Évről évre lassan, fokozatosan 
alakultak jó irányba a dolgok, az  első 
félév végén sikerült vásárolnunk egy 
trombitát, s  arra jelentkezett is egy 
növendék. És folyamatosan, minden 
évben tudott egy-két hangszert vásá-
rolni az  iskola. 2006-ra már oly sok 
rézfúvós hangszeren tanuló növendé-
kem volt, hogy elkezdtem velük pró-
bálgatni a  kamarazenélést, előbb egy 
trombitatriót alakítottunk, majd egy 
kvartettet, egy harsonással kiegészítve 
az előbbieket. Kamarazenei csoportok 
alakultak tehát, s persze a többi hang-
szeres tanszak is ugyanígy fejlődött, 
a  fuvolások, a  klarinétosok és  sorra 
a többiek is.

Amikor láttam, hogy a  kamaracso-
portok egyre ügyesebbek, elhatároz-
tuk, hogy megpróbálkozunk egy igazi 
fúvószenekarral. A kezdetben magam 
írtam nekik kis dalokat, hiszen akko-
riban komplett partitúrákat még nem 
tudtunk eljátszani, nem utolsósorban 
azért, mert nem volt hozzá elegendő 

hangszerünk. Igaz, a  mai napig nem 
teljes a hangszerparkunk.

Egyre nehezebb műveket játszot-
tunk, s  tettük ezt is lassú, türelmes 
munka árán. Ma már egy minden te-
kintetben jól működő, életképes fúvós-
zenekar vagyunk. A gyerekek lelkesen 
jönnek, és  játszanak a  zenekarban. 
Régi tanítványaim is vissza-visszajár-
nak. A  zenekar létszáma egyébként 
húsz-huszonöt fő között mozog.

− Folyamatos az utánpótlás?
− Szerencsére igen, s amikor észrevet-
tem, hogy a kicsik nem igazán érzik jól 
magukat, amikor becsöppennek egy 
számukra profi társaságba, ugyanazt 
a metodikát alkalmaztam, mint a kez-
detek kezdetén: a kicsikkel előbb trió-
ban, kvartettben dolgozunk, s később 
már egy biztos technikai tudással il-
leszkednek be a nagyzenekarba.

Minden héten tartunk egy komplett 
nagyzenekari próbát, és természetesen 
vannak szólampróbák, amikor előre 
megmondom, hogy melyik hangszer-
csoport jöjjön be próbálni.

− Számos hazai fellépésük mellett 
megfordultak néhány nemzetközi 
fesztiválon is. Melyek voltak a legran-
gosabbak?
− Mielőtt válaszolnék a  kérdésére, 
mindenképpen szólnom kell arról, 
hogy 2006-tól éveken át szerveztünk 
a fúvószenekarnak nyári zenei tábort. 
Ez  nagyszerű dolog volt, ugyanis 
az  egyhetes intenzív próbafolyamat 
során a  gyerekek annyit fejlődtek, 
mint a  tanév közben két-három hó-
nap alatt.

Ám sajnos eljött az  a pillanat, ami-
kor döntetünk kellett, hogy a  nyári 
táborokat folytassuk-e, vagy tegyünk 
eleget a  külföldi fesztiválmeghívások-
nak, ugyanis ezt is, azt is nem tudtuk 
volna finanszírozni. Nem volt könnyű 
döntés.

Kétszer is voltunk Montenegróban 
a  budvai nemzetközi összművésze-
ti fesztiválon, amelyet minden évben 
megrendeznek, sőt oda, a fiúk nem kis 
örömére, elkísért bennünket állandó 
fellépő partnerünk, a  gödi Mazsorett 
Csoport is. De voltunk nemzetközi 
zenei fesztiválon Prágában és Horvát-
országban is, valamennyi feledhetetlen 
élmény volt.

W. B.

INTERJÚ

Nem a tüdő, a szív zenél
A Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj idei kitüntetettje a Gödi Ifjúsági Fú-
vószenekar. A Németh László Általános Iskola és AMI zenei tagozatán tanulók 
mellett jó néhány korábban végzett növendék is tagja az együttesnek, amely 
rendszeres fellépője városunk hivatalos ünnepségeinek, kulturális eseményei-
nek. Nyikes Róberttől, a fúvószenekar vezetőjétől kértünk interjút.

Repertoárjukban a legkülönfélébb stílusú művek szerepelnek, az indulóktól a népszerű 
slágereken és filmzenéken át a klasszikus komolyzenei darabokig 
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Ismét országos döntőben iskolánk két 
csapata

„Aranybusz” Felsőgödön
Arany János 1817. március 2-án született, s en-
nek tiszteletére a Petőfi Irodalmi Múzeum ta-
valy Arany-emlékévet hirdetett. A  múzeumi 
kiállításon túl egy Arany-busz járja az orszá-
got, amely segítségével a  gyerekek interaktív 
módon ismerkedhetnek meg nagy költőnk 
életművével. A  Gödi Németh László Általá-
nos Iskola udvarára február 2-án érkezett meg 
a  külsejében is Arany János munkáit idéző 
busz. A  tanulók A walesi bárdoktól a Családi 
körön át a  Toldiig jó néhány művet képek, 
relikviamásolatok és  interaktív játékok által 
ismerhettek meg alaposabban. Elsősorban a 7. 
és 8. évfolyamosok látogatták a guruló kiállí-
tást, de bármely érdeklődő kisdiákot szívesen 
fogadták a szervezők. Köszönjük a József Atti-
la Művelődési Háznak a szervezést.

Döntősök vagyunk 
az anyanyelvi versenyen is
Iskolánk hat diákja jutott be a TITOK Arany 
János Anyanyelvi Verseny országos döntőjébe. 
A többfordulós, levelező verseny döntőjét Bu-
dapesten rendezik, március 25-én. Az  elmúlt 
években rendre eljutottak diákjaink az  or-
szágos döntőig, ahol kiváló eredményt értek 
el, így idén is lelkesen készülnek a  gyerekek. 
Az országos döntőbe Demecs Boglára és Talló 
Barnabás (5.b, felkészítőjük: Niedermüller 
Julianna), továbbá Bőléné Tóth Ágnes négy 
tanítványa: Rendeki Zita (5.a), Richter Dalma 
(5.d), Szöllősy Kincső (6.a) és  Madarász Máté 
(8.b) jutott be.

Az iskolák hírei

A Bolyai csapatversenyt a matematika, a magyar nyelv és irodalom mel-
lett 2014 óta rendezik meg természettudományos ismeretekből is. Isko-
lánk a kezdetektől több csapattal vesz részt ezen a versenyen. A négyfős 
csapatok az évfolyamonként aktuális természetismeret, biológia, földrajz, 
fizika és kémia tantárgyak anyagából mérik össze tudásukat a megye töb-
bi csapatával. A feladatok megoldásához komoly csapatmunka, a mega-
dott ismeretanyag biztos tudása, a természettudományokhoz elengedhe-
tetlen általános műveltség és problémamegoldó gondolkodás szükséges.

Az idei tanévben iskolánk 22 csapattal vett részt a körzeti fordulón. 
Pest megye 49 csapata közül iskolánk 4. osztályosai az első helyen vé-
geztek és az országos döntőbe jutottak. A csapat tagjai Kasnya Georgina, 
Bóbis Dávid, Lovas László és Selmeczy György voltak, felkészítőik pedig 
Dánielné Smigróczki Julianna, Sós Béláné és Szőkéné Cseri Melinda.

Ugyancsak első helyen jutott országos döntőbe 71 csapat közül 
az 5.b osztály válogatottja (Földi Zsombor, Garay Zsófia, Mészáros Béla 
és Talló Barnabás). Felkészítő tanáruk Bereginé Antal Csilla volt.

Legeredményesebb tanulóink és felkészítőik Budapesten, a Szent Ist-
ván Gimnáziumban vehették át díjaikat.

A harmadik évfolyamosok a  7. helyen végeztek: Göllény Eszter, 
Hegedűs Gábor, Princz Máté és  Sankovics Kornél. Felkészítő tanáruk 
Kárainé Ferencz Judit volt. A  nyolcadik évfolyamosok közül a  8. he-
lyen végzett a legeredményesebb csapatunk (Gerdán Liza, Gede Petra, 
Szakály Lilla, Rimár Szonja) Felkészítő tanáraik: dr. Vastaghné Csabai 
Katalin, Mézes Mónika, Bartus Klaudia és Sipos Ferencné.

Büszkék vagyunk a negyedik évfolyam 10. és 11. helyére, és a többi 
csapatunk középmezőnyben elért eredményeire is.

Fontosnak tartjuk a csapatban való gondolkodás fejlesztését, a koope-
ratív technikák alkalmazását, amelyek során a csoporttagok érdekeltek 
egymás sikerében.

E napokban a gyerekek lelkesen készülnek a március 10-ei országos 
döntőre.

Bereginé Antal Csilla,
a természettudományos munkaközösség vezetője

Az Arany-buszon a menetjegyek helyett a tudásukat 
érvényesíthették a diákok

Az országos döntőbe jutott negyedikesek és ötödikesek, felkészítő tanáraikkal
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészetisek sikerei
A ceglédi Erkel Regio-
nális Zongoraversenyen 
Garamszegi András Márk 
korcsoportjának legfiata-
labbjaként bronzminősí-
tésben részesült. Gratulá-
lunk a szép eredményhez, 
és  köszönjük a  felkészí-
tést tanárnőjének, Papp 
Zsófiának!

Február 14-én Pomá-
zon rendezték meg a  IX. 
Országos Jeney Zoltán 
Fuvolaverseny váloga-
tóját. Intézményünket 
Bazsó Réka, Holló Eszter 
Panka, Gulácsi Júlia 
és Tomon Benedek képvi-
selte. Felkészítő tanáruk 
Stefánné Kelemen Judit, 

zongorakísérőjük Boross Anett volt.
Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címet 

nyert el a Gödi Németh László Általános Iskola és AMI. 
Az  ezzel járó oklevelet a  Magyar Zeneiskolák és  Művé-
szeti Iskolák Szövetsége február 27-én adta át. E  cím el-
nyerésére pályázhattak intézmények, szakmai közösségek 
és egyének is, öt kategóriában. Szavári Anita igazgatóhe-
lyettes írása pályamunkája bekerült az értéktár első köte-
tébe.

Február 20-tól a  Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 
közhasznú alapítvány lett, így jogosulttá vált az  1%-os 
adófelajánlások fogadására. A felajánlásokat a 18621525-
1-13-as adószámra előre is köszönjük!

B. I.

HUZELLA ISKOLA

A Kommunista Diktatúrák 
Áldozatainak Emléknapja

Idén rendhagyó volt a  megemlékezésünk: februárban öt 
napon át láthatták az  érdeklődők iskolánk könyvtárá-
ban a  Gödről a  Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és  kényszermunkások emlékére készült kiállítást. Láng 
József, Gallé Gábor, Bátorfi József és Szabó Zsuzsanna ál-
dozatos munkájának köszönhetően egy megrázó, ugyan-
akkor elgondolkodtató anyag állt össze, melyet rendhagyó 
történelemórák keretében ismerhettek meg diákjaink.

Több tanuló is mesélt a családjukban megtörtént esetek-
ről. A  kiállításnak köszönhetően a  gyerekek megtapasz-
talhatták, hogy a történelem nem csupán egy könyvekből 
megtanulandó száraz tananyag, hanem emberi sorsok 
láncolata, amelynek mindannyian szereplői vagyunk.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik mun-
kájukkal hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez!

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Ez a szecesszió!
Iskolánk a Diák Szabadegyetem keretei között lehetőséget adott 
arra, hogy a felső tagozatosok olyasmikkel is megismerkedhes-
senek, amelyek nem szerepelnek a tankönyvekben. A mi osztá-
lyunk, a 8/c a szecessziót választotta!

Elmélyedtünk a  témában: könyveket bújtunk, szecessziós 
tárgyakat és  ruhákat gyűjtöttünk. Az  előadásunkat megelőző 
napon „átalakítottuk” egyik tanárnőnket: a korszakra jellemző 
sminkkel és öltözékkel igazi „végzet asszonya” hatást értünk el.

Az előadás napján a könyvtárat is átváltoztattuk! A szecessziós 
hangulatot a  kellékek teremtették meg. Létrehoztuk a  saját ká-
véházukat: szecessziós székekkel, kerek kávéházi asztallal, rajta 
virágmintás teáscsészékkel, kávéházi fogassal, régimódi újság-
tartóval. Kik ültek a kávéházban? Osztálytársaink, elvarázsolva: 
feketeruhás hölgy kalappal, vörösen tündöklő virággal és ajak-
kal. Mellette öltönyös úr, keménykalapban, sétabottal. Lágy ká-
véházi muzsika szólt.

Az előadók beszéltek építészetről, festészetről, híres nőkről 
és híres kávéházakról, meg persze az  iparművészetről. Egyszó-
val a szecesszióról. Bízunk abban, hogy a közönségünk – a felsős 
diákok – sokat megtudtak erről a különös művészeti stílusról.

A fentieket lejegyezte: Belovai Luca és Bőze Borbála

Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák a  Huzella Tivadar 
Általános Iskola diákjait és  az  intézmény programjainak 
megvalósítását.

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány adószáma:
19179849-1-13

Az alapítvány célja az  idegen nyelv oktatási feltételeinek 
fejlesztése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, természet- 
és  társadalomtudományi) támogatása, a  számítástechnika 
oktatás feltételeinek javítása, a  sport támogatása, feltételei-
nek javítása, hagyományőrzés, egészséges életmódra nevelés, 
diákok művészeti tevékenységének támogatása, kiemelkedő 
tehetségű tanulók támogatása, a könyvtár állományának gya-
rapítása.

Jövőformáló Alapítvány adószáma: 18714155-1-14
Az alapítvány célja a tanulmányi kirándulások, erdei isko-

lák megvalósulásának támogatása, az  esélyegyenlőség biz-
tosítása az intézmény diákjai számára, rászoruló gyermekek 
támogatása, eszközbeszerzések támogatása.

Hozzájárulásukat a  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola nevében köszöni a Tantestület!

Papírgyűjtés lesz a Huzellában (2131 Göd, Petőfi Sán-
dor u. 48. – a  Walch épület udvarán.) április 16-tól 
és 20-áig, hétfőtől péntekig, naponta 7.30 és 8.30, illet-
ve 14 és 18 óra között.

A város lakosságára is számítunk! Kérjük, addig is 
gyűjtsék össze a kartonokat, újságokat. Várjuk az ösz-
szekötözött vagy bedobozolt újságokat, összenyomott 
kartondobozokat, bárminemű papírárut. Nem kell 
szétválogatni a fehér és színes lapokat.
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BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató a Búzaszemben
2004-ben hét gyermekkel indult a Búzaszem Iskola, aho-
va most 161 tanuló jár. Az önkormányzattól kapott telken 
felépült iskolában a  napokban tartották a  „hívogatókat”, 
majd kezdetét veszi a  felvételi folyamat. A  hívogatókon 
a gyermekek a tanítókkal játszottak, rajzoltak, táncoltak, 
mesét hallgattak. A táncokat a Búzaszem jelenlegi növen-
dékei kísérték muzsikájukkal, dudán, tekerőn, ütőgardo-
non és  furulyán. A szülők mindeközben a Búzaszem ve-
zetőinek előadásait hallgatták meg a  keresztény magyar 
néphagyományra alapozott iskola nevelési elveiről, tör-
ténetéről és mindennapjairól. Az iskola iránti érdeklődés 
évről évre nő. Az  induló osztály 22 helyére mintegy há-
romszoros a túljelentkezés.

B. A.

Iskolánk a Művészeti Akadémián
„Nemzedékről nemzedékre” – in memoriam Kodály Zol-
tán címmel a  Magyar Művészeti Akadémián tartottak 
népzeneoktatási módszertani konferenciát, amelyre meg-
hívást kapott a gödi Búzaszem Iskola is. A konferencián 
mások mellett előadóként szerepelt Fekete György, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke, dr. Almási 
István zenekutató, Richter Pál, a  Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem népzenei tagozatának vezetője, Balázs-
Bécsi Gyöngyi, a  válaszúti Kallós Alapítvány elnöke. Dr. 
Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató professzor a művelő-
déspolitikus Kodályt idézte: „Olyan a  magyar népkölté-
szet, mint egy hegyi patak, melynek medrébe nagy kőszik-
la gurult s  útját csak annak megkerülésével folytathatja, 
előtte tóvá dagad s  látszólag nem is folyik. Azt a  sziklát 
medréből félregörgetni, hogy szabad folyását, fejlődé-
sét semmi se gátolja többé: köznevelésünk, tudományos 
és művészeti politikánk legfőbb teendője.”

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott a Búzaszem részéről 
Horváth Szilárd, aki a  Búzaszem teljes kultúraátadásra 
épülő modelljét vázolta fel gyermek- és  szülői énekektől, 
zenéktől kísérve. Gödön a keresztény magyar néphagyo-
mány teljességét adják át a  gyermeknek és  a  szülőknek, 
vagyis a népmese, a népi kézművesség, a népzene, a nép-
dal, a néptánc, a népszokások és a keresztény néphagyo-
mány szakrális elemei adják a  Búzaszem nevelésének 
alapját. A Búzaszembe járó gyermekek tanóráinak harma-
da művészeti óra. A néphagyomány átszövi az egész na-
pot, s reggeltől délutánig egybefonódik az általános iskola 
munkájával. Ez a nevelés biztosítja azt, hogy a gyermekek 
magas szintű érzelmi intelligenciával és erre alapozott ma-
gas szintű matematikai-szövegértési és egyéb tudással ke-
rüljenek ki a Búzaszemből. A „Közösségépítés a Búzaszem 
Iskolában” című előadás hangsúlyos része volt az is, hogy 
nem lehet a néphagyományt színpadon éltetni, az csakis 
a családokban tud élni, a gyerekeken keresztül a családok-
hoz jut el, s a néphagyományra alapozott nevelés törvény-
szerűen vallásos nevelés: nem lehet a  keresztény magyar 
néphagyományból „kivenni” a Teremtőt, mert akkor ele-
ink kincse szétporlik a kezeink között.

B. I.

PIARISTA SZAKISKOLA

Szakmák sztárjai Gödön
Február végén rendeztük meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny egyik országos középdöntőjét négy szakmában: 
ács, kőműves-hidegburkoló, festő-mázoló, szárazépítő di-
ákok látogattak el Gödre, hogy a mi iskolánkban vegyenek 
részt a  versenyen. Az  elméleti forduló legjobbjai ezúttal 
gyakorlati és szóbeli feladatokat is kaptak.

A vendéglátó házigazda külön szerencséjére az  ügyes 
kezű versenyzőknek köszönhetően megszépülhetett is-
kolánk egyik épülete és az udvar is. Új burkolatot kapott 
az ebédlő, kifestettük az alsó folyosót, és elkezdődött a kő-
faragó műhely előtti terület betonozása is, amit (egyelőre) 
a kifejezetten hideg időjárás miatt nem tudtunk befejezni.

Időközben kiderült, más szakmákban mi is ott vagyunk 
a  legjobbak között. Almási Bálint az  asztalosok elméle-
ti fordulója után a  gyakorlati feladatokat is megoldotta: 
fecskefarkú fogazásos fiókszerkezetet kellett készítenie. 
Várjuk a pontokat, és reméljük, hogy ott lesz a döntőben. 
Felkészítői: Bagó Péter és Ádám Tamás. A szerszámkészí-
tők közül Grási Márk Esztergomban méri meg ügyességét 
a gyakorlati feladatok során. Ő egyébként Horváth Ferenc 
és Vajó György tanítványa. Karosszérialakatosaink közül 
ketten is döntősök: Nagy Ádám és Mészáros Csaba ápri-
lisban Kecskeméten mutathatja meg, mit tanult Simon-
Csernyik Szilviától és Czakó Attilától.

Elkezdődtek a  felvételik, s  mi, pedagógusok is nagyon 
készülünk az új tanévre, amit már a Göd 2.0 jegyében fo-
gunk indítani. Hogy mi is ez? Nos, érdemes követni min-
ket a Facebookon (www.facebook.com/GodiPiarista) vagy 
a honlapunkon (www.g-piar.hu).

B. E.

Újjávarázsolták az egyik iskolaépület homlokzatát
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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. március 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!

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozási hirdetmény
a 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről

A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a városban dolgozó szü-
lők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai felvétel, átvétel a törvény előírása 
szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az erre 
szervezett napokon várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek
•  Felsőgödi felvételi körzet**: Gödi Kincsem Óvoda 2132 Göd, Lenkey u. 13−17.
  (A „Csalogány” telephely vonatkozásában is.)
  2018. április 23-án, hétfőn 8 és 16 óra között, 24-én, kedden 13 és 16 óra között
•  Alsógödi felvételi körzet**: Gödi Kastély Óvoda 2131 Göd, Béke u. 3. 
  (a „Fácán” és a „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozásban is.)
  2018. április 23-án, hétfőn 8 és 16 óra között, 24-én, kedden 13 és 16 óra között
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 
vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon vá-
laszthat óvodát.

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda (2131 Göd, 
Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda 
(2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről érdeklődjenek 
az óvodák vezetőinél.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kez-
dőnapjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az ilyen 
gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor részére a beiratkozás kö-
telező***. Amennyiben a gyermek e kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratko-
zás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie 
a jegyzőt. Mindezek elmulasztása szabálysértésnek minősül, súlyos esetben gyámha-
tósági eljárást von maga után.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy 
a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti időpontban je-
lentkezzenek, akik csak 2018. augusztus 31-e után, a  nevelési év közben töltik be 3. 
életévüket.
Városunkban integrált óvodai nevelés a  Gödi Kastély Óvoda Fácán telephelyén 
és a Gödi Kincsem Óvoda Csalogány telephelyén folyik, a sajátos nevelési igényt meg-
állapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a tb azonosító jelét tartalmazó 

hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és tajkártyát),
•  a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton vagy korai fejlesz-

tésben vett részt,
•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 
21. munkanapig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. 
A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.
oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó − kérelemre − ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva 
a gyermek ötéves koráig felmentést adhat. 
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, pervazív fejlődési 
rendellenességgel élő (F84. autista, Asperger-szindrómás), kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő 
(F83), valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.

Nyílt nap a Szivárvány 
Bölcsődében

A Szivárvány Bölcsőde 
április 10-én és 11-én 

(kedden és szerdán)
nyílt napot tart mindkét épületében.

A tájékoztató 10 órakor kezdődik. 
Kérjük, hogy a szülők erre az időpont-

ra érkezzenek.

Április 9-ig
előzetes regisztráció szükséges 

• a Komlókert utcai épületben: 
godibolcsi@invitel.hu (kapcsolattartó 

Erdélyiné Nagy Ildikó 
bölcsődevezető-helyettes); 
• a Rákóczi utcai épületben: 

bolcsode@god.hu (kapcsolattartó 
Szabó Zsuzsanna bölcsődevezető)
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− Beszélgetésünk elején hadd legyek 
túl egy magamra nézve csöppet sem 
hízelgő vallomáson. Amikor bejelen-
tették, hogy kié lesz a 2016-os irodalmi 
Nobel-díj, az első gondolatom ez volt: 
Oké, oké, de miért nem Leonard Co-
hen? Önnek mi volt a legelső Bob Dy-
lan-élménye?
− 1981-ben kezdtem új életet Svédor-
szágban, és rá egy évre olvasom az új-
ságban, hogy Bob Dylan koncertet ad 
a  bandájával az  Ullevi-stadionban, 
ahol előttük a Santana lép fel. A bará-
taimmal autóba ültünk, és irány Göte-
borg! Dylanék nagyszerűen nyomták, 
a  szólógitáros Mick Taylor volt, atya-
világ! Bob pedig lökte a  dalokat azon 
a  furcsa, rekedtes, nazális hangján. 
Aztán valamikor a koncert félidejében 
Dylan leküldte a  színpadról a  többie-
ket, kezébe vette az ütött-kopott akusz-
tikus Martin gitárját, feltette a nyaká-
ba a szájharmonika-tartót, és énekelni 
kezdett. Fantasztikus kisugárzása volt. 
Na, ha ez Dylan, akkor nekem ő  tet-
szik. Mister Tambourine Man, beájul-
tunk!

− A  Mister tambourine man című 
dalról külön is szóltak a  stockholmi 

laudációban. Dylan miért mondható 
vízválasztónak a rockzenében?
− Őelőtte mindenki „rádióbarátsá-
gos”, két perc harminc másodperces 
dalokat írt: fiú találkozik lánnyal, lány 
találkozik fiúval, i love you, you love 
me, aztán ásó, kapa. Ez  még az  ötve-
nes évek feelingje volt. Dylan viszont 
húsz versszakos dalokat írt, fantaszti-
kus szövegekkel. Aha, ez éppen rólam 
szól! Ez minden rockzenészt inspirált, 
mindenkire hatással volt. Amikor egy-
szer Allen Ginsberggel, a  beatnemze-
dék költőóriásával Londonban voltak, 
a Beatles egyik koncertje után Bob el-
beszélgetett az együttes tagjaival. Attól 
kezdve a  Beatles szövegei is merőben 
megváltoztak.

− Mondjuk, a  Revolver című albu-
muktól kezdve?
− Kábé igen. Addig Lennon 
és  McCartney, akik egyébként éj-
jel-nappal zenéltek, úgy írtak dalokat, 
hogy leültek egy-egy akusztikus gitár-
ral, pengették a húrokat, és ha eszükbe 
jutott valami dallamkezdemény, akkor 
arra próbáltak szöveget írni. De aztán 
náluk is jöttek sorra az egyre erősebb 
versek. Egyébként Ginsberg Kerouac 

halála után Dylanben látta a  hippi-
mozgalom új vezéralakját, ami persze 
csak annyiban igaz, hogy Bob renge-
teg rockzenészre volt hatással, Jimi 
Hendrixtől Johnny Winteren át a  már 
említett Beatlesig.

− Dylan dalaiban a rock and roll mel-
lett ott a country, a blues, a jazz, de ta-
lán még a kelta balladák dallamvilága 
is. Vajon miért?
− Mert ontotta magából a verseket, s ő 
a kész szövegeihez írta-kereste a zené-
ket. Sohasem ügyelt a zenei metrumra, 
ahogyan a  vers haladt, úgy alakította 
a  dallamot. Váratlanok az  akkordvál-
tásai, s ezért a Dylan-dalokat egyedül 
interpretálni kész matekozás. Persze, 
amikor együttessel zenél, azért más 
a  helyzet, ott muszáj alkalmazkod-
nia a banda dinamikájához. És itt kell 
megjegyeznem, hogy nem véletlenül 
született annyi Dylan-feldolgozás, hi-
szen zeneileg is rendkívül izgalmas 
dalokról van szó.

− Április 27-én, pénteken egy rend-
hagyó koncertet hallhat majd a József 
Attila Művelődési Ház nagytermének 
közönsége, ahol ön mesél majd érde-
kes történeteket Bob Dylan életéről, 
alkotói korszakairól, vetített képekkel 
a  háttérfalon, miközben a  Gödi Bob 
Dylan Orchestra tizenkét Dylan-dal 
előadásával teszi az  estét igazi zenei 
csemegévé.
− Régi vágyam volt, hogy Bob Dylan 
legismertebb dalaiból összeállítsak egy 
koncertet, persze úgy, hogy a nóták kö-
zött magamra vállaljam a mesemondó 
szerepét is. Ami pedig az együttes tag-
jait illeti, az  énekesünk, Czikó Márta 
fantasztikus hangja hozza azt a  Joni 
Mitchellre emlékeztető közép-nyugati 
countrys hangzást, amely oly jellemző 
volt a  hatvanas-hetvenes évek ameri-
kai énekeseire. Murányi Máté a szóló-
gitárral a kezében mutatja meg orosz-
lánkörmeit, elképesztően jól nyomja 
a rockot, akár Hendrix-szólókat is, egy 
az  egyben. Horváth István basszuso-
zik, míg jómagam akusztikus gitáron 
kísérem a többieket, s igyekszem „kö-
véríteni” a zenét.

− Kíváncsivá tett. Tehát április 27-én 
meglátjuk-meghalljuk majd, hogy mit 
fúj a szél…

Walter Béla

INTERJÚ

Irodalmi Nobel-díjas, gitárral
Bő három évtizedes svédországi „kiruccanás” után költözött végleg haza gödi 
házába Gier Gabriel blueszenész, aki azóta többször szerzett már kellemes 
meglepetést városunkban és  a  környékbeli településeken alkalmi zenésztár-
saival adott koncertekkel, bluestörténeti előadásaival vagy éppen Jack Ke-
rouac-estjével. Gabriel most újabb „nagy dobásra” készül.

Bob Dylan április 16-án Bécsben, a Wiener Stadthalléban ad koncertet
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A Göd Városi Könyvtár hírei
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu

KÖNYVES ÖTÖS
márciusi könyvajánlatunk:

•  Boldizsár Ildikó: Mesék a felnőtté válásról
•  Richard Branson: A  Virgin-módszer. Minden, amit a  veze-

tésről tudok
•  Singer Magdolna: Érző férfiak. 18 személyes történet vesz-

teségekről és feldolgozásról
•  Az év legjobb science fiction és fantasynovellái − 2017
•  Ragyog a mindenség. Erdélyi gyermekvers-antológia

OLVASÓKÖR
Csabai László íróval
Moderátor: Bodnár Zsuzsa
Téma: Csabai László: Szindbád Szibériában
Időpont: 2018. április 26. (csütörtök) 17.30 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

Csabai László nyíregyházi író első elbeszéléskötete 2006-
ban jelent meg, majd három regényét adta ki a  Magvető 
Könyvkiadó.
Az olvasókörben bemutatott művének hőse a  gyermek-
korát Bagdadban töltő, majd Nyárligeten nyomozóvá váló 
Szindbád, akit Szibériába hurcolnak málenkij robotra.
Csabai László 2014-ben elnyerte a Békés Pál-díjat, 2018-ban 
pedig az Artisjus Irodalmi Díj egyik kitüntetettje lett.

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

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (27) 345-101
2018. április 6. (péntek) 13 órától 17 óráig

LEGYÉL A CIMBORÁNK!
JÓZSEF ATTILA KICSIKNEK
Előadja a Cimbora duó: Korhecz Imola és Juhász Csaba
Időpont: 2018. április 6. (péntek) 16 órakor, a Bütykölde után
Helyszín: Ady Fiókkönyvtár (Göd, Kálmán u. 13.)

„BLOWIN’ IN THE WIND”
„MIT FÚJ A SZÉL”

D Y L A N R Ő L  M Á S K É P P E N
vetített képes előadás élőzenével

Bob Dylan-estünkön 12 dalt hallhat a közönség, 
a zeneszámok között pedig Gier Gabriel bemutatja 

Dylant, az embert, a zenészt és a legendát.

Közreműködik:
a Gödi Bob Dylan Orchestra

Czikó Márta (ének)
Murányi Máté (ének, gitár)

Gier Gabriel (gitár)
Horváth István (ének, basszusgitár)

Helyszín:
JAMH, nagyterem (Göd, Pesti út 72.)

Időpont:
2018. április 27. (péntek) 18 óra

A rendezvény ingyenes!

Érdeklődni lehet:
Göd Városi Könyvtár, telefon: (27) 532-155,

www.godikonyvtar.hu

ADJON AZ ISTEN
KÖLTÉSZET NAPI ÜNNEPSÉG

BARTÓK BÉLA, JÓZSEF ATTILA,
KARINTHY FRIGYES ÉS NAGY LÁSZLÓ MŰVEI

Előadók:
KORHECZ IMOLA – ének

VÉKES ERZSÉBET – zongora

Időpont: 2018. április 13. (péntek) 18 óra
Helyszín: JAMH, nagyterem

A rendezvény ingyenes!

Érdeklődni lehet:
(06 27) 532-155

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

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 óra
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 Pavlovics Csehov: Egyfelvonásos komédiák
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 1 óra 40 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 2200 Ft
Ötéves a Váci Dunakanyar Színház

Április 7., szombat 19 óra
Szakonyi Károly: Adáshiba – premier!
komédia
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft, amely az előadást követő állófogadáson való részvételt is 
tartalmazza.

Április 13., péntek 19 óra
Fenyő Miklós–Tasnádi István: Made in Hungária
musical két részben
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft

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

SZEG EDI K ATALIN ILLUSZ TR ÁTOR

F E L H Ő L É P C S Ő
CÍMŰ K IÁLLÍTÁSA NYÍLIK MEG 

A DUNA- PAR T NYAR ALÓHÁ Z AK SZÍNHÁ Z TERMÉNEK 
ELŐTERÉBEN. 

2018. ÁPRILIS 7.,  SZOMBAT 16 ÓR ÁTÓL
A K IÁLLÍTÁST RENDHAGYÓ TÁRL AT VE ZE TÉS 

FORMÁ JÁBAN A Z ALKOTÓ NYITJA MEG .

Megtekinthető május 4-ig hétköznapokon 9-től 16 óráig, 
illetve az egyéb rendezvényeink idején.

További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
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MÁRCIUS 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

MÁRCIUS  20. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma: Úszószálloda – a luxushajók világa

MÁRCIUS  28. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének klubdélutánja

ÁPRILIS 4. SZERDA | 13.00
Az Őszikék Egészségmegörző Klub összejövetele

ÁPRILIS 11. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub programja

ÁPRILIS 13. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

ÁPRILIS 16. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

ÁPRILIS 17. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma:  Egészségmegörzés – szűrővizsgálatok

ÁPRILIS 20. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

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

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

ÁPRILIS  21. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

ÁPRILIS 28. SZOMBAT | 17.00
Retro 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

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.)

2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu
Belépő: 500 Ft

Operabarátok Órája
2018. 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

József Attila Művelődési Ház

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub
kiállításának megnyitója

2018. ÁPRILIS 13. PÉNTEK 18 ÓRA

Pillanatképek a gyógyító napokról.

A kiállítást megnyitja: Szabó Ferenc alapító tag

A kiállítás megtekinthető május 2-ig,
a művelődési ház programjaihoz igazodva

AJÁNLÓ
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Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt

március 23-án, pénteken 18 órakor

B Á L I  P É T E R
gödi festőművész kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Kiss Bernadett múzeumpedagógus, régész 

Közreműködik:
Kröel-Dulay Gáspár – Ábrányi Tibor tanár úr növendéke

A kiállítás megtekinthető április 11-ig,
a művelődési ház programjaihoz igazodva.

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

Gyerekszínházi előadások
2018 . MÁRCIUS 26.

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

10 ÓRA: 
GYEREKSZÍNHÁZI BÉRLET 2. ELŐADÁS

SZEGEDI MINISZÍNHÁZ

Mekk mester, az ezermester

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
családi kézműves délután

Húsvéti asztali dísz készítése
március 26., hétfő 16-tól 18 óráig

a művelődési ház emeleti galériáján

Belépő: 500 Ft/fő 
(anyagköltség)

GÖDI MŰVÉSZEK
NÉGY KAMARAKONCERTJE
A NÉGY ÉVSZAK JEGYÉBEN

Első kamarakoncert

2018. április 6-án 18 órakor
a művelődési házban 

„TAVASZ”
címmel

Műsor:
Antonio Vivaldi: Négy évszak – tavasz

(E-dur hegedűverseny) RV 269

L. van Beethoven: („Pápaszem”)
Duó brácsára és csellóra (Duet mit zwei

obligaten Augengläsern) WoO 32

Franz Schubert: Vonóstrió B dúr D.471

Kodály Zoltán: Esti dal

Bartók Béla: Román népi táncok

Előadók:
Danyílova Galína, Varró Katalin – hegedű

Bartos Dániel – brácsa
Bartos Csaba – cselló

Belépés díjtalan
www. godimuvhaz.hu

Babaruha börze
2018. április 21., szombat 8-13 óráig

Asztalfoglalás: Molnár Erika
(06 20) 546-7274
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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!

Szegedi Katalin illusztrátor Felhőlépcső című kiállítása 
nyílik meg színháztermünk előterében. 
A kiállítást rendhagyó tárlatvezetés formájában az alkotó 
nyitja meg.

Megtekinthető május 4-ig hétköznapokon 9-től 16 óráig, 
illetve az egyéb rendezvényeink idején.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

17 órától
Retró mozi
A Macskafogó című kultikus animációs 
filmmel várjuk kedves vendégeinket!

április

27
péntek

március

25
vasárnap

április

7
szombat

április

7
szombat

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

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

20 órától
Retro Gang-koncert
Retró bulival várjuk a szórakozni 
vágyókat!

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

április

14
szombat

19 órától 
21 óráig
Csillagles
A Csillagászat napja 
alkalmából ismét Csillaglesre 
invitáljuk az érdeklődőket!
Rossz idő esetén 
színháztermünkben 
csillagászati filmvetítést 
tartunk!

20 órától
Bakelit Filmklub
Animációs és némafilmekkel várjuk 
az audiovizuális művészet iránt 
érdeklődőket!

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

április

20
péntek

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

16 órától
Szegedi Katalin
kiállítása

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

AJÁNLÓ
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TEREMFOCI

Ittzés Máté a februári Arany Pertli 
gólkirálya
A Balázsovits János Sportcsarnokban februárban ismét 
Arany Pertli teremlabdarúgó-tornát rendezett a  Gödi 
Sirály KHE.

PROGRAMAJÁNLÓ

Közeledik a két tavaszi 
túra időpontja
A Belépés Családostul-programsorozat szervezői két 
tavaszi túrát jegyeztek a 2018-as naptárba.

Március 24-én, szombaton tervezik a  gyalogtúrát, 
április 22-én, vasárnap a kerékpártúrát. A részletekről 
a városi honlapon, a god.hu-n olvashatnak.

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI

U9 (Winter Cup)
Gödi MFS – Hegyvidék 1-1 (gólszerző: Kállay Simon) Gödi MFS – 
Pomáz 4-2 (Kállay 2, Járdi Csanád, Gyura Bálint)
Gödi MFS – Csillaghegyi MFS 3-1 (Járdi, Gyura, Nyírő Milán)
Gödi MFS – VSD Dunakeszi 0-6
Gödi MFS – Gödöllő Főnix SE 1-8 (Pók Domokos)

U11 (futsal-bajnokság)
Gödi SE – Gödi SE II. 6-3 (Győrvári Ábel 2, Csorba Huba, Járay 
Domán Vajk, Százados Gergő, Őri Tamás)
Gödi SE – Isaszegi SE 4-0 (Őri 2, Százados, Karikás Róbert)
Gödi SE – Tökmag FS 2-5 (Őri 2)
Gödi SE – Zsámboki SE 2-1 (Geiger Ágoston, Őri)
Gödi SE – Dány KSK 8-0 (Geiger 2, Telek Richárd 2, Sebestyén 
Andrea, Őri, Csorba, Nagy Zalán)
Gödi SE – Tápiószecső FC 10-0 (Nagy 3, Százados 3, Ferencz József 
2, Telek, Geiger)
Gödi SE – Tóalmás SK 2-1 (Százados, Telek)
Gödi SE II. – Isaszegi SE 2-3 (Ballai Milán, Sajgál Botond)
Gödi SE II. – Tökmag FS 1-11 (Mikos Milán)
Gödi SE II. – Zsámboki SE 3-2 (Sajgál 2, Szalai Soma)
Gödi SE II. – Dány KSK 6-2 (Sajgál 4, Lázián Tamás 2)
Gödi SE II. – Tápiószecső FC 6-4 (Schmuck Tamás 4, Tamás 2)
Gödi SE II. – Tóalmás SK 3-2 (Schmuck 3)

U13 (futsal-bajnokság)
Gödi SE – Grund II. 1-5 (Madaras Ákos)
Gödi SE – Grund I. 2-0 (Kovács Zsombor, Balogh Ákos)
Gödi SE – László SC-FTC silver 2-1 (Helmes Vilmos, Dobos Patrik)
Gödi SE – László SC-FTC gold 3-5 (Madaras, Dobos, Pálinkás 
Barnabás)
Gödi SE – Hidegkút SC 0-2
Gödi SE – Kelen SE 1-2 (Dobos)

U15 (futsal-bajnokság)
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 (futsal-bajnokság)
Gödi SE – Piliscsaba SE 4-0 (Bódi Benedek 3, Vasvári Magor)
Leányfalu Sem – Gödi SE 0-4 (Bódi 2, Vasvári, Szeder Kevin)
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 1-4 (Vasvári, Szeder, Bódi, Kovács 
Dominik)
Dunakanyar SE – Gödi SE 3-4 (Vasvári 3, Bódi)
Gödi SE – Mészöly Focisuli SE 5-8 (Vasvári 2, Bódi, Kovács, Szeder)

U19 (futsal-bajnokság)
Gödi SE – Dunakanyar Régió UFC 4-1 (Farkas Krisztofer 3, Balázs 
Máté)
Gödi SE – Csakacsel Futsal 2-4 (Farkas 2)
Gödi SE – Kistarcsai VSC 0-5
Gödi SE – Szobi SC 3-0 (Farkas 2, Pintér Huba)
Gödi SE – Bolha FTSE-Tárnok 2-2 (Farkas, Libényi Bertalan)
Gödi SE – Airnergy FC II. 1-3 (Libényi)
Gödi SE – SK Tóalmás 2-5 (Vasvári Magor, Libényi)
Gödi SE – Bolha FTSE-Tárnok 2-4 (Major Zoltán, Vasvári)
Gödi SE – Diósdi TC 2-11 (Vasvári, Farkas)
Gödi SE – Tápiószőlős KSE 3-6 (Farkas, Major, Libényi)

EREDMÉNYEK

1. MATYIBOYS (9 pont)
2. DON PAPA (4 pont)
3. ZÖLDFA (3 pont)
4. SZERDAFOCI (1 pont)

Gólkirály: Ittzés Máté (ZÖLDFA) 5 góllal
A legjobb kapus: Nyírő Tamás (DON PAPA)
A legjobb játékos: Nagy Péter (MATYIBOYS)
A legjobb szenior játékos: Hegyi Ferenc (MATYIBOYS)
A legsportszerűbb játékos: Dankó László (DON PAPA)
A legszimpatikusabb játékos: Csárádi László (SZERDAFOCI)
A résztvevők szavazata alapján a „legjobb testű játékos” különdíjat 
Hegedűs István (MATYIBOYS) kapta.

Az Arany Pertli évek óta népszerű az öregfiúk körében. Képünkön 
a győztes csapat, a Matyiboys
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JÉGKORONG

Megállíthatatlan Betyárok, sikeres 
ovikori
Eredményesen menetel a  gödi utánpótlás jégkorongcsa-
pat, a Betyárok, és sikeres volt a Kincsem-udvarba szerve-
zett ovikori-program is. Az aktualitásokat Németh Rudolf 
edző ismerteti.

− A február végi tornán az U10-es mini-korosztályunk 
négy mérkőzésből négyet megnyert, meggyőző különb-
séggel; a szülőkből álló szurkolótábor pedig szuper hangu-
latot varázsolt a csarnokba. Az U8-as szuperminiseink is 
derekasan helytálltak, nekik is sikerült behúzni egy mér-
kőzést. Eközben a Kincsem-udvarban véget ért az ovikori, 
a  gyerekek nagyon élvezték az  oktatást és  sokan megta-
nultak korizni. Az utolsó órákon már ismerkedtek a ho-
kival is. Sikeres volt az első ilyen program, s reményeink 
szerint jövőre folytatjuk, és bízunk abban is, hogy minden 
gödi ovi csatlakozik majd. Addig is toborzunk, lehetőséget 
adunk minden gödi ovisnak, hogy a Betyárokkal folytas-
sák a sportág megismerését.

A nagy létszámra való tekintettel idén is az  ország több 
helyszínén rendezték az utánpótláskorú kajak-kenusok szá-
mára a már hagyományos év eleji Héraklész Fizikai Felmé-
rőt. A gödi kajakosok Győrben állták ki a próbákat február 
10-én, hogy ők és  edzőik képet kapjanak aktuális erőnlé-
tükről. A  Cooper-futás mellett különböző erőfelmérő fel-
adatok – húzódzkodás, hasizomgyakorlatok – szerepeltek 
a programban.

− Ez egyfajta visszajelzés számukra, hol is tartanak a téli 
felkészülésben. Elégedett vagyok a csapattal, felkészültnek 
láttam a gyerekeket – jelentette ki Mizsér Diána edző.

Az eseményen a  legkisebbek, a  KajakStartosok is részt 
vettek. – A  jó felkészülést követően nagyon szép eredmé-
nyek születtek. Örömmel figyeltük a programban korábban 
résztvevő, ma már kiskajakos tanítványainkat, akik két ér-

met és további pontokat hoztak a szakosztálynak − mondta 
Vadász Anita, a program egyik oktatója.

− A verseny idén is elérte céljait: a nagyobbak találkoz-
hattak és megmérkőzhettek korosztályos versenytársaikkal, 
felmérhették erejüket és állóképességüket a közelgő szezon 
előtt. A kisebbek pedig átélhették első élményeiket, megis-
merkedhettek a versenyek hangulatával, ami meghatározó 
lehet a későbbiekre nézve − nyilatkozta Árkosi Gábor edző.

Vasvári Ferenc

VÍZILABDA

Sikeres menetelés 
a gyermekbajnokságban

A Gödi SE-vel együttműködő Aquaworm Waterpolo 
Göd 2005−2006-os csapata zsinórban két győzelmet ara-
tott a Markovits Kálmán Gyermekbajnokságban. A gödi 
műhely február 3-án 12-5-re múlta felül az Oxigén Úszó- 
és  Sportsulit, majd február 24-én 22-1-re a  Komlex Póló 
Sulit, így a rájátszásban a 2. helyen állnak.

− A  2002−2004-es és  a  2003−2005-ös serdülő csapa-
tunk alulmaradt az  ellenfelükkel szemben. A  lelkesedés 
és a motiváció azonban töretlen. A siker kulcsa a kitartó 
munka, így a korábbi „Bírod!” csapatszlogen mellé felvet-
tük a „Csak előre!” jelmondatot is – nyilatkozta lapunknak 
Németh Rudolf edző.

V. F.A gödi jégkorongcsapat várja a fiatalok jelentkezését

„Csak előre!” a bajnokságban

KAJAK-KENU

Minden éremből hoztak a gödiek az év eleji felmérőről

EREDMÉNYEK (1-3. HELY):
1. hely: Maszárovits László (U11), Sinkó Panna (U17)
2. hely: Erdős István (U9)
3. hely: Bejczi Ádám (U11), Demeter Balázs (U10), Lukács Vince (U9), 
Lukács Katalin (U13), Korompai László (U16)
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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. februári 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: 
„Ne sírj, kisfiú, nem kell megenned 
a sárgarépát!”

A nyertes ezúttal: Légrády Patrícia

Szerencsés megfejtőnk egy 
UV-szűrős napszemüveget nyert 
a Judit Optika (2131 Göd, Köztár-
saság u. 14.) felajánlásával.
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JÓTÉKONYSÁGI
SPORTBÁL

2018. március 24. (szombat) 20 órától
Helyszín:

Huzella Tivadar Általános Iskola sportcsarnoka
(2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.)

Belépőjegy: 1500 Ft
Támogatói jegy: 1000 Ft

A jegyekért keresd:
Gyetván Krisztát (06 20) 215-1034

Petró Bettinát (06 20) 822-5686
Molnár Zoltánt (06 20) 231-9504

JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN, FEBRUÁR 26-TÓL!
A bálból befolyt összeggel a Gödi SE kézilabda 

utánpótláscsapatait támogatjuk!

KÉZILABDA

Elkezdődött a tavaszi felvonás
A hazai bajnokság tavaszi szezonjában a Gödi SE női kézilabda-
csapata két győzelemmel és egy vereséggel kezdett. Három for-
duló után az ötödik helyről várják a folytatást.

− A női kézilabdacsapatunkkal az NBI/B keleti csoportjában a baj-
nokság félidejénél, az első helyen lévő Eszterházy KFSC csapatától 
mindössze négy ponttal lemaradva vártuk a tavaszi pontvadásza-
tot. Rövid alapozásra és felkészülésre volt csak lehetőségünk, mi-
vel február első hétvégéjén kezdtük a nemzeti bajnokság második 
felvonását. Három mérkőzésen vagyunk túl, melyből kettőt hazai 
pályán játszottunk. Izgalmas, fordulatos mérkőzéseket láthattak 
a Balázsovits Sportcsarnokba kilátogató szurkolók. Mindkét hazai 
meccsünk szoros végeredményt hozott. Az Orosháza ellen itthon 
tartottuk a  két pontot, de a  második helyezett PC Trade Szeged 
KKSE csapata ellen sajnos alulmaradtunk. Idegenben a sereghaj-
tó K. Szeged SE csapatához látogattunk, ahol egy percig sem volt 
veszélyben a győzelmünk. A tavaszi szezon három fordulója után 
az ötödik helyről várjuk a további folytatást – adott helyzetjelen-
tést Tősér Tibor, a gödi felnőtt női csapat edzője.

A női csapat az NBI/B keleti csoportjában az 5. helyről várja a folytatást
TAVASZI EREDMÉNYEK

Gödi SE – Orosházi NKC 32-30
K. Szeged SE – Gödi SE 22-37
Gödi SE – Szeged KKSE 23-26

− Március 24-én, szombaton este nyolc órától rendezzük meg 
az első jótékonysági bálunkat. A bál teljes bevételével a Gödi SE után-
pótlás kézilabdacsapatait támogatjuk – tette hozzá a szakember.
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

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

 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!
6800 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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

A hirdetés felmutatójának 
10% kedvezményt nyújtunk

KÉPKERETEZÉS
Teljes körű képkeretezési szolgáltatás.

Képkeretlécek széles választéka.
Gobelinek, festmények,  fotók stb.

keretezése rövid határidővel.
2131 Göd, Mikszáth K. u. 66.

(Az alsógödi vasútállomásnál)
Art 66 Stúdió • Tel.: 06-27 332 171

Gödi Körkép | 2018. 3. szám HIRDETÉS
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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

Akác és kemény tűzifa eladó.
Érdeklődni lehet: 
(06 30) 951-3193

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.

Kisebb-nagyobb szobák 
festését, mázolását, 
tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását 
és kültéri festését vállalom. 
Telefon: (06-20) 484-7182

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