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Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. 
félévi módosítása
Előterjesztésében Markó József polgármester emlékeztette a  jelenlévőket arra, hogy 
a költségvetés módosítására mindig utólag kerül sor, s  ezzel már megtörtént pénz-
ügyi-költségvetési eseményeket emelnek be a költségvetésbe. Jelen esetben a módosí-
tás érinti a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, a belső finanszírozás 
bevételeit, a külső finanszírozás kiadásait, valamint a működési többletet is. A képvi-
selő-testület tagjai a 2017. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítását egyhangúlag 
megszavazták.

Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a képviselőknek előre kiküldött 
több mint harmincoldalas beszámoló részletesen bemutatja a Hivatal általános mű-
ködését, annak szervezeti felépítését, ismerteti az egyes feladatköröket és az osztályok 
munkáját. Statisztikai adatokkal megerősítve szól a Hivatal tárgyévben elvégzett fel-
adatairól, az ügyfélforgalomról, az elintézett ügyek számáról és milyenségéről. Szabó 
Csaba, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke jelezte, hogy a Bi-
zottság a beszámolót elfogadásra javasolja. A képviselők a Gödi Polgármesteri Hivatal 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót igen szavazataikkal véglegesítették.

A Településellátó Szervezet műszaki tevékenységéről szóló 
beszámoló
Mint az köztudott, a Településellátó Szervezet (TESZ) a gödi közintézmények fenn-
tartását, karbantartását és  műszaki felügyeletét a  saját műszaki részlegén keresztül 
biztosítja. A munka a  teljes körű állapotfelméréssel kezdődik, majd az egyes intéz-
ményvezetőkkel történő egyeztetések után az elvégzendő feladatokat véleményezte-
tik az önkormányzattal is. A műszaki beszámoló – részletes adatsorokkal kiegészít-
ve – tartalmazza a 2017-ben elvégzett műszaki munkákat és ezek költségeit. A Rataj 
András igazgató és Balogh György műszaki igazgatóhelyettes által előterjesztett beszá-
molót a képviselők elfogadták. 

Pályázati tájékoztató (2014–2018)
A Beruházási és  Városüzemeltetési osztály vezetője, Popele Julianna összefoglalta 
a tájékoztatóban szereplő adatokat, amelyek szerint az említett időszakban Göd Vá-
ros Önkormányzata 52 hazai és európai uniós pályázatot nyújtott be, melyek közül 
32 pályázat nyert támogatást, három még e pillanatban is elbírálás alatt áll, 17 pá-
lyázat (azaz az  összes benyújtott pályázat egyharmada) pedig nem részesült támo-
gatásban. Így az elmúlt három és  fél év során a város összesen mintegy 895 millió 
forint pályázati támogatást nyert el, s e pályázatok támogatási intenzitása meghaladta 
a 85 százalékot. E pályázatokhoz az önkormányzat összesen 150 millió forint önrészt 
vállalt, hogy a projektek megvalósulhassanak. A tájékoztatóban foglaltakat a képvi-
selők tudomásul vették.

A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Popele Julianna osztályvezető előterjesztéséből megtudhattuk, hogy erre az  évre 
az önkormányzat öt közbeszerzést tervez. A képviselő-testület közbeszerzési eljárást 
fog lefolytatni vízitúra-megállóhely felújítására, egy új egészségügyi alapellátási köz-
pont megépítésére, az útjavításokra és kátyúzásokra, öt alacsony padlójú busz beszer-
zésére, valamint földgázvásárlásra. Az előterjesztett közbeszerzési tervet a képvise-
lő-testület elfogadta.

Egyéb rendelkezések
A képviselők egyek között elfogadták a Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi mun-
kaszüneti napok körüli munkarendjét, és támogatták a helyi buszközlekedésről szó-
ló közszolgáltatási szerződés módosítását, amely május végéig továbbra is biztosítja 
a hétvégi járatok fenntartását. Végezetül zárt ülésen döntöttek a József Attila Művelő-
dési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. március 22.

Közvilágítási hibák 
bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a  Kovika 
közvilágítási karbantartórendszeren ke-
resztül lehet. 

A hibabejelentésre szolgáló webes felü-
let elérhető a  városi honlapról (www.god.
hu), vagy közvetlenül a  kozvilhiba.hu//
hibabejelentes címen.

BERUHÁZÁS

Megkezdődött az új 
bekötőút építése

Letették az  M2-es gyorsforgalmi utat 
és  a  2-es főutat Göd és  Dunakeszi 
között összekötő új bekötőút alap-
kövét március 21-én. Az  eseményen 
jelen volt Tuzson Bence kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkár, 
Markó József, Göd polgármestere, 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármes-
tere, Mayer András, a  Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese és  Szűcs Lajos, Pest 
megye fejlesztési biztosa.

Az új bekötőút Göd déli és Dunake-
szi északi határában, a volt benzinkút 
közelében épül. A 2,5 kilométeres sza-
kasz a régi 2-es úthoz körforgalommal 
kapcsolódik majd, a vasút felett pedig 
új felüljáró épül. A  bekötőút kétszer 
egysávos lesz, és a vasút másik oldalán 
is épül lehajtó, az  alsógödi település-
rész felé.

Az alapkőletételi ünnepségen Tu-
zson Bence ország gyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, az  út megépülésével 
százezer ember lélegezhet majd fel, mi-
vel az új út tehermentesíti Dunakeszit, 
amelyen eddig a  gödieknek és  a  du-
nakeszieknek is át kellett autózniuk, ha 
Budapest felé indultak el. A beruházás 
3,2 milliárd forintból valósul meg, 
és várhatóan 2019 év végére készül el.

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

Polgármesteri fogadóórák

2018. május 12.,
szombat 10 órától
Duna-part Nyaralóházak
(Göd, Jósika u. 14.)

10 órától: tánc-, sport- és művészeti csoportok előadásai

10 órától 18 óráig: Interaktív Solymász Tábor

15 órától: Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja (bábjáték)

17 órától: az Iszkiri zenekar koncertje

Egyéb programok
Kézműves vásár, madáretető- és odúkészítés, ásványmosás, pónilovaglás, 
kézműves foglalkozások, kiállítás, öko-vetélkedő, civil szervezetek 
bemutatkozása.

Bográcsban főtt és grillen sült ételekkel, illetve kézműves sörökkel várjuk 
kedves vendégeinket!

Dunakaland Kalandpark 
A gyermek és a felnőtt kötélpálya 10%-os kedvezménnyel vehető igénybe!

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

A programok ingyenesek!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Madarak

És fÁk napja

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Monthey-i delegáció Gödön
Március 15-i nemzeti ünnepünk   előtt testvérváro-
si delegáció érkezett Gödre a  svájci Monthey-ből. 
A magas hegyekkel körülzárt völgybe települt, cso-
dálatos természeti környezetben elhelyezkedő, mint-
egy 18 ezres lakosú város, amely főként fejlett vegyi-
anyag- és gyógyszergyártó üzemeiről, valamint élénk 
sport-, kulturális és művészeti életéről ismert, 2007 
óta ápol baráti kapcsolatokat városunkkal.

A Gödre érkezett háromtagú küldöttséget  Guy 
Cristina,  a kultúráért, turizmusért és  testvérváro-
si kapcsolatokért felelős bizottság elnöke vezette. 
Kíséretében érkezett Nancy Multone  , ugyanennek 
a bizottságnak a tagja, valamint a korábban szintén 
városi képviselőként tevékenykedő Stéphane Ulrich, 
aki  Ulrich Istvánként Magyarországon született, 
és  az 1956-os eseményeket követően gyermekként 
került Svájcba a családjával.

A gödi részről   dr. Pintér György alpolgármester 
vezetésével folytatott tárgyalások mindenekelőtt 
a két város közötti cserekapcsolatok további lehető-
ségeinek feltérképezéséről, a  rendszeres együttmű-
ködés kereteinek kialakításáról szóltak.

A testvérvárosi delegáció tagjai ittlétük során lá-
togatást tettek a Németh László és a Búzaszem Isko-
lában, a művelődési házban, a Duna-part Nyaraló-
házakban, és megismerkedtek a város adottságaival. 
Részt vettek az 1848–49-es szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepségen, ahol a  Monthey-i önkor-
mányzat nevében koszorút helyeztek el Kossuth 
Lajos szobránál, valamint ellátogattak Vácra, illetve 
Gödöllőre is.

A testvérvárosi kapcsolatokért felelős két bizott-
sági tagnak, akik a 2016-os monthey-i választásokat 
követően kezdték meg munkájukat a képviselő-tes-
tületben, most először nyílt alkalmuk személyes lá-
togatás során megismerkedni Göddel.

 K. B.
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A Samsung Okos Osztályterem (más 
néven Samsung Smart School) 
program egy olyan digitális ke-

retrendszert biztosít az  adott intézmény 
számára, amelyben a  diákok okoseszkö-
zök használatán keresztül élményszerűen 
sajátíthatják el a  tananyagot. Az  oktatá-
si módszer alapját az  interaktív táblához 
és  a  tanári számítógéphez szervesen kap-
csolódó tanulói tabletek alkotják, valamint 
egy felhő alapú óramenedzsment szoftver, 
amelynek segítségével a pedagógusok ösz-
szeállíthatják az  egyes tanórák anyagát. 
A módszer kiváló lehetőséget kínál a szem-
léltetésre, az  interaktivitásra, a  csoportos 
és  az  egyéni feladatmegoldásra, valamint 
a differenciált oktatásra is, miközben játé-
kosan, ám hatékonyan fejleszti a gyerekek 
és a tanárok digitális kompetenciáit. 

A március 26-i átadóünnepségen 
Horváth Ferenc, az  iskola igazgatója úgy 
fogalmazott, nemcsak az intézménybe járó 
mintegy 900 gyerek várta türelmetlenül 
ennek a  korszerű technológiának a  bir-
tokba vételét, hanem a  szüleik és  a  nagy-
szüleik is, így most leg alább 6300 ember 
nevében mond köszönetet az  adományért 
a  Samsung SDI vezetőinek. A  barátság 
és  az  összetartozás jeleként az  iskola egy 
kocsányostölgy-csemetét ajándékozott 
a  dél-korai vállalatnak, arra kérve a  cég 
jelen lévő képviselőit, hogy ültessék el azt 
a  gyár parkjában, és  mindig emlékeztesse 
őket az iskola hálájára.

Az eseményen Tuzson Bence államtit-
kár, a Pest megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője arról beszélt, 

hogy napjaink fiataljai, az y és a z generáció 
tagjai számára az okoseszközök használata 
már a mindennapok része. „Az oktatásban 
ma a  legnagyobb kihívást az  jelenti, hogy 
miként tudjuk az iskolában is felhasználni 
ezeket az eszközöket, amelyek segítségével 
a gyerekek szinte játszva tanulhatnak. (…) 
Az  elektromos autóakkumulátorok gyár-
tásával foglalkozó Samsung SDI a  jövőt 
képviseli a világban. Roppant nagyméretű 
vállalkozás, amelynek Gödre érkezésével 
a város felkerült az innovációs világtérkép-
re.” Köszönet illeti a  gyár vezetőit azért, 
hogy az  itt élő gyerekekre is figyelnek, tá-
mogatják az oktatás ügyét, és lehetővé tet-
ték ennek a programnak a megvalósítását 
Gödön – fogalmazott Tuzson Bence, hoz-
zátéve, hogy ha a digitális oktatás módsze-
re beválik a Huzella Iskolában, akkor más 
gödi és környékbeli iskolákban is érdemes 
lesz további okos tantermeket létrehozni. 

Kim Yunjae, a  Samsung SDI magyar-
országi gyárának elnök-vezérigazgatója 
köszönetét fejezte ki a  magyar kormány-
nak és  az  önkormányzatnak azért, hogy 
támogatták a  vállalat Gödre települését. 
A  dél-koreai cég vezetője elmondta, hogy 
a gyár tavaly májusban megtartott átadása 
óta a  sorozatgyártásra készül, amely idén 
májusban kezdődik meg. „A Smart School 
program technikai eszközei a  jövő gene-
rációját segítik. Köszönjük, hogy támoga-
tásunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy 
naggyá nőjön ez a  nemzedék. A  jövőben 
is szeretnénk ezen az úton járni, támogat-
ni a  helyi közösségeket, és  bízunk abban, 
hogy a  Samsung SDI példaértékű vállalat 

lesz Magyarországon” – fogalmazott az el-
nök-vezérigazgató. 

Markó József polgármester a  gyár Göd-
re településének jelentőségét hangsúlyoz-
ta, és  kifejezte reményét, hogy a  vállalat 
világpiaci sikerei a  város gyorsabb ütemű 
fejlődésére is lehetőséget teremtenek majd. 
A  Samsung Smart School programmal 
kapcsolatban a  polgármester a  követke-
zőket mondta: „Ez a  modern technika 
valóban arra szolgál, hogy a mai gyerekek 
korosztálya szép jövőbe vezesse Magyaror-
szágot, és helytálljon majd ebben a gyorsan 
fejlődő világban. Ma a következő évtizedek 
mérnökei és  közgazdászai ülnek ezekben 
az iskolapadokban. Az ő magas színvonalú 
oktatásukhoz járul hozzá ez a projekt, ame-
lyért köszönetünket fejezzük ki a Samsung 
SDI-nak, és mindazoknak, akik hozzásegí-
tettek bennünket ehhez a szép élményhez.” 

A digitális eszközök átadását szimbolizá-
ló szalagátvágást követően az  iskola diákjai 
és a jelen lévő vendégek egy digitális bemuta-
tó tanóra résztvevőiként szerezhettek tapasz-
talatot arról, milyen is az izgalmas, élvezetes 
tanulás egy okos osztályteremben. Racskó 
Péter „potterológia” elnevezésű szövegértés 
óráján a Harry Potter-kötetek és -filmek vilá-
gába kalauzolta hallgatóit, és játékos, interak-
tív feladatokon keresztül igyekezett elmélyí-
teni a regénnyel kapcsolatos ismereteiket.

Horváth Ferenc iskolaigazgató az ünne-
pélyes tanteremátadás után kérdésünkre 
válaszolva elmondta: a  tantestület peda-
gógusai közül 18-an vesznek részt abban 
a  kétlépcsős képzésben, amelynek során 
elsajátíthatják a digitális oktatási program 
felhasználási területeit és  módszertanát. 
A képzést követően pedig valamennyi tan-
tárgy oktatásában szeretnék majd kihasz-
nálni a legkorszerűbb digitális technológia 
kínálta előnyöket. 

Koditek Bernadett

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Okos osztálytermet kapott ajándékba 
az alsógödi iskola
A legmodernebb digitális technológiát alkalmazhatja ezentúl az oktatásban a Huzella 
Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, köszönhetően a Samsung SDI gödi gyá-
rának, amely a társadalmi felelősségvállalás jegyében egy úgynevezett okos osztályte-
rem kialakításához segítette hozzá az intézményt. A digitális taneszközök átadására 
és bemutatására március 26-án ünnepélyes keretek között került sor az iskolában. 

Az iskola nevében Horváth Ferenc igazgató 
(középen), Benczéné Gyalókai Erzsébet 
angoltanár és az intézmény egy diákja 
mondott köszönetet az adományért

KÖZÉLET
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NeküNk Magyarország az elsŐ!

Az Ön országgyűlési képviselője 

Tuzson Bence

Országgyűlési választás
április 8.

A Gödi Németh László Általános Iskola és  Alapfokú Mű-
vészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése című, KE-
HOP-5.2.9-16-2016-00072 azonosító számú pályázat alapján 
megítélt mintegy 207 millió Ft összegű, 100%-os támogatási in-
tenzitású, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósul 
meg a fejlesztés.
Az energetikai korszerűsítés 2017 áprilisában kezdődött, melynek 
első ütemében az épület homlokzatának hőszigetelésére és a nyí-
lászárók cseréjére került sor, s egyúttal felújították a tető szigete-
lését is.
A napelemek telepítése a végéhez közeledik, a munkák határideje 
2018. március 30. A kivitelező, a váci − SIEL Inczédy és Társa Ke-
reskedelmi Kft. – jelzése szerint a vállalt határidőt tartani tudják.
A tetőre 160 darab 270 Wp egységteljesítményű napelemet tele-
pítettek.
A beruházás eredményeképpen az  épület energiafogyasztása je-
lentősen csökken, üzemeltetési költségei alacsonyabbak lesznek. 
Nemcsak a villamos energiáért kell a korábbi töredékét fizetni, ha-
nem az új szigetelés miatt az épület fűtése is olcsóbb lesz. A beru-

házás utolsó szakaszában megvalósult napelemes rendszert Bajkó 
Ildikó iskolaigazgató, Markó József polgármester és Simon Tamás 
alpolgármester kíséretében március 26-án Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő is megtekintette. 

GK

BERUHÁZÁS

Végéhez közeledik az energiahatékonysági fejlesztés a felsőgödi iskolában

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

Gödi Körkép | 2018. 4. szám KÖZÉLET
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Köszöntőbeszédében Markó József 
polgármester Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő négyéves tel-

jesítményét méltatta, kiemelve, hogy ebben 
az  időszakban számos rég várt beruházás 
valósulhatott meg a városban és a választá-
si körzet más településein is. „Tuzson Bence 
figyelemmel kíséri a város életét, maximá-
lis támogatást kaptunk tőle a céljaink meg-
valósításához, és olyan, bármikor elérhető 
személy, aki a  hétköznapokban is számos 
alkalommal segíti a  munkánkat tanácsai-
val. Jelenleg egy 24 tantermes új általános 
iskola megvalósítása előtt állunk. Felújít-
juk az Ady Endre utat és más utcákat. Ta-
valy a városunkba települt az elektromos-
autó-akkumulátorokat gyártó Samsung 
SDI, amit jelentős részben Tuzson Bence 
munkájának köszönhetünk, és hamarosan 
megépül a  2-es főutat az  M2-es gyorsfor-
galmi úttal összekötő út is, amelynek létre-
hozásában szintén jelentős érdemei vannak 
országgyűlési képviselőnknek” – fogalma-
zott a  polgármester, arra kérve a  jelenlé-
vőket, hogy szavazataikkal a  körzet jelen-
legi fideszes képviselőjét támogassák majd 
a választáson.

Tuzson Bence rövid beszédében kö-
szönetet mondott az  önkormányzatnak 
a  közösen elért eredményekért, azért, 
hogy a  város tartalommal tudta megtöl-
teni a  kormány által biztosított kerete-
ket, és élni tudott a  lehetőségekkel. Az est 
előadóját, Szijjártó Péter minisztert arra 
kérte, hogy ossza meg a közönséggel a vá-
lasztások tétjével kapcsolatos gondolatait. 
Úgy fogalmazott: megtiszteltetés, hogy egy 

olyan embert kérhet fel erre, „aki az elmúlt 
egy évben 90-nél is több külügyminiszter-
rel tárgyalt, számos országban járt, és átfo-
gó képpel rendelkezik arról, milyen folya-
matok zajlanak napjainkban Európában 
és a világban”. 

Szijjártó Péter a migráció kérdésének ha-
zai és nemzetközi megítélését állította be-
szédének középpontjába. Arról számolt be, 
hogy az előző héten az ENSZ Emberi Jogi 
Bizottsága Genfben megvitatta, hogyan 
érvényesülnek Magyarországon az  embe-
ri jogok. „A kérdések döntő többsége ar-
ról szólt, hogy mi, magyarok miért nem 
engedünk be több migránst az  országba, 
miért őrizzük olyan szigorúan a határain-
kat, miért van tranzitzóna, kerítés, és mit 
gondolunk, mindez milyen viszonyban áll 
az  emberi jogokkal” – fogalmazott a  kül-
ügyminiszter. Majd azzal folytatta, hogy 
az ENSZ egy olyan nemzetközi dokumen-
tum elfogadtatására készül, amely globális 
szinten szabályozná a  migrációs politikát, 
és amelynek alaptétele úgy szól: A migráció 
jó és megállíthatatlan folyamat. Az Európai 
Unió azt akarja elérni, hogy az  Európai 
Tanácstól már most kapjon felhatalmazást 
az ENSZ e globális migrációs csomagjának 
decemberi elfogadására. Holott mi, euró-
paiak könnyedén tudjuk cáfolni azt, hogy 
a migráció jó volna. 

„Az elmúlt két és fél évben kontinensün-
kön 28 jelentős terrorakciót hajtottak végre 
migrációs hátterű személyek. Ezekben a tá-
madásokban 334 ember meghalt, és  több 
mint 1300-an megsebesültek. Az  elköve-
tők egyik része a  2015–2016-os tömeges 

migrációs hullámmal érkezett Európába, 
másik része pedig korábban bevándorolt, 
de a  befogadó társadalomba integrálód-
ni képtelen ember volt” – hangsúlyozta 
a politikus. Könnyen belátható az is, hogy 
a migrációt megállítani egyáltalán nem le-
hetetlen, hiszen a kerítés megépítésével ezt 
tettük mi, magyarok, és ezt tették például 
az ausztrálok is, akik szigorú intézkedése-
ikkel elérték, hogy 2015-ben 800-ról nul-
lára csökkent a kontinens partjaira érkező, 
migránsokkal teli hajók száma. 

„A mi álláspontunk szerint az az állam, 
amely nem tudja megvédeni a  határait, 
elveszíti a kontrollt az országban zajló fo-
lyamatok felett. A  határsértés nem admi-
nisztratív kérdés, aminek az  ENSZ minő-
sítené, hanem a  legsúlyosabb vétség, ami 
elkövethető egy ország szuverenitásával 
szemben – jelentette ki a külügyminiszter. 
– Nyugat-Európában számos országban 
párhuzamos társadalmak alakultak ki, 
és egy agresszív kisebbség tagjai próbálják 
ráerőltetni a  saját értékrendjüket az  őket 
befogadó békés többségre. Ezért számunk-
ra nem a multikulturalizmus érték, hanem 
az, hogy 1100 éve itt élünk egy egységes, 
rendezett, magyar keresztény társadalom-
ban” – fogalmazott Szijjártó Péter. Hang-
súlyozta: a  kötelező kvótával kapcsolatos 
népszavazás – amelynek során 3,3 millió 
ember mondott nemet a  migránsok be-
fogadására – azt igazolta, hogy a  magyar 
társadalom politikai akarata ebben a  kér-
désben megegyezik a  kormányéval. Bár 
az  ENSZ migrációs csomagja az  ígéretek 
szerint elfogadása esetén sem lesz jogilag 
kötelező érvényű, az európai tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a  kezdetben önkéntes 
befogadást idővel egyre emelkedő mértékű 
kötelező kvóták válthatják fel, és ennek ve-
szélye az ENSZ dokumentumával kapcso-
latban is fennáll. 

„Április 8-án nem kisebb horderejű 
kérdés fog eldőlni, mint az, hogy olyan 
kormányunk lesz-e, amely tovább vív-
ja a  migrációellenes harcot, vagy olyan, 
amely feladja azt. És ez az  ország hosz-
szú távú jövője szempontjából egyáltalán 
nem mindegy. A  bevándorlásellenes poli-
tika folytatását a  Fidesz–KDNP jelöltjére, 
Tuzson Bencére leadott szavazataikkal 
tudják támogatni” – mondta Szijjártó Péter 
a  jelenlevőknek, és  hozzátette: dunakeszi 
lakosként, a  választókerület polgáraként 
is úgy látja, a régió további fejlődése szem-
pontjából is az  a  legjobb döntés, ha az  itt 
élők a  jelenlegi országgyűlési képviselőjü-
ket juttatják újabb mandátumhoz. 

 Gödi Körkép

VÁLASZTÁS – 2018 

Szijjártó Péter miniszter lakossági fóruma
A Duna-part Nyaralóházakban március 26-án Szijjártó Péter külgazdasági és  kül-
ügyminiszter tartott lakossági fórumot az április 8-i választásokra készülve. Az estre 
megtelt a színházterem, és sokan az előtérben elhelyezett kivetítőn keresztül kísérték 
figyelemmel a miniszter előadását. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gödi lakossági fórumán

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot 
hirdet
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

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

A Településellátó Szervezet 
munkavállalókat keres a Gödi 
Termálstrandfürdő területére
USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozott idejű mun-
kakör, munkaidőkeretben, 1 fő május 1-jétől szeptember 30-ig 
és 1 fő június 1-jétől augusztus 31-ig
Munkarend: 2 x 12 óra munkavégzés után két pihenőnap, 
beosztástól függően munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is
Pályázati feltétel: középfokú végzettség, uszodamesteri 
képesítés

TAKARÍTÓ-KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 20 órás határozott idejű munka-
kör, június 1-jétől augusztus 31-ig, munkaidőkeretben (2 fő)
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség

BELÉPTETŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozott idejű munka-
kör június 1-jétől augusztus 31-ig, munkaidőkeretben (2 fő)
Munkarend: 2 x 12 óra munkavégzés után két pihenőnap, 
beosztástól függően munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is

TAKARÍTÓNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozatlan idejű mun-
kakör április 16-tól, munkaidőkeretben (1 fő)
Munkarend: 2 x 12 óra munkavégzés után két pihenőnap, 
beosztástól függően munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is

1 SZÁZALÉK

Adófelajánlások helyi társadalmi 
szervezeteknek
Tisztelt Olvasóink!
Az alábbi gödi civil szervezetek arra kérik Önöket, 
hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalékának fel-
ajánlásával támogassák működésüket. 

Bozóky Gyula Alapítvány
Adószáma: 18710034-1-13
Alapítványunk ez úton is köszöni a  2017-ben kapott 
297 000 Ft támogatást, melyet teljes egészében a temp-
lomkert és a Bozóky tér felújítása fordítottunk.
Ebben az évben a terv: A közel 200 éves orgona felújítá-
sának I. üteme (a játszóasztal korszerűsítése).
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százaléká-
nak felajánlásával támogassák céljainkat.

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 
Adószáma: 19179849-1-13
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
alapítványának célja az  idegen nyelvoktatási feltételei-
nek fejlesztése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, 
természet- és társadalomtudományi) támogatása, a szá-
mítástechnika-oktatás feltételeinek javítása, a  sport 
támogatása, feltételeinek javítása, hagyományőrzés, 
egészséges életmódra nevelés, a diákok művészeti tevé-
kenységének támogatása, kiemelkedő tehetségű tanu-
lók támogatása, a könyvtár állományának gyarapítása.

Jövőformáló Alapítvány 
Adószáma: 18714155-1-14
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
alapítványának célja a tanulmányi kirándulások, erdei 
iskolák megvalósulásának támogatása, az  esélyegyen-
lőség biztosítása az  intézmény diákjai számára, a  rá-
szoruló gyermekek támogatása és az eszközbeszerzések 
támogatása.
Hozzájárulásukat az iskola nevében köszöni a tantestü-
let.

Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány
Adószáma: 18686902-1-33
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda alapítványa köszö-
ni, ha személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az óvoda 
céljainak megvalósítására ajánlják fel. 

***

A Gödi Körkép májusi lapszámában is térítésmentesen 
biztosít lehetőséget a gödi civil szervezeteknek adószá-
muk közlésére. Április 30-ig további szervezetek jelent-
kezését is várjuk a korkep@god.hu e-mail-címen.

A szerkesztőség

KÖZÉLET
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KÖZLEKEDÉS

Gödi rendőrök nőnapi 
figyelmessége

A gödi rendőrök március 8-án szerették volna kifejezni a  nők 
iránti tiszteletüket és megbecsülésüket, s emellett fontosnak tar-
tották az  egyébként egész évben kiemelten kezelt baleset-meg-
előzést is. Ezért a nőnapon az egyenruhások a Pest megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság jóvoltából ajándékkal kedveskedtek 
a  járművezető hölgyeknek, és  egyúttal felhívták a  figyelmet 
a  közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Jellemzően 
szabálykövető hölgyekkel találkoztak, ezért nem volt szükség 
semmilyen bírság kiszabására, a női vezetők pedig örömmel fo-
gadták a rendőrök nőnapi figyelmességét. Mindenkinek jó utat 
és balesetmentes közlekedést kíván a Gödi Rendőrőrs személyi 
állománya!

Gödi Rendőrőrs

BERUHÁZÁS

Megújul a Kinizsi utca 
Göd Város Önkormányzata 2017 májusában második alkalom-
mal nyújtott be pályázatot a Kinizsi utca felújítására és szélesíté-
sére. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázaton 30 millió Ft támogatást nyert a város. 
A beruházás költsége nettó 33 012 750 forint + áfa. A munka 2018. 
március 26-án kezdődött, a kivitelező az Út-Finis Kft. A beruhá-
zás keretében a Kinizsi utcának az Ady Endre út és a Kádár utca 
közötti szakaszát újítják fel, illetve szélesítik. A meglévő szilárd 
burkolat felújítása mellett az út 6 méteresre történő szélesítésére, 
kétoldali szegélyépítésre, valamint a felújított útszakaszhoz kap-
csolódó egyoldalú csapadékvíz-rendezésre is sor kerül.

GK
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A szabadságharc idején megfo-
galmazott értékek a  mai napig 
is időtállóak – mondta Markó 

József. Göd polgármestere úgy fogal-
mazott: szabadságban és  békében él-
hetünk, az  egyetértésre való törekvés 
azonban most is fontos cél.

Untsch Gergely történelemtanár arról 
beszélt, hogy a  márciusi ifjak a  francia 
forradalom mintájára kezdtek a  hazai 
események szervezésébe. Fiatal koruk 
ellenére – a  korelnök Petőfi Sándor 
mindössze 24 éves volt – békésen 
és  az  egyetértésre törekedve akarták 
kivívni a  magyar szabadságot. Az  erő, 
a béke és az összefogás színe a magyar 
trikolór: a piros, a fehér és a zöld – ebből 
készítette az  első kokárdákat Szendrey 
Júlia a forradalmat megelőző éjszakán.

A magyar forradalmárok habitusát 
jellemzi, hogy Petőfi például elkésett 
a  Pilvax kávéházból, majd miután ki 

szerették volna nyomtatni a  12 pontot, 
a  nyomda tulajdonosa súgott nekik, 
hogy ehhez le kell foglalniuk a  nyom-
dát, mivel nem volt rajta a cenzúra pe-
csétje a dokumentumon.

A márciusi ifjak politikai elképzelése 
nem egyezett Kossuth és Széchenyi állás-
pontjával. A fiatalok számára a  francia 
forradalmárok voltak a  követendő pél-
daképek. Ki akarták fordítani a világot 
a sarkaiból. A hazaért halni készek, erős 
nemzeti érzelműek voltak, de köztársa-
ságpártiak, amit a politikusok többsége 
viszont elutasított. Kossuth, és  például 
Görgey drasztikus lépéseket fontolgatott 
a „republikánus idétlenség” pártolóival 
szemben. Mégis, ez a fiatal csapat 1848-
ban húszezres tömeget tudott megmoz-
gatni Pesten, ami akkori mércével mérve 
hihetetlenül nagy erő volt. Jelszavuk ez 
volt: béke, szabadság, egyetértés! Amit 
tőlük tanulhatunk: bennük volt a világ 
megváltoztatásának vágya, ugyanakkor 
ezen a  forradalmi tavaszon, túl a  fran-
cia forradalom igézetén, tudtak olyan 
mértéktartóak lenni, tömeget szervez-
ni és azt kordában tartani, hogy  békés 
forradalom lehetett március 15-e. És ez 
a márciusi ifjak érdeme. Maga a forra-
dalom egyetlen nap volt, amikor úgy 
érezték, hogy egységet lehet teremteni 
a nemzetben. Olyan érték ez, amely 170 
éven keresztül üzen nekünk – fejezte be 
gondolatait a történész. 

Megemlékező műsorral a  Gödi Né-
meth László Általános Iskola és  AMI 
növendékei készültek. Tökmag című 

zenei, prózai és  táncos elemeket tartal-
mazó összeállításukban megszólaltak 
a  forradalom legszebb költeményei, 
a  toborzó verbunk dallamai, s  néhány 
percre mindenki beleélhette magát 
a  forradalom méltóságteljes hangula-
tába. A  hagyományoknak megfelelve 
az  ünnepség keretében adták át a  leg-
jobb sportteljesítményért járó Kóczán 
Mór-vándorkupát.

Egyéni női kategóriában Kőhalmi 
Emesét, ifjúsági Európa-bajnok kajakost 
ismerték el a díjjal. A mindössze 16 éves 
gödi lány a  KSI versenyzője. 2017-ben 
az  ifi vb-n egyéniben 3., párosban első 
helyezést ért el. Edzője, Agócs Mihály 
egyebek mellett ezt írta róla: „Rendkí-

NEMZETI ÜNNEP

Szabadság, béke, egyetértés
Megemlékezés az 1848−49-es  forradalomról 
és szabadságharcról

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján négy helyszí-
nen emlékeztek a gödiek a szabadság hőseire. Az ünnepi eseményeken részt 
vett Göd svájci testvérvárosa, Monthey küldöttsége is.

Az ünnep szónoka Untsch Gergely 
történelemtanár volt

A Kóczán Mór-vándordíjakat ezúttal is nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva vehették át az előző év legjobb teljesítményt nyújtó sportolói 
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NEMZETI ÜNNEP

Szabadság, béke, egyetértés
Megemlékezés az 1848−49-es  forradalomról 
és szabadságharcról

vül motivált, sosem volt szükség arra, 
hogy az ember noszogassa, néha inkább 
vissza kellett fogni. Azon ritka gyerekek 
közé tartozik, akit ha arra kérek, hogy 
hordjon le egy hegyet, nem azt kérdezi, 
hogy hogyan, hanem azt, hogy hány-
szor! Ezen tulajdonságával komoly tisz-
teletet vívott ki, nemcsak csapattársai 
és ellenfelei, de a vele foglalkozó edzők 
körében is!” Emese a  díjátadó idejében 
külföldön edzőtáborozott, az elismerést 
szülei vették át a nevében.

Egyéni férfi kategóriában Vajda Béla 
amatőr sárkányhajó-versenyzőt díjaz-
ták. A sportember 2017 júliusában a Di-
vonne-les-Bains-ben rendezett EDBF 
csapat Európa-bajnokságon volt tagja 

a győztes legénységnek, majd szeptem-
berben az ICF csapat világbajnokságon 
ezt megismételte. Szabó Miklós, a  Du-
nai Sárkányok elnöke a  következőket 
nyilatkozta róla: „Vajda Bélának kö-
szönhető, hogy Gödön meghonosodott 
a sárkányhajózás. A versenyeken a csa-
pategység megteremtésében oroszlán-
részt vállalt. Kitartásával, szorgalmával 
kitűnő példa a  fiataloknak, nevesül, 
hogy miért érdemes az élethosszig tartó 
sportolást választani.”

Csapat kategóriában a Gödi Asztalite-
nisz Szakosztályt díjazták. A szakosztály 
a Gödi Sportegyesületen belül 1995-ben 
alakult meg, s  tagjai 1996 óta vesznek 
részt különböző bajnokságokban. Kez-
detben egy, majd kettő, 2013 óta pedig 
három csapattal. Az  NB II.-es szintet – 
Göd történetében először − 2012-ben ér-
ték el, majd kevés kihagyás után 2015-től 
2017-ig, két éven keresztül ugyanitt ver-
senyeztek és  2017-ben harmadikok let-

tek. Jelenleg az NB III.-ban egy- és a Pest 
megyei bajnokságban két csapattal vesz-
nek részt. Kétszer nyerték meg az  NB 
III.-as bajnokságot, és  négyszer voltak 
megyebajnokok. 2012-ben felnőtt kor-
osztályban megyei harmadik helyezést 
értek el. A  szakosztály a  versenysport 
mellett amatőr játékosok számára is biz-
tosítja a sportolás lehetőségét. Az utóbbi 
években az  utánpótlás terén nagy lépé-
seket tettek előre. Általános iskolások 
számára heti két alkalommal tartanak 
edzéseket és  tehetséggondozást. A  díjat 
Fojt Attila szakosztályvezető vette át.

A díjátadások után a  résztvevők elő-
ször a Kossuth, majd a Petőfi térre, végül 
a  Nemeskéri-Kiss-kúriához vonultak. 
Minden helyszínen ünnepélyes kere-
tek között megkoszorúzták a 48-as hő-
sök emlékműveit. Szavalattal Kemény 
Gábor piarista tanár, énekszóval a  Fel-
sőgödi Munkásdalkör, illetve a  Gaude 
kórus közreműködött. A  koszorúzás-
ban a város vezetői mellett részt vettek 
a pártok, az intézmények és a civil szer-
vezetek képviselői.

A Nemeskéri-Kiss-kúriában adták 
át a  város nemrégiben alapított elis-
merését, a  Pro Vigilantia Göd Díjat. 
E  díj azoknak a  rendőröknek, kataszt-
rófavédelmi szolgálatot teljesítőknek, 
a  Honvédség kötelékébe tartozóknak 
és  polgárőröknek adományozható be-
osztástól, állománycsoporttól, szolgá-
lati helytől függetlenül, akik az  előző 
naptári évben példamutató és kimagas-
ló cselekedetükkel a legnagyobb szolgá-
latot tették Göd lakosainak biztonsága 
érdekében. A beérkezett javaslatok alap-
ján első alkalommal a  Pro Vigilantia 
Göd Díjat Újhelyi József polgárőr kapta.

V. Pálfai KingaA Kossuth téri koszorúzást minden évben lovas huszárok teszik még ünnepélyesebbé 

A Németh László Iskola diákjai színvonalas műsorral készültek az ünnepre. Felkészítő tanáraik 
Niedermüller Julianna, Székelyné Moldvai Natália, Szmereka Viktória és Greguss Gergely voltak
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Gödön elhunytak
Temesvári Jánosné (sz.: Kocsis Eszter) 70 éves
Rittinger Jánosné (sz.: Sárközi Zsuzsanna) 86 éves
Balogh Józsefné (sz.: Dávid Éva Ibolya) 67 éves
Halasi Márton Mihály 64 éves
Szajbert Ferenc 81 éves
Erdész Ferenc 72 éves
Gyarmati Attila Dezső 69 éves
Dubis János Rezsőné (sz.: Agócs Gizella) 89 éves
Laluja Lászlóné (sz.: Hornyák Gizella) 62 éves
Nádasi Jenőné (sz.: Kakuk Mónika) 80 éves

2018. március 1. és 23. között
Gödön házasságot kötöttek
Göndös Attila és Kotmanóczki Marianna
Szabó Norbert Tibor és Nyéki Anikó
Vanka Gábor és Kaincz Beatrix
Török Mátyás Fülöp és Gergely Katalin
László Ferenc Tamás és Honfi Nóra
Vinkovits István és Bagdi Katalin
Skorka Pál és Kováts Nóra

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

FEJLESZTÉS

Új kerékpártároló épült a gödi 
vasútállomásnál 
Az önkormányzat 18 állásos kerékpártárolót létesített a gödi vasútál-
lomás bejáratánál. A fejlesztés régi hiányt pótol.

Az állomás környezetében található P+R parkolók kőszórásos felü-
letét is frissítették.

A kerékpártároló mögötti kis parkot a TESZ közterületi csapata ki-
takarította. A tervek szerint itt közösségi teret alakítanak ki padokkal 
és játszóeszközökkel.

GK

PÁLYÁZAT

Az év praxisa a Kárpát-medencében
Ön is ajánlhatja háziorvosát!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtit-
kársága nyolcadik alkalommal hirdette meg december 20-án „Az év pra-
xisa a Kárpát-medencében” pályázatot.

A szervezők idén is az emberséges és szakmailag elhivatott gyógyítókra, 
a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra és a háziorvosok kitartó, szolgálat-
kész munkájára szeretnék ráirányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét.

Az orvosokat betegeik ajánlhatják a  díjra. Emellett önkormányzatok, 
civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek, idős otthonok, iskolák, plé-
bániák 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
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VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS

ÉRDEKLŐDNI LEHET
a Polgármesteri Hivatalban, 
a következő telefonszámon:

(06 27) 530-064

Szeretettel várjuk Önt is 
2018. ÁPRILIS 14-ÉN, 
SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR
az alábbi találkozási pontok egyikén
(esőnap: április 21.):

IDŐPONTVÁLTOZÁS!

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

TISZTÍTSUK MEG EGYÜTT A VÁROST!

Részletek a Gödi Körkép márciusi számában.

 Bócsai buszforduló − Lenkei György
 Göd-Nevelek Kapcsolat Park − Szekeres Máté
 Bozóky tér − dr. Pintér György
 Strandfürdő bejárat − Szász-Vadász Endre
 Kádár utcai játszótér − Molnár Tímea
 Duna-part Nyaralóházak − Markó József
 Felsőgödi sportpálya (Rákóczi u.) − Csányi József
 Golf lakópark (Erdész u. – Pálya u. sarok) − Baán István
 Nemeskéri kiserdő (GSE sportpálya) − Mudri József
 Gödi vasútállomás − Jakab Júlia
 Alsógödi vasútállomás − Simon Tamás

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 megnyi-
tott az  évek óta megszokott zöldhul-
ladék-átvételi pont, mely a Nemeskéri 
úti temetővel szemközti földútról kö-
zelíthető meg.

Tavaszi zöldhulladék akció
A nyitás napján kezdetét vette az  in-
gyenes önkormányzati tavaszi zöld-
hulladék akció, melynek keretén belül 
két héten keresztül szerdán és szomba-
ton 8 és 16 óra között fogadjuk a lakos-
ság által kiszállított zöldhulladékot. 
A zöldhulladék ingyenes leadására – 
a Gödi Körkép márciusi lapszámában 
megjelentek szerint – március 28-án 
és március 31-én volt lehetőség. Az ak-
ció április első hetében is tart még, így 
a zöldhulladékot térítésmentesen lehet 
leadni a következő időpontokban:

Április 4-én, szerdán és április 7-én, 
szombaton, 8 és 16 óra között.

Egy ingatlanról az  ingyenes átvételi 
napokon maximum 15 zsákot, vagy 15 
köteget, vagy 1,5 m³ nem zsákolható 
hulladékot áll módunkban térítésmen-
tesen átvenni, amennyiben ennél több 
hulladékot szeretne leadni, az  térítés-
köteles. A térítési díjat a helyszínen kell 

kifizetni. (Átvételi díjak: 1  zsák vagy 
köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) Az átadás-
nál lakcímkártya bemutatása kötelező. 
Üdülőingatlannal rendelkező ügyfe-
leink az  utolsó hulladékszállítási díj 
számlájával, vagy annak feladóvevé-
nyével igazolhatják, hogy gödi nyara-
lójukból származik a zöldhulladék. 

A zöldhulladék háztól történő 
elszállítása
A márciusi lapszámban közzétett 
időpontig (március 30-áig) a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán kérni lehetett a zöld-
hulladék háztól történő elszállítását is 
50 Ft/120 literes zsák vagy köteg áron.

A szállításra az ügyfélszolgálat által 
megadott napon kerül sor, mely az igé-
nyek függvényében az  akció időtarta-
mán túli időpontra is eshet. 

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 akció-
ról a Gödi Körkép szeptemberi számá-
ban 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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PÁLYÁZAT

TALÁLD KI ÚJRA − 2018!
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bi-
zottsága pályázatot hirdet általános iskolások részére. 

A pályázat témája: Hulladékok újrahasznosítása kreatív 
ötletek alapján. Készíthető használati és dísztárgy, vagy 
bármilyen játék.

Pályázati feltételek: A  pályaműveknél kritérium, hogy 
hulladékból készüljenek, de nem tartalmazhatnak veszé-
lyes hulladékot! Segédanyagok (például ragasztó, festék) 
felhasználhatók.

A pályaművek leadása: Az  elkészült alkotásokat 2018. 
május 9-én (szerda) 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán vagy környezetvédelmi irodá-
jában. Kérjük, adják meg az alkotó nevét, iskoláját és osz-
tályát!

A pályázat elbírálása, eredményhirdetés: A leadott pá-
lyaműveket a  Bizottság ötletesség és  kivitelezés alapján 
bírálja el. Az eredményhirdetés 2018. május 12-én, szom-
baton a Madarak és fák napja rendezvényen lesz, a Du-
na-part Nyaralóházakban.

Göd Város Önkormányzata

KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

Fotó | www.kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu

Nyári nyitvatartás május 1-jétől:
naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Vár a Gödi Termálstrandfürdő!Közeledik a strandszezon!

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!
www.goditesz.hu/szolgaltatasok/termalfurdo-strand
facebook: Gödi Termálstranfürdő látogatói kör

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.
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Március 10-ére, a  leendő kiscsoportosok 
és szüleik szeretetteljes fogadására az óvo-
da minden munkatársa szívvel-lélekkel 
felkészült. Valamennyi kollégánk tudatos 
együttműködése, szakmaisága, gyermek-
szeretete az  aznapi teendők ellátásában is 
megmutatkozott.

Már a  bejáratnál is színes, vidám, szél 
libbentette kartonból készült dísz fogadta 
a  kisgyermekes családokat. Majd az  apró, 
bátortalan léptekkel érkező gyerekeket 
a  dolgozók mosolygós tekintete, hívogató, 
játékos kezdeményezése biztatta az  ismer-
kedésre. A  bátorító szavak és  az  elmarad-
hatatlan gondoskodás hamar felszárította 
azoknak a  gyermekeknek is a  könnyeit, 
akik először talán kicsit pityergősen lépték 
át az óvoda küszöbét.

A személyes találkozás lehetőséget 
adott a  szülőknek a  pedagógiai progra-
munk, értékeink, a  tehetséggondozó mű-
helyek megismerésére. A játszóház gazdag 

kézműveskedésre invitáló környezete pe-
dig jó hangulatot biztosított a beiratkozás 
előtti bemutatkozásra.

Nyílt napunkon sokan vettek részt. 
Ez a nap méltó alapul szolgálhat pedagógi-

ai munkánk eredményességéhez, melynek 
egyik fontos alappillére a  szülőkkel való 
szoros együttműködés és kapcsolattartás.

Szabóné Ujhelyi Mónika, 
Kollár Noémi Judit óvodapedagógusok

Sokéves hagyományunkat ápolva idén március 10-én rendeztük 
meg a „Családi nyílt játszónapot”, leendő kisóvodásaink és szüleik 
részére. Mindhárom épületegységünk − Kastély, Fácán, Hétszínvi-
lág − fogadta a lelkes érdeklődőket.

Pedagógiai programunk hangsúlyozza, hogy a nevelőmunkánk 
által biztosítani kívánjuk a szülőket arról, hogy gyermeküket gon-
dozzuk, óvjuk és  szeretetteljes figyelemmel vesszük körül. Ezt 
igyekszünk megalapozni az óvodai jelentkezést megelőző kapcso-
lattartási formánk felajánlásával, melynek kettős a célja. A közös 
élményszerzés során az óvodánk iránti érdeklődés felkeltése, vala-
mint a játék fontosságának erősítése a szülőkben.

A nyílt nap megadta annak a lehetőségét, hogy bemutathattuk 
óvodánk épületeit, a gyermekcsoportok saját arculatát tükröző he-
lyiségeit, játszóudvarait, tárgyi felszereltségét.

Ezen az első, kötetlen, személyes találkozáson a szülők megis-
merkedhettek az  óvodapedagógusokkal és  a  munkánkat segítő 
dolgozókkal. Betekintést nyerhettek szokás- és  szabályrendsze-
rünkbe, legfőbb pedagógiai elveinkbe, amelyek áthatják gondozá-
si, nevelési és fejlesztési munkánkat. Hangsúlyozni kívántuk, hogy 
a gyermekek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad, 
az óvoda ezt kiegészíti és segíti.

Azt tapasztaltuk, hogy azok a szülők, akiknek a családban van 
idősebb gyermekük, és így élményeik is az óvodai élettel kapcso-
latban, sokkal magabiztosabbak és határozottabbak az elvárások 
tekintetében.

Az első gyermekes szülők esetében gyakran érezhettük a  bi-
zonytalanságot, a féltést, az aggódást. Beadjam, ne adjam, mikor, 
hova, egész napra, a  legközebbibe, vegyes életkorú közösségbe 

vagy „tiszta” csoportba? Velük megbeszélhettük, hogy mi vár rá-
juk és  gyermekükre az  óvodai élet megkezdésekor. Erősíteni kí-
vántuk a szülők felelősségérzetét és szerepüket abban, hogy számí-
tunk rájuk gyermekük felkészítésében is. Fontosnak tartjuk, hogy 
megelőzzük a  kisgyermekes családokban a  bizonytalanságérzet 
kialakulását, mert célunk az óvoda pozitív szerepének kialakítása, 
és a szülők megnyerése a közös nevelés érdekében. Ehhez nélkü-
lözhetetlen a kölcsönös tiszteletet, tapintat, nyitottság, őszinteség, 
rugalmasság. A későbbiekben a megszerzett bizalom megtartására 
kell törekednünk.

Hisszük, hogy a szülők ismerik legjobban a gyermeküket, tehát 
ők azok, akik − a fenntartó által megadott keretek között − dönt-
hetnek arról, hogy gyermekük fejlődésének melyik óvoda, és an-
nak milyen típusú csoportja lesz a leginkább megfelelő. Ezért azt 
tanácsoltuk, több óvodáról is szerezzenek információt, látogassa-
nak el a kisgyermekekkel közösen más intézménybe is.

A játszónapunkon vendégeink megérezték az óvoda varázsát: jó 
együtt lenni, együtt játszani, felfedezni, figyelni a másikra, és be-
tartani az apróbb szabályokat.

Reméljük, hogy kellemes, tartalmas és  hasznos élményeket 
nyújthattunk a családok számára, melyekkel elindíthatjuk a „kas-
télyba” érkező gyermekek boldog óvodai életútját.

Stetina Mónika vezetőhelyettes

Nyílt nap a Kastély Óvodában

Nyílt nap a Kincsem Óvodában

Az óvodák hírei
KÖZÉLET

20



Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig 

a Szivárvány Bölcsődében!

A Városi Önkormányzat Szivárvány 
Bölcsődéjében havonta egy 
alkalommal megtartott zenés 
baba-mama játszóház áprilisban az 
ünnepek miatt elmarad.

A bölcsőde dolgozói

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)

A részvétel 
ingyenes!
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Gödön a  2018/2019-es tanévben a  következő általános 
iskolák fogadják az  alapfokú tanulmányaikat megkezdő 
gyerekeket: 

•  Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
(2131 Göd, Ifjúság köz 1−3.)

•  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(2132 Göd, Petőfi Sándor utca 48.)

•  Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 
(2131 Göd, Vécsey Károly utca 1.)

A három általános iskola felvételi körzetéhez tartozó ut-
cák felsorolása megtekinthető Göd város hivatalos hon-

lapján (www.god.hu). Az  iskolai körzethatárokról szóló 
hirdetményeket kifüggesztik a Polgármesteri Hivatalban, 
az érintett iskolákban, valamint a gödi óvodákban is.

***

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagin-
tézményének gödi telephelye a  2018/2019-es tanévben is 
a következő címen működik: 2132 Göd, Ady Endre út 6.

A pedagógiai szakszolgálat ellátási feladatai:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás 
és  gondozás; fejlesztő nevelés; (tankerületi) szakértői bi-
zottsági tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai el-
látás; konduktív pedagógiai ellátás; gyógytestnevelés; is-
kola- és  óvodapszichológiai ellátás; kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása.

Az általános iskolai beiratkozás rend-
jét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
50. § (7) bekezdése, valamint a  neve-
lési-oktatási intézmények működésé-
ről és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdé-
sei alapján a Dunakeszi Járási Hivatal 
az alábbiak szerint határozza meg:

A 2018/2019. tanévre történő általá-
nos iskolai beiratkozásra az alábbi idő-
pontokban kerül sor:

•  2018. április 12. (csütörtök) 
8 és 19 óra között,

•  2018. április 13. (péntek) 
8 és 18 óra között.

A gyermek abban az  évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a  hatodik 
életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a  tanköteles korba 
lépő (2012. augusztus 31-éig született) 
gyermekét a  lakóhelye, ennek hiányá-
ban a  tartózkodási helye szerint ille-
tékes, kötelező felvételt biztosító vagy 
a  választott iskola első évfolyamára 
beíratni.

A szülő az  első évfolyamra történő 
beiratkozáskor köteles bemutatni:

•  a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt (a gyer-
mek lakcímkártyáját), valamint 

•  az  iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a  választott iskola 
a  gyermek felvételével kapcsolatban 
elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az  Nkt. 37. § (2)-(3) bekez-
dései alapján jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással nyújthat 
be jogorvoslati kérelmet a döntés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül. 
Az eljárást megindító kérelmet a fenn-
tartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a  szülő a  választott 
iskola elutasított döntése ellen nem 
kíván jogorvoslattal élni, a  döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 napon 
belül köteles gyermekét beíratni a kö-
telező felvételt biztosító iskola első év-
folyamára.

A kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskola köteles felvenni, átvenni azt 
a tanköteles tanulót , aki életvitelszerű-
en az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az is-
kolába nem íratja be, továbbá az a szülő, 
aki nem biztosítja, hogy súlyos és hal-
mozottan fogyatékos gyermeke a fejlő-
dését biztosító nevelésben-oktatásban 
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Imre Zsolt hivatalvezető
Pest Megyei Kormányhivatal 

Dunakeszi Járási Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

Az általános iskolai beiratkozás rendje

OKTATÁS

Tájékoztatás az iskolai körzethatárokról

KÖZÉLET
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Az iskolák hírei
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Diákjaink minden területen 
megállják a helyüket
A Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntő-
jén, amely március 10-én volt Budapesten, iskolánk két csapata 
is kiválóan szerepelt. Az 5.b osztályosok csapata (Földi Zsombor, 
Garay Zsófia, Mészáros Béla, Talló Barnabás − felkészítő tanár 
Bereginé Antal Csilla) a 12. lett a legjobbak között. A negyedikes 
tanulókból álló vegyes csapat (Kasnya Georgina, Bóbis Dávid, 
Lovas László, Selmeczy György − felkészítő tanárok: Dánielné 
Smigróczki Julianna, Szőkéné Cseri Melinda, Sós Béláné) pedig 
az előkelő a 4. helyen végzett. Büszkék vagyunk tanulóink nagy-
szerű eredményére!

B. I.

Jól sikerültek a felvételi vizsgák
Már januárban elkezdtük a hetedikesek felkészítését a központi 
írásbeli felvételi vizsgára, a nyolcadik osztályokban pedig tovább 
folytattuk a felvételi feladatok megoldását nemcsak az előkészítő 
foglalkozásokon, hanem a tanítási órákon is. A központi írásbeli 
felvételi vizsga megírásához matematikából a  megszerzett tan-
tárgyi tudáson kívül a feladatmegoldó készség, a problémaérzé-
kenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a fi-
gyelem összpontosítása és tartóssága is fejlesztendő feladat volt.

Az Oktatási Hivatal februárban hozta nyilvánosságra a vizs-
gadolgozatok eredményeit, illetve azok átlagait. A  8. évfolyam 
matematika vizsgadolgozatainak országos átlaga 18,3%, míg 
a mi iskolánkban ez 21,3% volt! (A legjobb felvételi eredményt 
a 8.b érte el, 28%-os osztályátlaggal.)

Iskolánk tanulói részt vettek a  Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei döntőjén. Iskolánk legjobb eredményét az 5. évfo-
lyamon Balogh Ákos érte el, aki 9. lett (tanára Vízi András). A 8. 
évfolyamból Curtis Dániel a 21. helyen végzett, Madarász Máté 
pedig a  32. helyen (tanáruk: Medve Sándorné). A  4. évfolyam 
több mint 360 versenyzője közül 35. helyezést ért el Szathmári 
Sára (tanára: Szőkéné Cseri Melinda).

M. K.

Táncos és ütőhangszeres 
eredmények
Március 11-én az  MLTSZ tavaszi kvalifikációs versenyén két 
kortárstáncos csoportunk indult. Az  Alapfok 3-as csoport 
(Faludi Nóra Judit, Gyürky Renáta, Jabronka Inez Anna, Ladányi 
Boglárka Georgina, Löffler Kata, Nagy Kincső Emese, Ragács 
Anna, Richter Dalma, Takács Virág és  Vinkovich Valentin 
Benjamin) az  első helyen végzett, az  Alapfok 4-5-ös csoport 
(Bodnár Janka, Gulácsi Borbála, György Nikolett, Ottó Nóra, 
Faludi Zsófia, Győrfi Adrienn, Barna Blandina, Nagy Enikő 
Jolánta és Fejes Luca) pedig arany minősítést szerzett!

Gratulálunk a csoportok sikereihez, és köszönjük a felkészítést 
Boldog Mónika tanárnőnek!

A IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duó-
versenyen Finta Balassa és Pethő Márton képviselte iskolánkat. 
Gratulálunk a  sikeres szerepléshez, s köszönjük Stefán Tivadar 
tanár úrnak a felkészítést!

Sz. A.

Szakmai nap
A Németh László Általános Iskolában a  tankerület támogatá-
sával jelentős informatikai fejlesztések valósulnak meg. Márci-
us 19-én a  digitális kompetenciák fejlesztését előtérbe helyező 
színvonalas szakmai napot tartottunk. A  tantestület részt vett 
a Digitális korszakváltás a köznevelési intézmények szemszögé-
ből című előadáson, amelyet a Provektor Alapítvány szervezett, 
Matyi Sándor közreműködésével. A pedagógusok többsége elvé-
gezte a  Kréta e-napló tanfolyamot is. Mialatt a  tantestület egy 
része IKT ismereteit bővítette, addig az  alsósok pedagógusai 
a Tanulás tanítása 30 órás akkreditált módszertani továbbképzés 
második napján vettek részt az intézményben.

Április 24. és 26. között, 14.30-tól 17.30-ig papír és elektroni-
kus hulladékgyűjtést tartunk az iskolában.

Kérjük, hogy adójuk egy százalékával támogassák a Németh 
László Általános Iskola Gyermekekért Alapítványát. Alapítvá-
nyunk adószáma: 18675809-1-13. Az  alapítvány célja az  iskola 
oktatási eszközeinek korszerűsítése, a tehetséges tanulók képzé-
sének elősegítése, az  idegen nyelv oktatásának segítése, a diák-
sport és a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

Köszönjük tanítványaink nevében is eddigi felajánlásaikat.

Ha keveset tudunk a biodiverzitásról, a negyedik helyen végzett 
csapathoz bizalommal fordulhatunk

Az Alapfok 3-as kortárstáncos csoport a dobogón

KÖZÉLET
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Szakmák sztárjai 
szerepeltek a piarban
Intenzív volt a márciusunk is! A tavalyi nagy 
siker okán idén is iskolánkat választotta 
a Szakma Sztár Fesztivál gyakorlati válogató-
jának helyszínéül a  szervező bizottság. Ezért 
a február végi előkészítő munkák után március 
első hetében Gödre érkezett az ország számos 
pontjáról négy szakma legkiválóbb tanulója. 
Az  ács, kőműves és  hidegburkoló, szárazépí-
tő szakmák mellett a  festő-mázoló diákok is 
itt mutathatták meg, hogy miképpen tudnak 
egyénileg és/vagy csapatban együtt dolgozni. 
Igyekeztünk jó házigazdái lenni a  vendégek-
nek, akik örömmel fedezték fel városunkat is 
az itt töltött két nap során. Közben mi is profi-
táltunk, hiszen megújult az  ebédlő burkolata 
és  teljes új festést kapott az  iskolaépület alsó 
szintje is.

E verseny mellett más komoly projektjeink is 
futnak: nálunk is lesz PISA-mérés, és javában 
zajlanak a felvételik. Ha ez még nem lenne elég, 
készül a Göd 2.0-val összefüggésben a „nulla-
dik év” tananyaga. Külső szakértőkkel együtt 
kutatjuk, milyen képességekkel kell rendelkez-
nie a tőlünk kikerülő szakembernek. A válla-
latvezetők, cégtulajdonosok jó partnereink eb-
ben, és nagy lehetőséget látnak az oktatás ilyen 
nagyszabású megújításában. A  „Verzióváltás. 
Érted, Veled.” mottó szelemében a  felvételi 
folyamatot is fejlesztettük, és nem elsősorban 
tantárgyi tudást, hanem különféle, a  jövőben 
szükséges képességet vizsgáltunk (probléma-
megoldás, kommunikáció, csoportmunka, 
térlátás stb.) Bízunk abban, hogy a most hoz-
zánk jelentkezett diákokkal tovább folytatva 
a munkát, valóban velük együtt tudjuk megal-
kotni az orientációs évet.

B. E.

HUZELLA ISKOLA

Újabb sikereink
Több mint tíz éve a mi iskolánk ad otthont a Zrínyi Ilona Matematika-
verseny megyei fordulójának. A környező településekről érkező diá-
kokkal mintegy száz huzellás diák is összeméri erejét. Ezen a megmé-
rettetésen sok olyan tanuló is kipróbálhatja a versenyhelyzetet, akinek 
eddig még erre nem adódott lehetősége.

A 2018. február 16-án megrendezett versenyen a huzellás alsós diá-
kok taroltak. A második és a harmadik évfolyamon csapatban az első, 
a negyedik évfolyamon pedig a második helyen végeztek. (A legjobb 
három helyezett diák helyezése alapján számítják ki az  eredményt.) 
Az őket tanító pedagógusok, Zachár Zsuzsanna és Szépné Jávorszky 
Dóra is díjazásban részesült. A legjobb eredményt elérő iskolának járó 
vándorserleget 2010 és 2011 után ismét elnyertük!

Íme, a  Zrínyi Ilona Matematikaverseny Pest megyei eredményei 
a csapatversenyben:
•  1. hely: 2. évfolyam (Biber János Levente, Ujvári Veronika, Varsányi 

Benedek)
•  1. hely: 3. évfolyam (Robotka Míra Nella, Robotka Réka Éva, Szilágyi 

Zsombor Péter)
•  2. hely: 4. évfolyam (Kovács Luca Maja, Ujvári Sarolta, Vadon Máté)

Az ötödik évfolyam a 15., a hatodik évfolyam a 9., a hetedik évfo-
lyam a 8., míg a nyolcadik évfolyam a 16. helyen végzett.

Az egyéni és  a  csapatversenyen elért eredményük alapján az  ün-
nepélyes eredményhirdetésre behívott gyerekek névsora: Biber János 
Levente (2.a), Varsányi Benedek (2.a), Ujvári Veronika (2.a), Robotka 
Mira Nella (3.c), Robotka Réka Éva (3.c), Szilágyi Zsombor Péter (3.c), 
Kovács Luca Maja (4.d), Vadon Máté (4.d), Lóki Péter (5.c), Regős Anna 
Júlia (7.c) és Rákos Gergely (7.c).

Örömmel tölt el bennünket, hogy nem csak az idegen nyelv, hanem 
a matematika területén is sikereket érnek el diákjaink.

Tanulóink beneveztek a  Varga Tamás Matematikaversenyre is. Itt 
a felső tagozaton születtek szép eredmények a Pest megyei fordulóban: 
Regős Anna Júlia (7.c) a hetedik helyen végzett, és bejutott az országos 
döntőbe. Az ottani eredményéről majd hírt adunk. Tárkányi Tamás 
(8.a) a tízedik helyet szerezte meg. Felkészítő tanáraik Gács Zsuzsanna 
és Oláhné Vízvári Zsuzsanna voltak.

H. A.Igazi „sztárok” újították fel az ebédlő burkolatát

A huzellás „kis matematikusok” mindegyike magabiztosan közlekedik a számok 
világában

KÖZÉLET
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BÚZASZEM ISKOLA

Beiratkozás a Búzaszembe
Idén is 22 tanulóval kezdi a  tanévet szeptemberben 
a  Búzaszem jövendő első osztálya. A  Búzaszembe, 
ahogy az  intézmény vezetői mondják, nem lehet be-
iratkozni, csak megérkezni. Vagyis hosszabb folyamat 
eredményeként derül ki, hogy végül kik kapnak helyet 
az első osztályban. Ez egy őszi nyílt napokkal kezdődik, 
amikor a szülők megnézhetik az iskolát, majd folytató-
dik a Hívogatókkal, amikor a gyerekek a tanítókkal ját-
szanak, táncolnak, rajzolnak, míg a szülők a Búzaszem 
alakítóinak előadásait hallgatják, s  családi beszélgeté-
sekkel fejeződik be: minden beiratkozni akaró gyermek 
szülei egy órát beszélgethetnek a Búzaszem vezetőivel. 
Ez után dől el, hogy kik kerülnek be végül az első osz-
tályba. Arra mindenesetre ügyelnek a  Búzaszemben, 
hogy az  osztály minél színesebb összetételű legyen: 
kapjanak benne helyet segítségre szoruló gyerekek is.

A Búzaszem 2004-ben hét tanulóval indult, ma már 
161 gyermek jár hozzánk. A túljelentkezés idén már há-
rom-négyszeres volt a gödi egyházi iskolába, úgyhogy 
a vezetőink azt mondják, nagyon fájdalmas döntéseket 
kellett meghozniuk.

B. A.

„Mobilvég”
A Búzaszemben mobiltelefont eddig sem lehetett hasz-
nálni. A  szülőket arra kérték, hogy – ha az  iskola utáni 
elérhetőség miatt feltétlenül szükségesnek látják − akkor is 
csupán nyomógombos készüléket vegyenek a gyermekük-
nek. Az iskolában a gyermekek ezt az egyszerű készüléket 
eddig is csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban tarthat-
ták óra alatt és a szünetben is.

Ám sorra jelennek meg a  szaklapokban a  tanulmányok 
a  digitális világ gyermekekre gyakorolt hatásairól. Gerald 
Hüther gyermekneurológus arról ír, hogy a képernyő előtt 
tartózkodás lehetetlenné teszi a gyermek idegrendszerének 
kialakulását. Egy pszichológiai szaklapban megjelent kuta-
tás szerint két pszichológus a gyermekek IQ-jának csökke-
nését mérte a „fejlett technológiájú” országokban, s a csök-
kenés okaként a digitális eszközök gyermekkori használatát 
jelölte meg. Felmérésük szerint 30 év múlva 7-8%-kal lesz 
alacsonyabb a  népesség IQ-ja a  digitalizáció által nagyon 
érintett országokban. Tari Annamária pszichológus azt 
a  kérdést teszi fel a  szülőknek, hogy „ha drogot nem ad-
nak a  gyermeküknek, miért vesznek nekik okostelefont”. 
A francia iskolákból épp most tiltják ki a mobilokat.

Mindezek miatt a Búzaszem Iskolában most úgy döntöt-
tek, hogy a beiratkozó elsősök szüleit közös vállalásra ké-
rik. Mégpedig arra, hogy nyolcadik osztályig távol tartják 
gyermekeiket az okostelefonoktól, okosórától, tabletektől, 
közösségi oldalaktól és társaiktól. A gyermekek egyébként 
hatodiktól kapnak informatikaoktatást, tehát ebbe a világ-
ba a gyermekek bevezetődnek, megtanulják használni, de 
órai, szabályozott körülmények között.

A 2017-es kompetenciamérésen a  Búzaszem nyolcadik 
osztálya szövegértésből 1788 pontot ért el. Ez  70 pont-
tal magasabb, mint a  magyarországi „elit” intézmények, 
a  tehetséggondozásra létrejött nyolcosztályos gimnáziu-
mok átlaga, miközben a Búzaszem osztályaiba járó gyer-
mekeket nem tudásalapon válogatjuk ki az  első osztály 
előtt. Mély meggyőződésem, hogy ebben az eredményben 
benne van az  is, hogy a  hozzánk járó gyermekeket már 
eddig is a  lehető legnagyobb mértékben távol tartottuk 
a  digitális világtól. Így teremtettünk teret annak, hogy 
a  szeretetteljes, bizalomteli légkörben a  néphagyomány-
nyal, népmesével, néptánccal, népdallal, népzenével, népi 
kézművességgel fejlesszük a ránk bízott gyerekek érzelmi 
intelligenciáját és  értelmi képességeit. „A digitális világ 
mellőzése lehetőséget ad arra, hogy hasson a  gyerekekre 
a  Búzaszemben az  órarend harmadát kitevő művészeti 
képzés” – mondta Horváth Szilárd, az  iskola egyik ala-
pítója, s  hozzátette: „Ezért, és  egészségvédelmi okokból 
döntöttünk az okostelefonok és társaik mellőzése mellett. 
Helyette a személyes kapcsolatokat kínáljuk, s azt az érzel-
mi intelligenciát, amely boldog, együttműködési készség-
gel teli életet biztosít a gondjainkra bízott gyermekeknek.” 
Az érzelmi intelligencia és a  racionális agyterületek mű-
vészetalapú fejlesztése jó alapot ad arra, hogy nagy szak-
mai tudású tanáraink sikereket érjenek el a  gyerekekkel 
a legkülönbözőbb tantárgyakban. Mindezen összehangolt 
munka eredménye a kompetenciamérés mostani kiemel-
kedő pontszáma is.

B. I.

Gödi Körkép | 2018. 4. szám KÖZÉLET
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TEHETSÉG

Gödi kislány 
a Dunakanyar Hangja 
gyermek kategóriájá
nak győztese
2010-től minden évben megrendezik a Duna-
kanyar Hangja elnevezésű térségi tehetségku-
tató énekversenyt, amelynek – a  gyermekek 
között − idén gödi győztese lett. A mindössze 
tízéves Vatai-Frey Rebekát énekhangja mellett 
egyéni stílusa miatt is díjazta a  zsűri. A  ver-
senyen Rebeka sikeresen vette a  fordulókat, 
és  végül három társával jutott be a  döntőbe. 
A dobogó legfelső fokára Rebeka a Magányos 
csónak című dallal énekelte fel magát, melyet 
a  szélesebb közönség a  Valami Amerika 2. 
című filmből, Tompos Kátya előadásában is-
merhet.
A gödi tehetséggel következő, májusi lapszá-
munkban olvashatnak interjút.

VPK

A döntő Dunakeszin, a VOKE-József Attila Művelődési 
Központban volt

FILMBEMUTATÓ GÖDÖN – TÖRÖK FERENC: 1945
Május 4., péntek 18 óra

Helyszín: József Attila Művelődési Ház
Török Ferenc – a hazai és több nemzetközi filmfesztiválon díjakat nyert – 

filmjét nézzük meg. A vetítés után beszélgetés a rendezővel.

KAMARAKONCERT
Május 5., szombat 18 óra

Helyszín: Búzaszem Általános Iskola (Göd, Vécsey u. 1.)
Johann Sebastian Bach: Esz-dúr triószonáta (BWV 525)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio és Rondo, K.617 (Üvegharmonika kvintett)
Antonín Dvořák: F-dúr vonósnégyes, Op. 96 (Amerikai kvartett)

Közreműködnek:
Miranda Liú, Soós Máté − hegedű

Haruka Nagao, Bársony Péter − mélyhegedű
Szabó Judit − cselló

Ittzés Gergely − fuvola
Horváth Béla − oboa

Holló Aurél − vibrafon
Házigazda a Holló Aurél és Szabó Judit házaspár

TEMPLOMI CSALÁDI KONCERT
Május 12., szombat 16 óra

Helyszín: a gödi Szent István-templom
A Ránki Dezső − Klukon Edit házaspár négykezes zongorahangversenye

GÖDI JAZZ NAPOK
Május 25., péntek 19.30

Helyszín: Belga Sörház
A Dresch Quartet koncertje

GYÓGYÍTÓ NAP
AZ ŐSZIKÉK EGSZSÉGMEGŐRZŐ KLUB SZERVEZÉSÉBEN

2018. MÁJUS 5.
csontkovács, talpmasszőr, vércukor 

vérnyomásmérés, véranalízis, test szellem 
gyógyító, energetizáló, szellemsebész, látnok, 
sorselemzés, gyógyítók, energetizálás, jósnő, 

spiritiszta, 
ásvány ékszerész, rezgésterápia, számmisztika, 

nyirok masszázs, prána gyógyító

Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária: (06 70) 258-0400

Urbán Istvánné: (06 20) 397-9724
(A május 4-ei és 12-ei eseményre a becsal6@gmail.com email címen vagy  

a (06 30) 668-8545-ös telefonszámon lehet jelentkezni.)

Belépés családostul
K U L T U R Á L I S  P R O G R A M O K

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

KÖNYVES ÖTÖS
áprilisi könyvajánlatunk:
•  Schäffer Erzsébet: Hol vagy?
•  Jelen! – Kortárs ifjúsági novellák
•  Szabó Magda: Nyusziék – Naplók 19501958
•  Gerevich József: Teremtő vágyak. Művészek és múzsák
•  Anthony McCarten: A legsötétebb óra – Így rántott minket 

vissza Churchill a szakadék széléről

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér
Időpont: 2018. május 29. (kedd) 18 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532155
2018. április 27. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Dunapart Nyaralóházak (Göd, Jósika u. 14.)
2018. május 12. (szombat) 11 órától 14 óráig

„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 Dylanestünkön 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) 532155,

www.godikonyvtar.hu

ADJON AZ ISTEN
KÖLTÉSZET NAPI ÜNNEPSÉG

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

Előadók:
KORHECZ IMOLA – vers, próza

VÉKES ERZSÉBET – zongora

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

A rendezvény ingyenes!

Érdeklődni lehet:
(06 27) 532155

www.godikonyvtar.hu

Korhecz Imola délvidéki származású színész-előadóművész kislánykora óta hó-
dítja meg a versszínpadokat határon innen és túl. Első szárnypróbálgatásait a szín-
padon a Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjaként tette meg. A népszerű televíziós 
tehetségkutató vetélkedő, a  Ki mit tud? legjobbjai között szerepelt a  képernyőn 
1993-ban és 1996-ban. 1994-ben a Dér Zoltán Fecskelány című dokumentumregé-

nyéből írt monodrámával hatalmas sikert aratott. Számos országos vers- és prózamondó verseny győztese 
volt a 90-es években, ezek közül különösen fontos számára a szerbiai köztársasági szavalóverseny aranyérme, 
amelyet magyar versmondóként egyedül birtokol. 1996 óta Radnóti-díjas versmondó.
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2001-ben kapott diplomát, 2006 óta hivatásos vers- és prózamondó 
előadóművész. Rendszeres fellépője a Cimbora Alapítvány rendezvényeinek, köztük a „Klassz a pARTon” nyári 
zenei fesztiválnak. „A semmi ágán…” című, József Attila és Bartók Béla műveiből összeállított műsorral két-
szer is szerepeltek Érdi Tamással a MÜPA-ban. A műsor óriási sikert aratott határon innen és túl.
Felnőtteknek szóló előadóestjei mellett gyerekeknek is tart interaktív vers- és mesekoncerteket saját zene-
karával, a Cimbora együttessel. Mai magyar költők írásait „öltöztetik dallamruhába”, saját hangszerelésben, 
immár tíz éve.
„A versmondás számomra nemcsak fontos önkifejezés, hanem a lélek ünnepe, amelyben József Attila alábbi 
gondolatai vezérelnek: Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta le-
gyen majd az ünnepekre.”

Vékes Erzsébet zenei tanulmányait négy és  fél évesen kezdte meg, az  újpesti 
zeneiskola zongora tagozatán. Hatévesen első helyezést ért el az országos zongo-
raverseny budapesti válogatóján. A Nyíregyházán megrendezett országos zongo-
raversenyen a  korcsoport legfiatalabb résztvevőjeként különdíjjal jutalmazták. 7 
éves volt, amikor egy gyermekműsor keretében együtt játszhatott egy Beetho-

ven-négykezest Kocsis Zoltánnal, ami felejthetetlen élmény volt számára.
1987-ben felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek tagozatára, 
ahol tanára Keveházi Gyöngyi volt. 1989-ben részt vett az akkori Csehszlovákiában, Ústi nad Lábemben meg-
rendezett nemzetközi ifjúsági zongoraversenyen, ahol 3. helyezést ért el. Gyermekként szerepelhetett több, 
a  Magyar Televízió gyermekstúdiója által indított műsorban, koncerten. Koncertezett többek között New 
Yorkban, az ENSZ-palotában, Bostonban a Harvard Egyetemen, Ausztriában, Franciaországban, Romániában 
és Németországban. 1999-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészképző tagozatára 
zongora szakra, Jandó Jenő osztályába. Több alkalommal is részt vett Gulyás Márta zongoraművész mester-
kurzusán. Zongoraművész−zongoratanár mesterdiplomáját 2004-ben szerezte meg.
Olyan neves művészekkel dolgozhatott együtt, mint Vásáry Tamás zongoraművész, karmester, Érdi Tamás 
zongoraművész, Oláh Vilmos hegedűművész, Varga Gábor klarinétművés, a  Magyar Rádió Szimfonikus Ze-
nekarának szólóklarinétosa, Onczay Zoltán és  Fenyő László csellóművészek, Szabadi Vilmos hegedűművész, 
valamint Bálint János fuvolaművész.
Jelenleg a Pápai Bartók Béla AMI zongoratanára és korrepetitora. Állandó résztvevője az Érdi Márta által szer-
vezett „Klassz a pARTon” nyári zenei fesztiválnak.
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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 318 éves gyerekeknek 
a következő témákban:

•  Életfaábrázolás
•  Illusztráció A fehér sólyom című kirgiz 

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

• Játékkártya vándorsólyomfigurákkal

A technika szabadon választott.

A műveket április 23-ig fogadjuk könyvtárainkban
(Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532155 

vagy Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345101).

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

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-dúr hegedűverseny) RV 269

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

obligaten Augengläsern) WoO 32

Franz Schubert: B-dúr vonóstrió D.471

Kodály Zoltán: Esti dal

Bartók Béla: Román népi táncok

Előadók:
Danyílova Galína, Varró Katalin – hegedű

Bartos Dániel – brácsa
Bartos Csaba – cselló

A belépés díjtalan.
www. godimuvhaz.hu

Epilógus
című kiállításának megnyitója

2018. május 4-én, pénteken 18 órakor
a József Attila Művelődési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

A kiállítást megnyitja: Báli Péter festőművész
Közreműködik: Zoller Ágnes oboaművész

A kiállítás megtekinthető május 22-ig,
a művelődési ház programjához igazodva.
Telefon: (06 20) 254-5124;
www.godimuvhaz.huGÖ
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ÁPRILIS 4. SZERDA | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub délutánja

ÁPRIIS 11. SZERDA | 10.00
Dunakanyar Babahordozó Klub
A különbözõ kendőfajták, megkötési módok bemutatása mellett a klub hangsúlyt fektet a kötődő 
nevelés, a mosható pelenka és a környezettudatos háztartásvezetés népszerűsítésére is.

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

ÁPRILIS 16. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának rendezvénye

ÁPRILIS 17. KEDD | 15.00
Pedagógus Klub
Téma: egészségmegőrzés, szűrővizgálatok

ÁPRILIS 20. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

MÁJUS 2. SZERDA | 10.00
Dunakanyar Babahordozó Klub

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub délutánja

MÁJUS 7. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

MÁJUS 11. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub találkozója

MÁJUS 12. SZOMBAT | 8.00−13.00
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, feleslegessé vált játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre éppen most van szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

MÁJUS 14. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

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

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

ÁPRILIS 28. SZOMBAT | 17.00
Retró Ady klub

2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház klubjainak 
aktuális programjai

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

Komolyzenei klub indul
a József Attila Művelődési Házban
Bartos Csaba, a Magyar Állami Operaház csellóművésze vezetésével.

Az első alkalom időpontja:
április 24. (kedd) 15 és 17 óra között

Téma: Johann Sebastian Bach szólószvitjei
Beszélgetés a zeneszerző kötheni éveiről egy-egy szvit eljátszásával, 

a mélyebb zenehallgatást szolgálva.

Mindenkit szeretettel várnak!

www.godimuhaz.hu info@godimuvhaz.hu, 
telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254 5124

A Magyar Tűzoltók Napja 
alkalmából ünnepi nyitvatartás 
a gödi Tűzoltószertárban
2018. május 3-án, csütörtökön 9 és 15 óra között Szent Flórián, 
a tűzoltók védőszentje napján

Programok: kiállítás látogatása, kézműves foglalkozások, ugrálóvár
Várjuk csoportok jelentkezését, időpont-egyeztetés: (06 20) 254-5124
Helyszín: 2132 Göd, Bozóky tér 9. | A belépés díjtalan!

www.godimuhaz.hu | info@godimuvhaz.hu,
telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124

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

A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, feleslegessé vált játékoktól, használati 
tárgyaktól, és megtalálhatják azokat, amikre épp most van szükségük.

Asztalfoglalás: Molnár Erika
(06 20) 546-7274
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XXV. IFJÚSÁGI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI 

ALKOTÓTÁBOR 
A GÖDI JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2018. július 3-tól július 14-ig

Az alkotótábor témája:
A reneszánsz művészete

Választható szakok:

KERÁMIA
Vezeti: Véninger Margit – keramikus

RAJZ
Vezeti: Garami Mária – rajztanár

TŰZZOMÁNC
Vezeti: Majoros Klára – tűzzománc-tanár

10 éven felüliek jelentkezését várjuk.

ÖTVÖS
Vezeti: Lengyel Boglárka – ötvös

10 éven felüliek jelentkezését várjuk.

SZOBRÁSZ
Vezeti: Fazakas Csilla – festőművész

KISKÉZMŰVES
Vezetik: Siket Bernadett és Nádai Dávid – 

kézművesek

A tábor bejárós formájú.
Hétköznapokon 9 órától 15.30-ig tartanak 

a foglalkozások. Mivel a csoportok 
korlátozott létszámúak, a felvétel a befizetés 

sorrendjében történik. Ebédet és uzsonnát 
biztosítunk. A tábor összköltsége étkezéssel, 

kirándulással, anyag- és tandíjköltséggel 
együtt 25 000 Ft. Testvéreknek kedvezmény 

a részvételi díjból.

TÉGED IS VÁRUNK! JELENTKEZZ MIELŐBB!

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

telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu
info@godimuvhaz.hu

XV. NÉPMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR 

A GÖDI JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2018. június 25-től 29-ig

Választható szakok:

BŐRÖZÉS
Vezeti: Mráz József – népi bőrös szakoktató

10 éven felüliek jelentkezését várjuk.

NÉPI FAZEKAS
Vezetik: Császárné Erdélyi Katalin és Császár 

Ernő – népi fazekasok

FAFARAGÁS
Vezeti: Semes-Bogya Eszter – faszobrász

10 éven felülieknek.

SÖNDÖRGŐ
Vezeti: Bartha Katalin

GYÖNGYFŰZÉS – gyöngyékszer-
készítés

Vezeti: Tóth Andrea − gyöngyfűző

A tábor bejárós formájú.
Naponta 9 órától 15.30-ig tartanak 
a foglalkozások. Mivel a csoportok 

korlátozott létszámúak, a felvétel a befizetés 
sorrendjében történik. Ebédet és uzsonnát 

biztosítunk. A tábor összköltsége étkezéssel, 
anyag- és tandíjköltséggel együtt 15 000 Ft.

Várjuk az alkotni vágyó gyermekek 
jelentkezését!

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

Telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu 
info@godimuvhaz.hu

Elérhetőségeink:
telefon: (06 27)334-729,

email: evelin.heni@hotmail.com, 
Facebook: Henrietta Bíró Bujtás.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VI. GÖDI KÉZIMUNKA-
KIÁLLÍTÁS ÉS -VERSENY

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet 
és a gödi József Attila Művelődési Ház 

2019-ben, a Kulturális Örökség Napokon 
megrendezi a VI. Gödi Kézimunka-kiállítást 

és -versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
Mindenkinek szeretnénk lehetőséget bizto-

sítani arra, hogy kézimunkáikat kiállíthassák. 
Rohanó világunkban a kézimunka az alkotási 

kedvnek, a kikapcsolódásnak, a szépérzéknek, 
az önkifejezésnek egyik eszköze. Egyénibb, 

amit saját kezünkkel állítunk elő, akár 
magunknak készítünk valamit, lakásunkat 
csinosítjuk, vagy másnak szerzünk örömet 

ajándékunkkal. Szeretnénk bemutatni, hogy 
a kézimunkázás remek kikapcsolódás, nem 

a múlté, folyamatosan fejlődik, és fontos 
szerepet tölt be a mai kultúrában is. Kedves 

gyerekek, kézimunkázzatok ti is!
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi 
Gyűszűnyi kézimunkaüzlet alapanyagaiból 
készült, legfeljebb 5 db kézimunkával lehet 

nevezni az alábbi kategóriákban:

• kötött és horgolt modellek 
• gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás 
• kötött és horgolt terítők 
• gyermek kézimunkák 
• gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin 
• vert csipke kézimunkák 
• keresztszemes kézimunkák 
• suba kézimunkák 
• hímzett terítők, viseletek 
• patchwork kézimunkák

A pályamunkákat zsűrizzük, 
a legjobbakat díjazzuk.

Sok örömet és jó munkát kívánunk a szebbnél 
szebb munkák elkészítéséhez.

Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!

A kiállítás helyszíne:
József Attila Művelődési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72.)
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10 órától
Madarak 
és fák napja

Szabadidőközpontunk legnépszerűbb szabadtéri 
rendezvényére várjuk kedves vendégeinket!
Részletes program a Gödi Körkép 5 oldalán!
További információ: (06 30) 383-9567
A program ingyenes!

Az előadás ismert Mátyás-meséket dolgoz fel élőszereplők 
és marionettfigurák szerepeltetésével.
Hároméves kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

17 órától
Iszkiri-koncert
A modern gyerekzenét játszó zenekar ezúttal 
a Madarak és Fák Napja szabadtéri színpadán 
várja a közönséget.

április

27
péntek

május

12
szombat

május

12
szombat

május

12
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!

15 órától
Maszk Bábszínház:

Mátyás Király 
bolondos 
bolondja

További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
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A hagyományokhoz híven idén is a  márciusi 15-i meg-
emlékezésen adták át a  Kóczán Mór-vándordíjat, amelyet 
az  önkormányzat Közművelődési, Oktatási és  Sport Bi-
zottságának javaslata alapján a  város képviselő-testülete 
ítél oda azoknak a sportolóknak, akik az előző évben a leg-
jobb sportteljesítményt nyújtották Gödön. Az alábbiakban 
az idei díjazottakat mutatjuk be.

Kőhalmi Emese
(A legjobb sportteljesítményt nyújtó nő)
Emese hároméves korától él Gödön. Az első négy évfolya-
mot a felsőgödi Németh László Általános Iskolában végez-
te el, aztán a váci Piaristákhoz került, majd tanulmányait 
a Testnevelési Egyetem Gyakorló Gimnáziumában folytat-
ta. Nyolcéves korától kajakozik, jelenleg a  KSI-ben, Gintl 
Andrea tanítványaként.

Rendkívül megtisztelő számára, hogy egy ilyen nagy ha-
gyományokkal rendelkező díjat kapott Kóczán Mór leszár-
mazottaitól, a gödi képviselő-testülettől, közvetetten a vá-
ros lakóitól. Szeretné, ha a  jövőben is olyan eredményeket 
érne el, amelyekkel Göd városának hírnevét öregbítené. 
Ezúton is köszönetet mond a  GSE kajakedzőjének, Sinkó 
László „Siminek”, hogy a 2017-es szezont megelőző alapozó 
időszak úszóedzéseit a gödi kajakosokkal végezhette.

− Örülök annak, hogy szüleim tanácsára és  nagypapám 
példájára – aki kenus és  csónaképítő is volt – a  kajakozást 
választottam. Szeretném, ha a gödi gyermekek és azok szü-
lei is megismerkednének ezzel a csodálatos sportággal, mert 
a  feltételek kitűnőek hozzá: a  szépen felújított csónakház, 
a gyönyörű Duna-parti környezet és nem utolsósorban a lel-
kiismeretes edzők. Legfőbb célom a hazai válogatóversenye-
ken dobogós helyezéseket szerezni, ugyanis ezekkel biztosít-
hatom a részvételt a jövőbeli nemzetközi megmérettetéseken.

Vajda Béla
(A legjobb sportteljesítményt nyújtó férfi)
A gödi sárkányhajózás egyik megalapozója, a  Gödi SE 
Kungfu Szakosztályának vezetője, sárkányhajó-versenyző, 
a Gödi SE elnökségének tagja.

− Nagyon meglepett, de őszintén örültem a  díjazásom-
nak, nem számítottam ilyen elismerésre!

A 2017-es év az  egész dunakanyari sárkányhajózás leg-
eredményesebb esztendeje lett, és  ha erre úgy gondolok, 
hogy én is az  egyik láncszeme lehettem ennek a  siker-
nek, az boldogsággal és  további tettrekészséggel vértez fel! 
Az aranyérmeken és a dobogós helyezéseken túl azért belül 
egy kicsit az utóbbi tíz évemre is gondolok, arra a sok száz 
gyerekre, akiket a sport szeretetére nevelek. Talán ennek is 
köszönhető, hogy jó szívvel vettem át a díjat. Köszönöm a jó 
sorsomnak, a  csapattársaimnak és  edzőimnek, hogy segí-
tettek ebben, megmutatták a  helyes utat. Közeleg a  2018. 
júliusi, szegedi, hazai rendezésű klub-világbajnokság, min-
den idők legnagyobb létszámú, 104 klub nevezésével! Most 
feltöltődve várom, várjuk a kihívásokat…

Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály
(A legjobb sportteljesíményt nyújtó csapat)
− Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ezt a kitünte-
tést az 1848−49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi megemlékezésen vehettük át Kóczán Mór 
unokáitól, dédunokáitól és  Markó József polgármestertől. 
Ez  arra kötelez bennünket, hogy tovább öregbítsük Göd 
hírnevét a nemzeti bajnokságban, és minél több gyermeket, 
felnőttet megnyerjünk a sportágunknak, és további sikere-
ket érjünk el – fogalmazott Fojt Attila szakosztályvezető.

Vasvári Ferenc

ELISMERÉSEK

Az idei év Kóczán Mór-díjazottjai

Markó Józseftől veszi át a díjat Vajda Béla, a háttérben Kőhalmi 
Emese szülei. Emese külföldön edzőtáborozott március közepén

Gulyás Miklósnak gratulál a polgármester, középen Fojt Attila 
szakosztályvezető
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A GSE NB I/B-s felnőtt női kézilabdacsapatának menetelését Tősér 
Tibor edző foglalta össze.

− Március első vasárnapján a tabella harmadik helyén álló Szent 
István OTP csapatát láttuk vendégül a Balázsovits Sportcsarnok-
ban. A mérkőzésre kilátogató nézők egy nagyon fordulatos és  iz-
galmas összecsapáson szurkolhattak a csapatoknak. Nehéz mecs-
csre számítottunk, és ez már az első percekben beigazolódott. Nem 
úgy kezdtünk, ahogyan elképzeltük. Támadásban sorra hagytuk 
ki a  helyzeteinket, amit az  ellenfelünk azonnal góllal büntetett. 
A tízedik percben már 9-2-őt mutatott az eredményjelző a vendé-
gek javára. Azt gondolhatnánk, hogy innen már nincs visszaút, de 
a  lányok bebizonyították, hogy innen is fel tudnak állni. Védeke-
zésben és támadásban is rendeztük sorainkat, és elkezdtük ledol-
gozni a hétgólos hátrányt. A jó védekezésnek és a ragyogó kapustel-
jesítménynek köszönhetően csupán minden harmadik hazai gólra 
volt egy-egy vendégválasz, így a  25. percben sikerült ledolgozni 
a hátrányt, sőt a vezetést is átvettük. A  félidei pihenőre egygólos 
előnnyel mehettünk. A második játékrészben végig egyetlen gólkü-
lönbség volt a csapatok között, és a vezetést folyamatosan ragadták 
ki egymás kezéből. A végjátékban néhány játékvezetői ítélet nem 
nekünk kedvezett, így nem tudtuk itthon tartani a két pontot.
Gödi SE–Szent István OTP 30-31 (16-15)
(Büntető: 3/1 és 4/4 Suba (kapus) Petró B. (2), Németh L. (1), Hornyák 
B. (8), Gyetván K. (3), Solymos A.  (5), Petró L. (4). Csere: Paróczy 
S. (5), Horváth L. (2), Megyes I. (kapus), Kalmár M. (kapus), Hlúgyik 
N., Kovács Zs., Páll K.)

− Az következő hét szombatján a bajnoki tabella 10. helyén álló 
Hajdúnánás csapatánál vendégszerepeltünk. Az idei bajnokság első 
mérkőzésén, hazai pályán egy góllal sikerült nyernünk, így nehéz 
60 percre készültünk. Az  első játékrész nem alakulhatott volna 
jobban. Az irányítást végig a kezünkben tartottuk. A hajdúnánási 
lányok nem tudták felvenni a játék ritmusát, támadásban és véde-
kezésben is lassan reagáltak a pályán történt eseményekre. Jó vé-
dekezés után gyors kontratámadásainkból könnyű gólokat sze-
reztünk, de felállt fal ellen is sorra sikeresek voltak a befejezések. 
A lányok az első félidőben eldöntötték a két pont sorsát. A második 
játékrészben sem sikerült a hazai csapatnak a megújulás, így tovább 
nőtt a csapatok közt a különbség, és a mérkőzés végét jelentő sípszó 

után 15 gólos győzelemnek örülhettünk. A csapatban több játékos 
kimagasló teljesítményt nyújtott, így hamar eldőlt a két pont sorsa.
Hajdúnánás SE–Gödi SE (12-22) 26-41
(Kezdő: Bukovszky A. (k), Petró B. (6), Németh L. (6), Sziráki B. (5), 
Sólymos A. (1), Gyetván K. (11), Petró L. (5). Csere: Paróczy S.  (5), 
Horváth L. (2), Kovács Zs., Hlúgyik N., Megyes I. (k), Kalmár M. (k); 
hétméteres: 6, (5), kiállítás: 1)

Gödi SE–Szentendrei NKE (20-13) 42-33
(Kezdő: Suba S.  (k), Petró B. (2), Németh L. (3), Kácsor G. (15), 
Gyetván K. (10), Solymos A. (1), Petró L. (5). Csere: Horváth L. (1), 
Paróczy S. (4), Megyes I. (kapus), Kalmár M. (kapus), Kovács Zs. (1); 
hétméteres: 9/8, kiállítás: 2 perc)

V. F.

LABDARÚGÁS

A GÖDI SE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI

U7
VSD Kupa
Gödi MFS–Mogyoród FC 2 1-6 (gólszerző: Török Barnabás)
Gödi MFS–VS Dunakeszi 2 1-2 (Török)
Gödi MFS–Erdőkertes 1-3 (Török)
Gödi MFS–VVSK 0-8
Gödi MFS–Mogyoród FC 1 3-1 (Török 2, Hankó Dániel)
Gödi MFS–Kisnémedi 0-0
Csapatunk a 13. helyen végzett.

U9
Winter Cup
GMFS 2010–Hegyvidék 0-2
GMFS 2010–CSMFS 4-4 (Papp Álmos 2, Gyura Bálint, Langer 
Benjámin)
GMFS 2010–Pomáz FS 0-0
Csapatunk a sorozatban ezüstérmet szerzett.

U11
Gödi SE 2008–Tóalmás SK 2-2 (Schmuck Tamás 2)
Gödi SE 2008–Tápiószecső FC 6-4 (Schmuck 4, Lázián Tamás 2)
Fiatalabbik csapatunk a csoport 4. helyén végzett.
Gödi SE 2007–Tápiószecső FC 10-0 (Nagy Zalán 3, Százados Gergő 3, 
Ferencz József 2, Telek Richárd, Geiger Ágoston)
Gödi SE 2007–Tóalmás SK 2-1 (Százados, Telek)
A dobogó második fokán fejezte be a  futsal-küzdelmeket 
a csapatunk.

U16
Gödi SE–MFS 0-5

U19
Gödi SE–MFS 5-3 (Vasvári Magor 2, Klein Dániel, Modróczky Botond, 
Libényi Bertalan)

Felnőtt női csapat
Nem sikerült a négy közé jutás a GSE női csapatának a Pest Megyei 
Kupában. Az  együttes március 11-én a  Fortuna SE (Komárom) 
csapatával mérkőzött meg Vácon, és  szoros csatában 4-3-ra 
alulmaradt, így nem jutott tovább. A kupában elszenvedett fiaskót 
lányaink a bajnokságban feledtethetik.
− A  téli átigazolási időszakban jelentős volt a  mozgás a  csapatnál: 
a  korábban meghatározó távozókat. reményeink szerint, sikerül új 
igazolásainkkal pótolni. Örömteli, hogy egyre több fiatal jelentkezik, 
hogy szeretné kipróbálni ezt a játékot, amely biztosítéka lehet annak, 
hogy hosszabb távon is legyen női foci városunkban – nyilatkozta 
Sáreczné Deák Andrea, a csapat játékosa.

KÉZILABDA

Beindultak a tavaszi fordulók, tovább menetel a GSE női csapata 
az NB I/B-ben

Két győzelem, egy vereség a GSE eddigi, tavaszi mérlege
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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. márciusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Szívem, a szomszéd megnézné 
az új hangfaladat!”

A nyertes ezúttal: Szerecz Sára
Szerencsés megfejtőnk két 
jegyet nyert a XVII. Nemzetközi 
Akusztikus Gitárzenei Fesztivál-
ra a Kismarosi Művelődési Ház 
(2623 Kismaros, Kossuth L. út 22.) 
felajánlásával.
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Elkezdődött az asztalitenisz-bajnokság 
tavaszi fordulóinak sorozata, a  Gödi 
SE szakosztálya három csapattal vesz 
részt az NB III.-ban, a Megye I/A-ban 
és a Megye I/B-ben.

EREDMÉNYEK
NB III.
Göd–Tápiógyörgye 8:10
Őrbottyán−Göd 2:16
Göd –Vecsés 9:9
Szentendre–Göd 8:10

Megye I/A.
Göd–Dabas 3:15
Göd–Vác 1:17
Gyál–Göd 14:4
Megjegyzés: a további sorsolás már 
kedvezőbb, lesznek legyőzhető csapatok.

Megye I/B.
Göd–Csömör 12:6
Göd–Őrbottyán 8:10
Albertirsa–Göd 12:6
Vecsés–Göd 9:9

Utánpótlás
− Az utánpótlás-nevelés terén mennyi-
ségi és  minőségi fejlődésen mentünk 

keresztül. Heti két alkalommal, a  fel-
nőttektől eltérő időpontban tartunk 
foglalkozást a  gyerekeknek. Az  edző 
munkáját két felnőtt játékos is segí-
ti. A  tömegsport mellett a  tehetsége-
sebbeknek külön edzéseket tartunk, 
felkészítjük őket a  versenyeztetésre. 
Közülük került ki az  a két ifi játékos, 
akik már a  felnőtt bajnokságban is 
játszanak. A  gyerekek létszáma húsz-
ra emelkedett. A  bajnokságon kívül 
játékosaink egy része egyéb országos 
egyéni versenyeken, valamint kü-
lönböző kupa-kiírásokon is szerepel. 
Szakosztályunk a versenysport mellett 
amatőr játékosok számára is biztosítja 
a  sportolás lehetőségét – tájékoztatta 
lapunkat Gulyás Miklós edző.

Edzésidők
Felnőtt: kedd és  csütörtök 19 órától 
21.30-ig;

Utánpótlás: csütörtökön 17.30 és  19, 
pénteken 16.30 és 18 óra között.

V. F.

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

Biciklis nap kenuzással
2018. április 22. vasárnap
9.00: Gyülekező a felsőgödi Du-
na-Part Nyaralóházak parkolójában 
(Jósika u. 14.)
Program: biciklizés Nagymaros 
határáig (25 km) – a parton lévő 
Nomád Bár lesz a bázishely: pihe-
nés, közös ebéd, társalgás, díjmen-
tes kenuzási lehetőség.
15 óra körül indulás vissza Gödre.
A Duna-Régió Víziturisztikai Szö-
vetség vendégei vagyunk az „Együtt 
a vízen” program keretében.

Sportmajális a Gödi SE 
Sporttelepén
2018. május 1.
Program:
7.45:  Gyülekező
8.00:  VUK – Városi Utánpótlás 

Kupa – kispályás labdarúgás 
sportágban

11.00:  Női Kispályás Labdarúgó 
Kupa

13.00:  Bednárik László Kispályás 
Labdarúgó Emléktorna

ASZTALITENISZ

Tavaszi rajtot vett a gödi szakosztály
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XVII. Nemzetközi
Akusztikus Gitárzenei 
Fesztivál 2018

VERONIQUE GILLET - BELGIUM

KEVIN KASTNING - USA

KONARAG REDDY - INDIA

SZABÓ SÁNDOR - MAGYARORSZÁG

2018 május 8. 
18.00

Kismaros,
Művelődési 

Ház
Jegyárak 

elővételben: 
2500 Ft

Helyszínen: 
3000 Ft

Lakás-, gépjármű-, baleset- és utasbiztosítás

Nyugdíjbiztosítás 20%-os adójóváírással

Lakástakarékpénztár 30%-os állami támogatással

Egyéb megtakarítások, önkéntes nyugdíjpénztár

Füzi Judit
biztosítási tanácsadó

(06 20) 325-4193
fuzi.judit.tanacsado@gmail.com

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 3040 Ft/m2

      10 cm-es 3410 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz, 
1,5 mm-es vakolat az öszes szín fehér árban.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

AKCIÓ
Április 25-ig

Terrán cserepek
akciós áron!

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

HIRDETÉS

36



www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

 NÉMET TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG

VÉGLEGES MEGOLDÁS

TÖBB MINT 1000-FÉLE VARIÁCIÓ

Utána

Előtte

,

 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

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

NYÁRI NAPKÖZIS LOVASTÁBOR 
A GÖDI LOVASTANYÁN
Programok:

• napi kétszeri lovaglás kis és nagy  
lovakon, a tudásszintnek megfelelően

• játékos lovas programok
• kreatív programok
• tereplovaglás
• strandolás

Jelentkezés Pintér Ágnesnél:

(06 30) 335-5845
Facebook-oldal: Gödi Lovastanya

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.
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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.

Konténerrendelés. Telefon: 
(06-20) 941-5805.

NÉMETTANÍTÁS diplomás 
tanártól, sokéves 
tapasztalattal: felkészítés 
vizsgákra, beszédkészség 
fejlesztése, passzív 
nyelvtudás felfrissítése:
(06 20) 330-6620.

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

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. 

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

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

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

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

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

Frissítse megjelenését trendi,

márkás szemüvegeinkkel!

MINDEN MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERET 
30-50-70%-OS
KEDVEZMÉNNYEL

OPTIC WORLD
kontaktlencse
20%-os

bevezető akció

OPTIC WORLD
szemüveglencse

50%
kedvezménnyel

Az ajánlat 2018.március 5. és 2018. április 30. közötti időszakban érvényes. A kedvezmények 
össze nem vonhatók egymással vagy más akcióval, készpénzre nem válthatók. További 

részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

Optic World 
2600 Vác, Széchenyi u. 4–6.

+36 30 983 8121

Optic World – Tesco
2600 Vác, Deres u. 2.

+36 30 432 1050

NYITVATARTÁS  ÉTTEREM: H.-V.: 11:00-21:00,  SÖRÖZŐ: H.-V.: 8:00-21:00
RENDELÉSFELVÉTEL: 20:45-ig

Telefon: +36 30 899 70 90  Cím: 2131 Göd, Béke út 29.
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