
2018
M Á J U S

VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN | 29. ÉVFOLYAM 5. SZÁM | HTTP://WWW.GODITEMAK.HU

Gödi sportoló nyerte 
kategóriáját a világ 
legextrémebb sífutóversenyén
sport  35. oldal

Egyéves 
a Kismama Klub
közélet  16. oldal



H
IR

D
ET

ÉS
H

IR
D

ET
ÉS



KÖZÉLET
4. Képviselő-testületi hírek

5. Meghívó lakossági 
közmeghallgatásra

6. A patakok vízminőségének 
megőrzése közös ügyünk

6. Csomagológép a Huzella Iskola 
konyháján

7. Napvitorla a játszótéren

SPORT

34. Kajak: Érmes kezdés a Hídépítő-
kupán

35.
Sífutás: Gödi sportoló nyerte 
kategóriáját a világ legextrémebb 
sífutóversenyén

36. Jiu-jitsu: Európa-bajnoki 
bronzérmes Csorba Gusztáv

36. Táncsport: Lovas Tekla és Kormos 
Zsófia újabb sikerei

36. Szabadidősport: Sikeres volt 
a tavaszi gyalogtúra, bringatúra!

18. A felsőgödi egyházközség 
megemlékezése

18. Utcanévadás a felsőgödi fasorban

20. Zöldhulladék-leadási lehetőségek 
2018-ban

22. Az óvodák híre

23. Az iskolák hírei

Átvette országgyűlési képviselői 
mandátumát Tuzson Bence 8.

Tudja biztonságban hétvégi házát, 
nyaralóját! 12.

Szépkorúakat köszöntött 
az önkormányzat 14.

Alapítványként segíti 
a rászorulókat a Boldogságcseppek 

csapata 15.
Kisbabát vársz? 16.

KULTÚRA
Kamarakoncertek és komolyzenei 

klub városunkban 26.
Mesefestészet Tündérországban 28.

AJÁNLÓ
A Duna-part Nyaralóházak 

programjai 31.
A József Attila Művelődési Ház

aktuális programjai 29.

tartalom 2018. 5. számimpresszum

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

ISSN 0865-5820

2018/5. lapszám

Szerkesztőség:
Postacím: 2131 Göd, Pf. 12.
E-mail: korkep@god.hu
http://www.god.hu

Főszerkesztő: Koditek Bernadett

Környezet: Pásztor Balázs

Sport, szabadidő: Vasvári Ferenc

Fotó: Bea István

Olvasószerkesztő: Walter Béla

Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:
ET-art Stúdió Kft.

Hirdetési és értékesítési vezető: Berényi Júlia
Telefon: 20/314-2642
E-mail: berenyi.god@gmail.com

Hirdetésszervező:
Brumár György
Hydroprint Bt.
Telefon: 70/574-5530

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

Nyomás:
a Lóczi és Társa Kft. gondozásában.

Kiadó:
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Felelős kiadó:
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

Megjelenik havonta 8300 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

Egyéves a gödi 
Kismama Klub

Fotó | Bea István

Gödi Körkép | 2018. 5. szám TARTALOM 

3



Beszámoló a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság és a Gödi 
Rendőrőrs 2017. évi munkájáról
Tóth Csaba ezredes, rendőrkapitány az ön-
kormányzathoz előzetesen eljuttatott 
beszámolójában egyebek mellett kitért 
a  regisztrált bűncselekmények számának 
alakulására, a tulajdon elleni szabályszegési 
ügyek felderítési mutatóira, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekre, a  közrend-
védelmi szolgálatteljesítés gyakorlatára, 
a  rend őrség bűn- és baleset-megelőzési in-
tézkedéseire. 

A képviselő-testületi ülésen a  rendőrka-
pitány elmondta, hogy a  Gödön elkövetett 
vagyon elleni bűncselekmények és szabály-
szegési ügyek száma évente 200-300 között 
mozog, s ez messze kevesebb az országos át-
lagnál. Tóth Csaba felhívta a figyelmet arra, 
hogy az  M2-es főúton az  idei évben folya-
matos forgalomlassulásra lehet számítani, 
de a  rendőrkapitányság mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a reggeli és a délutá-
ni csúcsidőben ez minél kevesebb kellemet-
lenséget okozzon az autósoknak. 

Markó József polgármester jelezte, hogy 
hamarosan megkezdődik az  Ady Endre 
út teljes felújítása, amely várhatóan hason-
ló gondokat okoz majd. A  rendőrkapitány 
ígéretet tett arra, hogy az önkormányzattal 
történő egyeztetések során közösen kido-
gozzák a  forgalomelterelések legjobb meg-
oldását. A  beszámolót a  képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

A Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. 2017. évi  
beszámolója
A benyújtott éves beszámoló szerint a kft. há-
rom fő tevékenységet látott el 2017-ben: vál-
lalkozási szerződés keretében ellátta a Göd 
Városi Televízió műsorkészítési és műsor-
szolgáltatási feladatait, adásvételi szerző-
dés keretében havonta 8100 példányban 
kiadta a  Gödi Körkép című városi közéleti 
magazint (a lap 2018-tól már 8300 példány-
ban jelenik meg), haszonkölcsön szerződés 
keretében pedig gondoskodott a Duna-part 
Nyaralóházak üzemeltetéséről. 

A beszámoló megállapítja, hogy 2017-ben 
a  Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. feladatait az önkormányzat vonatkozó 
rendeleteinek megfelelve teljesítette.

Lenkei György képviselő a kft. felügyelő-
bizottságának nevében javasolta a beszámo-
ló elfogadását, amelyet a testület szavazatai-
val megerősített.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Bertáné Tarjányi Judit főépítész szerint 
a  HÉSZ módosítását az  új iskola tervezett 
építése indokolja. Markó József jelezte, 
hogy az  új, 24 tantermes iskola jelentősen 
csökkenti majd a  Huzella Iskola és a  Né-
meth László Iskola mostani zsúfoltságát, 
azaz a  jövőben valamennyi gödi általános 
iskolás jobb körülmények között tanulhat. 
Az új iskolát a volt golfpálya területén lévő, 
önkormányzati tulajdonú telken célszerű 
felépíteni, ám e  kérdés továbbra is nyitott, 
napirenden vannak más megoldási lehető-
ségek is. Ugyancsak nyitott még a beruhá-
zás ütemezése, az építkezés megkezdésének 
időpontja is. 

A főépítész ismertette a  jogi részleteket, 
s  jelezte, hogy e  témában lakossági fórum 
összehívása is szükséges. Simon Tamás al-
polgármester jelezte, hogy az önkormány-
zat korábban ajánlatott tett a CIB Banknak 
a golfpálya azon részeinek megvásárlására, 
amelyek a  pénzintézet tulajdonában van-
nak, ám megkeresésükre hivatalos válasz 
a  banktól a  testületi ülés napjáig nem ér-
kezett. 

A témával kapcsolatban szót kért Fülöp 
Zsolt gödi lakos, aki többek nevében 
elmondta, hogy a  kiszemelt helyszínt, 
amely védettséget élvező magterület szom-
szédságában helyezkedik el, nem tartják 
alkalmasnak iskolaépítésre, és más hely-
szín keresését kérik az  önkormányzattól. 
Markó József polgármester válaszában 
kifejtette: a  feltétlenül szükséges és kor-
mányzati támogatással most megvalósít-
ható iskolaépítés előfeltétele az  volt, hogy 
az önkormányzat jelöljön meg az új isko-
la helyszínéül egy tulajdonában álló te-
rületet. Az  iskolaépítés céljára megfelelő 
egyetlen ilyen, városi tulajdonú ingatlan 
ez a  földterület volt. A  polgármester azt 
is elmondta, hogy az  iskola más helyszí-
nen történő felépítésére keresték, illetve 
jelenleg is keresik még a  lehetőségeket, és 
kérte, hogy aki erre vonatkozóan hasznos 
javaslattal tudja segíteni az  önkormány-
zat munkáját, az jelentkezzen. Hozzátette, 
hogy amennyiben nem sikerül jobb meg-
oldást találni, a város éves költségvetésénél 
is nagyobb összegű beruházás kormány-
zati forrásból történő megépítéséről abban 
az  esetben sem szabad lemondani, mert 
esetleg még sokáig nem adódik majd ilyen 
lehetőség, és az  iskolák tanulói létszáma 
tovább már semmiképpen sem növelhe-
tő. A  golfpályán kijelölt ingatlan pedig, 

ha nem is ideális, de alkalmas erre a célra. 
A testület megszavazta az előterjesztést.

Egyéb rendelkezések
Dr. Pintér György alpolgármester kérte kép-
viselőtársait az önkormányzati intézmények 
zöldfelület-kezelésére vonatkozó költségve-
tés jóváhagyására, amely az érintett terüle-
teken lévő fák vizsgálatának és a szükséges 
faápolási teendők elvégzésének forrásbizto-
sításáról szól. 

Ugyancsak dr. Pintér György alpol-
gármester előterjesztése alapján a  testület 
módosította a  Településellátó Szervezet 
szervezeti és működési szabályzat, elfogadta 
a  TESZ bér- és munkaidő-megállapítással 
kapcsolatos kérelmét, valamint módosította 
a  Gödi Termálstrand jegyárait. A  strand-
belépőkkel kapcsolatban az  önkormányzat 
azt az elvet követi, hogy a gödi lakosok je-
lentősen alacsonyabb áron vehessék igénybe 
a fürdő szolgáltatásait, mint a más települé-
sekről érkezők. 

Az önkormányzat hozzájárulását kérte 
az  Aquaworm Kft. ahhoz, hogy pályázatot 
nyújthasson be a Gödi Termálstrand úszó-
medencéjének sátortetős lefedésének megva-
lósítására, amely költségének bő 60 százalé-
kát a cég tao-pénzekből fedezné, míg a többit 
Göd városa állná. Az önkormányzat hozzá-
járulása elvi alapú, a későbbi megvalósítás és 
a kivitelezés mikéntje további tárgyalásokat, 
illetve megállapodásokat igényel.

A képviselők megtárgyalták, majd el-
fogadták, hogy a  „Rákóczi Ferenc utca 
burkolatfelújítása és szélesítése a  Duna út 
– Ilka-patak között” tárgyban pályázatot 
nyújtsanak be. Ehhez a pályázatban elérhető 
30 millió forinthoz további, közel 35 millió 
forint biztosításáról döntöttek.

Végezetül a  képviselők tájékoztatást 
kaptak a felsőgödi Kincsem Óvoda főépü-
letének ideiglenes, az  építkezés idősza-
kára terjedő kiváltásának lehetőségeiről. 
Az  óvodásokat a  következő nevelési évre 
várhatóan a város különböző intézményei-
nek termeiben helyezik majd el arra az idő-
re, amíg az új óvoda a jelenlegi épület teljes 
elbontása után – annak helyén – felépül. 
A  csoportok elhelyezésének pontos tervét 
később véglegesítik. Vizsgálják azt a  lehe-
tőséget is, hogy az  önkormányzat hogyan 
tudja támogatni azokat az  édesanyákat, 
akik vállalnák, hogy az  átmeneti óvodai 
elhelyezési problémákra való tekintettel 
a következő nevelési évben otthon marad-
nak óvodáskorú gyermekeikkel.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. április 26.
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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

HÁZSZÁMOK FELÜLVIZSGÁLATA

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok!

A minél könnyebb tájékozódás elősegítése 
mindenkinek az  érdeke. Ehhez elengedhe-
tetlen az  adott ingatlan azonosítását lehetővé 
tévő házszám. A rendelkező jogszabályoknak 
megfelelően Gödön az elmúlt évek során meg-
kezdődött a házszámok felülvizsgálata.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az ed-
dig átszámozásra került ingatlanok tulajdono-
sainak a felülvizsgálat során tanúsított megér-
tésükért és együttműködésükért.

Sok ingatlanon azonban még kinn vannak 
a  régi házszámtáblák, amelyek néhol – mivel 
a rajtuk szereplő régi szám nincs áthúzva – za-
vart kelthetnek az eligazodásban.

Kérjük, aki még nem tette meg, a régi ház-
számot vegye le az ingatlan homlokzati faláról.

A jövőben is folytatódik a házszámok helyes 
sorrendjének meghatározása, amelyhez to-
vábbra is kérjük a Tisztelt Lakosság megértését 
és együttműködését.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Meghívó lakossági 
közmeghallgatásra
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek 
elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
kormányrendeletnek megfelelően Göd Város 
polgármestere a  Samsung SDI Zrt. alsó kü-
szöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzemére vonatkozó biztonsági elemzések 
megismertetése érdekében közmeghallgatást 
hív össze 2018. május 16-án, szerdán 18 óra-
kor a  Duna-part Nyaralóházak színházter-
mében. A  biztonsági elemzésben foglaltakat 
− mint engedélyező hatóság − a  Pest Megyei 
Katasztrófa védelmi Igazgatóság ismerteti.

A biztonsági elemzés és a kapcsolódó doku-
mentációk a  www.god.hu oldalon a  hírek kö-
zött hirdetményként tekinthetőek meg.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják

Göd Város Önkormányzata és a Búzaszem Iskola 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a Nemzeti Összetartozás Emléknapja
alkalmából rendezett ünnepségre és 

hagyományőrző délutánjára

15.00  VÁSÁR
A Búzaszem Iskola növendékeinek népzenei 
és néptáncbemutatója a színpadon

16.30  Városi megemlékezés
Köszöntőt mond: Markó József polgármester 
Tánc, zene 
Az Apponyi-beszéd című műsor 
(előadják az iskola diákjai és tanárai)
Ünnepi beszéd
Népzenei bemutatók, vásár, táncház estig

2018. június 4. (hétfő) 11 óra
Koszorúzás a felsőgödi országzászlónál  (Lenkey utca)

Időpont: 2018. június 2. 
Helyszín: Búzaszem Iskola 

(2131 Göd, Vécsey u. 1.)

Meghívó

Mindenkit várunk
szeretettel!
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A gödi önkormányzattal kötött szerződés értelmében hosz-
szú évek óta a  Gödöllő−Vác Térségi Környezetvédelmi, 
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat tartja 
rendben – más természetes vízfolyások mellett – az Ilka-pa-
taknak azt a mellékágát is, amely Göd állomás közelében, 
a vasútvonalat keresztezve fut a Dunának.

A társulat munkatársai időről időre rendbe teszik a patak 
környezetét, lekaszálják a  vízparton a  növényzetet. Óvári 
László igazgatótól megtudtuk, sajnos munkájuk során 

nemegyszer azt tapasztalják, hogy akadnak olyan gödi la-
kosok, akik a  kertjükben keletkezett zöldhulladéktól úgy 
akarnak megszabadulni, hogy kihordják azt a meder rézsű-
jére. A levágott növényi hulladék aztán könnyen belekerül 
a patakba, és bomlásával rontja a víz minőségét, algásodást 
okoz. Az ágak és a gallyak pedig a meder egy-egy pontján 
összegyűlve torlaszokat képeznek, és akadályozzák a  víz 
szabad folyását.

Az utóbbi hetekben az Ilka mellékágának a Rákóczi út és 
Pesti út közötti szakaszán igen sok ilyen lakossági zöldhulla-
dék halmozódott fel. A társulat dolgozói immár sokadik al-
kalommal összegyűjtötték és elégették az illegálisan lerakott 
növényi hulladékot. Az Ilka-patak mellékágának e szakasza 
most rendezett, ápolt képet mutat. A társulat az ősz folyamán 
néhány értékes fát is elültet majd ezen a területen, hogy a víz-
part igazán kellemes látványt nyújtson az arra járóknak. 

Csányi József önkormányzati képviselő ez úton is köszö-
netét fejezi ki a társulatnak az elvégzett munkáért. A patak 
közelében lakókat pedig arra kéri, hogy a kertben vagy a ház 
előtt levágott füvet, a  gallyakat ne hordják ki a  vízpart-
ra. A zöldhulladék a kertben komposztálható, vagy a nyár 
folyamán havonta két alkalommal ingyenesen leadható 
a Nemeskéri úti átvételi ponton (ennek részleteiről a lap 20. 
oldalán olvasható tájékoztatás). Zöldhulladékot vagy bár-
milyen más hulladékot a patakok partján – és általában 
a közterületeken – illegálisan elhelyezni szigorúan tilos! 

GK

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A patakok vízminőségének 
megőrzése közös ügyünk

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Csomagológép a Huzella Iskola 
konyháján
Az Alapszolgáltatási Központ saját forrásból vásárolta, és 
a Huzella Tivadar Általános Iskolának adta át használatra azt 
a kéttálcás konyhai csomagológépet, amellyel gyorsan, prak-
tikusan és az előírásoknak megfelelően csomagolható a szo-
ciális étkeztetésben részesülők számára a meleg étel. A rászo-
rulóknak is az iskola konyháján készítik az ebédet, amelyet 
az  önkormányzat kedvezményes áron, vagy ha szükséges, 
akár térítésmentesen biztosít a nehéz szociális körülmények 
között élőknek. Akinek egészségi állapota indokolja, annak 
a hét minden napján házhoz is szállítják a napi egyszeri me-
leg ételt. A csomagológép segítségével biztonságosan szállít-
ható egységcsomagok készíthetők az ebédből. 

KB

Óvári László igazgató (balra) és Csányi József képviselő 
a patakszakasz bejárásán

Lenkei György, az önkormányzat szociális bizottságának elnöke 
az iskola konyháján, a csomagológép üzembe helyezésekor 

2018. május 27-én, 
vasárnap 16 órakor, 

a felsőgödi Jácint utcai 
temetőben, 

a Hősök emlékművénél. 

Hősi halált halt 
katonáinkra 
emlékezünk.

Beszédet mond: 
• Farkas Éva szervező 
• Sipos-Vizaknay Gergely református lelkész 
• Krisár Miklós nyugállományú honvéd alezredes,  

az Összefogás 1956 Katonai és Polgári Örökségének 
Megőrzéséért Egyesület elnöke 

Zenél:
• Bese Botond népzenész

„Kell, hogy emlékezzünk a nemzet hőseire!
Közöttünk élnek, míg őket nem feledve,
Szívünkben nyílik az emlékek virága,
E véráztatta földön kívül nincs más haza”

(Albert Ferenc: Nekik fentről már az égi fény világít – részlet)

HŐSÖK NAPJA
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Gyereknap

A Duna-parti Büfé színpadán művészeti csoportok 
előadásaival, kézműves vásárral, légvárral, 

a Szabadsárkányok jóvoltából sárkányhajózással és sok 
más meglepetéssel várjuk a gyermekeket! 

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

További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
Rossz idő esetén a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt!

május 27., vasárnap
10 órától 18 óráig

DUNA-PARTI

Tavaly nyáron sok kisgyermekes anyuka jelezte, hogy az Oázis lakó-
parkban lévő játszótéren a homokozó fölé jó lenne napvitorlát elhe-
lyezni, mert a nyári nagy melegben a tűző napon lehetetlen ott tartóz-
kodni a gyerekekkel.

Ez most megvalósult! És nemcsak egy, hanem mindjárt két napvi-
torla is került a játszótérre, ahol nemsokára egy kerti csap is működik 
majd.

Gödön ez az első játszótér, ahol napvitorla ad árnyékot a forró nyári 
napokon a kicsiknek. 

Szász-Vadász Endre

FEJLESZTÉS

Napvitorla a játszótéren

2018. május 26. (szombat)

10.30 órától

Göd, a Feneketlen-tó 
melletti sportpálya

10.30:  A rendezvényt megnyitja: Markó József,  
Göd város polgármestere

14.30:  A Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia műsora

16.00:  A Kereplő Gyerekszínház 
Csizmás Kandúr című előadása

A nap folyamán:
néptánccsoportok bemutatkozásai, népzenei 

együttesek koncertjei, gyerekjátékok, ládavasút, 
kisállat-simogató, kézműves kirakodóvásár, népi 

játszótér, kézműves foglalkozások

Fesztiválzenekar:
Lelkes zenekar

Minden program ingyenes!
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Esőhelyszín:
Huzella Tornacsarnok

X. Gödi Regionális

Néptánctalálkozó
Népzenei Fesztivál és Gyereknap

A rendezvényt szervezi:
József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.
Telefon: (06 20) 254-5124

www.godimuvhaz.hu

A rendezvényt támogatja:
Göd Város Önkormányzata

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Gödi Körkép | 2018. 5. szám KÖZÉLET
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Az április 8-ai országgyűlési választá-
sokon elért győzelmét követően május 
3-án este a  dunakeszi VOKE József 
Attila Művelődési Központban átvette 
országgyűlési képviselői mandátumát 
Tuzson Bence. 

Az újraválasztott képviselő mandá-
tumának átadásán a  főasztalnál fog-
laltak helyet a választókerületet alkotó 
hét település (Csomád, Csömör, Du-
nakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd és  Ve-
resegyház) polgármesterei, városunk 
képviseletében Markó József. A  kép-
viselői megbízólevelet dr. Pál Lajos, 
az  országgyűlési egyéni választókerü-
let választóbizottságának elnöke adta 
át Tuzson Bencének. Az  elnök beszé-
dében elmondta, hogy a  választóke-
rületben – amely valamennyi egyéni 
választókerület közül a  legnagyobb 
Magyarországon – a  93 735 választó-
polgár közül 71 465 fő (76,24%) jelent 
meg az  április 8-i választáson. A  Fi-
desz-KDNP jelöltje 30 537 válasz-
tópolgár bizalmát nyerte el, és  ezzel 
a  szavazatok 43,27 százalékát szerezte 
meg, ami erős legitimitást ad képvise-
lői munkája folytatásához.

A megbízólevél átvételét követő 
beszédében Tuzson Bence köszöne-
tet mondott feleségének, szüleinek 
és gyermekeinek, valamint a választási 

bizottság tagjainak, a  választási iroda 
munkatársainak és  a  települések pol-
gármestereinek. Elismerését fejezte ki 
a versenytársaknak is, akik elindultak 
a választási megmérettetésen. 

Tuzson Bence beszédében úgy fogal-
mazott: az  elkövetkező időszak alap-
vető kérdése az, hogy hány magyar 
él majd Magyarországon és  a  Kár-
pát-medencében tíz, ötven vagy száz 
év múlva. Az  ország jövője és  jóléte 
azon múlik, hogy mi, magyarok képe-
sek leszünk-e eltartani a saját népessé-
günket. A kormánynak ezért továbbra 
is kiemelt feladata a családok támoga-
tása, az  életfeltételek javítása és  olyan 
körülmények biztosítása, amelyek ösz-
tönzik a gyermekvállalást. A képviselő 
arra kérte a  jelenlevőket, hogy véle-
ményükkel, javaslataikkal segítsenek 
megtalálni a családok támogatásának, 
életminőségük javításának újabb mód-
jait, formáit.

A képviselő külön-külön szólt a vá-
lasztókerületet alkotó valamennyi tele-
pülésről is. Városunkkal kapcsolatban 
a következőket mondta: „Göd a hason-
ló lakosságszámú települések kategóri-
ájában a legbiztonságosabbnak számít 
a  statisztikák szerint. Nyugodt, békés 
kisváros, amely a  Samsung idetelepü-
lésével mégis helyet foglalt magának 
az  innováció világtérképén. A dél-ko-
reai vállalt ma Magyarország egyik 
legnagyobb beruházása, és  néhány év 
múlva talán a  legnagyobb lesz mind 
közül. Ilyen rövid idő alatt ekkora be-
ruházás még soha nem valósult meg 
Magyarországon.”

Az immár második ciklusát kez-
dő országgyűlési képviselő arra kérte 
a  választókerületet alkotó települése-
ket, hogy amint eddig, úgy ezután is 
törekedjenek kreatív, a fejlődést segítő 
tervek kidolgozására, és ragadják meg 
a  lehetőségeket elképzeléseik megva-
lósításához. Ígéretet tett arra, hogy eb-
ben továbbra is támogatja őket, kata-
lizátorként segíti munkájukat. Tuzson 
Bence beszéde zárásaként hangsúlyoz-
ta: a  családok támogatása települési 
szinten is kiemelt fontosságú, hiszen 
minden település jövőjében egész Ma-
gyarország jövője jelenik meg.

Az ünnepélyes mandátumátadáson 
közreműködött a  Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar, Pindroch Csaba szín-
művész és  Boncsér Gergely operaéne-
kes.

Koditek Bernadett

MANDÁTUMÁTADÁS

Átvette országgyűlési 
képviselői mandátumát 
Tuzson Bence

FELHÍVÁS

Irány a sereg!
Felhívás önkéntes 
tartalékos katonai 
szolgálatra

„A honvédelem nemzeti ügy!”

Hazánknak szüksége van olyan 
önkéntes tartalékosokra, akik ta-
nulmányaik vagy civil foglalkozá-
suk megtartása mellett támogatják 
a honvédelem ügyét!

Szereti a  kihívásokat, és  szeretne 
tenni otthona és  környezete biz-
tonságáért? Kipróbálná a  katonai 
szolgálatot? Jelentkezzen önkéntes 
tartalékos katonának!

Minden nemzet hadereje a  hiva-
tásos katonákon túl a  felkészült 
és  sokoldalú tartalékos erőkön 
nyugszik, akik veszélyhelyzetben 
sem riadnak vissza attól, hogy ko-
moly segítséget nyújtsanak. Az  or-
szág valamennyi, így a  dunakeszi 
járásban is megalakul a  területi el-
ven szervezett önkéntes tartalékos 
század. A  célunk az, hogy szükség 
esetén helyben rendelkezésre álljon 
kiképzett, felkészített, alkalmaz-
ható erejével, hogy ne legyen olyan 
település, amely nem rendelkezik 
tartalékos katonával, kiképzett ka-
tonai erővel.

A területvédelmi tartalékos szá-
zad tagjai a felkészítések alkalmával 
olyan kiképzést és  tudást kapnak, 
amelyek növelik a  helyi közösség 
védelmi képességét, legyen szó hon-
védelmi vagy katasztrófavédelmi 
helyzetről. 

A tartalékosok felkészítése hely-
ben történik, alapvetően a járásban, 
esetleg a megyén belül, évente ösz-
szesen 20 kiképzési napban, és  al-
kalmazásukra is itt kerül sor.

Az önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatot támogató munkáltató 
a  munkavállalójának tényleges ka-
tonai szolgálatteljesítési időtarta-
mára kompenzációra jogosult. Tá-
mogassa ön is a honvédelem ügyét, 
támogassa munkavállalóit a tartalé-
kos szolgálat létesítésében!

Dr. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő (jobbra) dr. Pál Lajostól, 
az országgyűlési egyéni választókerület 
választóbizottságának elnökétől vette át 
megbízólevelét
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Közvilágítási hibát bejelenteni a  Ko-
vika közvilágítási karbantartórend-
szeren keresztül lehet. 

A hibabejelentésre szolgáló we-
bes felület elérhető a  városi honlap-

ról (www.god.hu), vagy közvetlenül 
a kozvilhiba.hu//hibabejelentes címen.

Tavaly februárban kezdte meg műkö-
dését a  Gödi Hibabejelentő Rendszer 
(GHR). A számítógépről, illetve okos-
telefonról elérhető mobil weboldal 
segítségével bárki jelezheti az  önkor-
mányzatnak, ha a város közterületein 
meghibásodást, rongálást vagy sza-
bálytalanságot tapasztal. Így felgyor-
sulhat a  közterületi problémák felis-
merése és megoldása is. 

A GHR rendszer a lakossági bejelen-
téseket (ügyeket) regisztrálja, és továb-
bítja az  egyes szakterületekért felelős 
ügyintézőknek, akik e-mailben visz-
szajelzést küldenek a  bejelentőknek 
az ügy felvételéről, illetve a hibák kija-
vításáról. 

Bejelentést tenni (hibajegyet lét-
rehozni) a  következő kategóriákban 
lehet: Csapadékvíz, Hulladék, Köz-

tisztaság, Növényzet, Rongálás, Út, 
Járda, Egyéb bejelentések – észrevéte-
lek. A rendszeren keresztül a bejelentő 
az észlelt problémáról a helyszínen ké-
szített fényképet is csatolhat. 

A GHR rendszer internetes és mobi-
los elérhetősége: ghr.god.hu

A Gödi Hibabejelentő Rendszer te-
lefonon keresztül is elérhető a  (06 27) 
530-064-es ügyfélszolgálati számon, 
illetve a (06 80) 890-089-es ingyenesen 
hívható zöldszámon.

Kérjük, ha a város közterületein bár-
milyen hibát, rendellenességet, rongá-
lást tapasztal, jelentse be a fenti elérhe-
tőségek bármelyikén!

Köszönjük, hogy a rendszer haszná-
latával segíti az  önkormányzat mun-
káját!

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Használja a Gödi Hibabejelentő Rendszert Ön is!

Közvilágítási hibák bejelentése

Gödön elhunytak
Matyus Istvánné (sz.: Fábián Róza) 76 éves
Pudler Erzsébet 92 éves
Lelkesné Mokánszki Ibolya 57 éves
Zábrádi Istvánné (sz.: Szász Mária Magdolna) 
84 éves
Ujfalusi Endréné (sz.: Boross Mária) 74 éves
Som Milkósné (sz.: Bakó Katalin) 91 éves
Cseh Károlyné (sz.: Somogyi Magdolna 
Erzsébet) 86 éves
Barti Zoltán 64 éves
Gáti Ferencné (sz.: Szabó Erzsébet) 96 éves
Csápory Gyula 73 éves
Berki Lajosné (sz.: Kovács Margit Mária)
80 éves
Fekete Endréné (sz.: Borsodi Terézia) 89 éves

2018. március 24. és április 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Kovacsik József Attila és Stark Andrea
Varga Imre és Koczur Kinga
Laurinyecz Péter Pál és Hajdu Eszter Katalin
Saáry Tamás és Kafka Dorottya
Pintér Csaba és Mulik Ágnes
Zammillo Francesco és Réthy Renáta
Gömöri Ádám és Tóth Edit Katalin
Tóth Richárd Dániel és Tóth Judit
Székes Károly és Milován Ilona
Vilics Péter és Horváth Andrea Ilona

A Magyar Vöröske-
reszt gödi szervezete 
véradást szervez 
a következő hely-
színeken és időpon-
tokban:

•  Ady Klub  
(2132 Göd, Kálmán utca 13.)  
június 15. (péntek) 13-tól 17 óráig

•  József Attila Művelődési Ház  
(2131 Göd, Pesti út 72.)  
június 22. (péntek) 14-től 18 óráig.

Adj vért, és ments 
meg három életet!

A területvédelmi tartalékos ka-
tona az  önként vállalt szolgálatért 
szerződéskötési, illetve rendelkezés-
re állási díjra, a tényleges szolgálat-
teljesítés időtartamára illetményre, 
laktanyai elhelyezésre, térítésmen-
tes élelmezésre és  ruházati ellátás-
ra, szociális juttatásokra, továbbá 
utazási költségtérítésre jogosult. 
A  tanulmányokat folytató tartalé-
kos katonáknak lehetőségük van 
honvédségi ösztöndíjra is pályázni, 
amely tovább növelheti a szolgálat-
tal kapcsolatos juttatásaikat.

Jelentkezhet minden nagykorú, 
magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, büntetlen előéletű és cselekvő-
képes magyar állampolgár, a  min-
denkori öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig. Az  önkéntes tartalékos 
szolgálatra személyesen a  polgár-
mesteri hivatalokban és  a  kormá-
nyablakokban a  kijelölt ügyinté-
zőknél, a  járási hivatalokban vagy 
a  megyeszékhelyen lévő toborzó 
irodában lehet jelentkezni. A  re-
gisztrációs lap letölthető a  www.
iranyasereg.hu vagy a  hadkiegeszi-
tes.hu oldalról.

Szerződést kötni csak alkalmas 
minősítésű egészségi és  pszichikai 
vizsgálatot követően lehet, ami-
re a  regisztráció után kerülhet sor. 
Az  önkéntes területvédelmi tarta-
lékos szolgálatra jelentkezőnek II. 
típusú alkalmasság-vizsgálaton kell 
részt venniük. A  vizsgálatot a  je-
lentkező háziorvosa is elvégezheti, 
ha van foglalkozás-egészségügyi 
alkalmasság-vizsgálatra szóló ké-
pesítése. Ellenkező esetben ezt fog-
lalkozás-egészségügyi képesítéssel 
rendelkező szakorvos végzi. A vizs-
gálat költségét a Magyar Honvédség 
állja.

Tartalékos katonák nélkül nem 
létezhet ütőképes haderő. Az ország 
valamennyi járásában és  fővárosi 
kerületében szerveződő területvé-
delmi tartalékos századok folyama-
tosan várják a jelentkezőket.

Jelentkezzen ön is, ha úgy érzi, 
szeretne részt vállalni a honvédelmi 
feladatokban, és szükség esetén kész 
segítséget nyújtani lakókörnyezeté-
nek.

Dunakeszi Járási Hivatal

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

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
végezhető munka)

GONDNOK-TAKARÍTÓNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozatlan idejű 
munkakör
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Tornacsarnok
Munkarend: keddtől péntekig 14-től 22 óráig és szombaton 
10-től 18 óráig

GONDNOK-TAKARÍTÓNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 20 órás határozatlan idejű mun-
kakör, munkaidőkeretben
A munkavégzés helye: Balázsovits Sportcsarnok
Munkarend: csütörtökön 14-től 22 óráig és szombaton 9-től 
21 óráig

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
HULLADÉKGYŰJTŐ-RAKODÓ
munkakör betöltésére
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: (06 20) 223-1763

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A gödi TOPHÁZ állást hirdet
konyhai kisegítő, szakács, 

szakképzett és szakképzetlen ápoló
munkakörökbe.

A szakképzetlen segédápolókat beiskolázzuk OKJ-s képzésbe, 
egy év múltán pedig szakmai képzés megszervezésére 

is lehetőség nyílik. Bérezés a KJT szerint, 
illetve megállapodás alapján.

Jelentkezni a gödi TOPHÁZBAN lehet
Turcsik László intézményvezetőnél a (06 20) 960-7170-es, 
vagy Varga Évánál a (06 70) 410-3395-es telefonszámokon.

KÖZÉLET
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TV, internet és telefon,  
3700 Ft havidíjért,
hűségidő nélkül.

PAZARLÁS

Gödi Körkép | 2018. 5. szám KÖZÉLET

11



•  A hétvégi házban ne tároljon a szük-
ségesnél nagyobb értékeket, gondos-
kodjon azok védelméről!

•  A nyaraló bejárati ajtajára érdemes 
korszerű zárat felszereltetni. Az  ajtó 
anyaga legyen masszív fém vagy tö-
mör fa. Fontos, hogy a  hátsó ajtók 
és  garázsajtók is kellő védelemmel 

rendelkezzenek! Ugyanígy az  abla-
kokat sem árt ellátni biztonsági rács-
csal − a  szúnyogháló nem véd meg 
a  betörés ellen. Az  anyagi lehetősé-
gekhez és  védendő értékekhez mér-
ten érdemes elektronikus védelmi 
rendszert kiépíteni. Nem a  bizton-
ságon kell spórolni, hiszen a  tapasz-
talatok szerint egy esetleges betörés 

okozta kár gyakran többszöröse lehet 
a megfelelő védelmi rendszer beszer-
zési és  felszerelési költségének. Ezek 
a  technológiák − hang- és  fényjelző 
készülék, távriasztás − úgy nyújta-
nak védelmet, hogy jelzik a külvilág 
számára, ha illetéktelenek próbálnak 
behatolni.

•  Javasolt rendszeresen látogatni a hét-
végi házat, nyaralót, illetve megkérni 
a szomszédokat, a környéken élőket, 
hogy fordítsanak figyelmet az üresen 
álló hétvégi házakra. Ha gyanús sze-
mélyek vagy gépkocsik mozgását ész-
lelik, azt nyomban jelezzék a  rend -
őrségnek!

•  Az értékes ingóságokról (műszaki 
cikkek, szerszámok, gépek, kerék-
párok stb.) lehetőség szerint legyen 
fénykép és  részletes leírás. Ugyanis 
ha azonosíthatóvá válik az  ellopott 
értéktárgy, nagyobb az esély az elkö-
vető felderítésére.

•  Tartson rendet a  kertben is! A  szét-
hagyott kerti szerszámok, gépek, 
gyerekjátékok, a könnyebb súlyú ker-
ti bútorok könnyedén eltulajdonítha-
tóak. Sőt, az elöl felejtett szerszámok 
nemcsak vonzzák a  tolvajokat, ha-
nem még segíthetnek is nekik a  be-
hatolásnál.

•  A sűrű növényzet kiváló rejtekhe-
lyül szolgálhat a  betörők számára. 
A  dúsabb bokrokat, fákat ritkítsák 
meg annyira, hogy a betörők ne tud-
janak észrevétlenül tevékenykedni. 
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák 
ágait vágják vissza!

•  Amíg a  kertben dolgozik, háza ajta-
ját minden esetben zárja be, ne adjon 
alkalmat a besurranó tolvajnak arra, 
hogy akadály nélkül bejusson és eltu-
lajdonítsa az ön értékeit! 

Kellemes tavaszi pihenést, kikapcso-
lódást és kertészkedést kívánunk!

Forrás: Gödi Rendőrőrs

BŰNMEGELŐZÉS

Tudja biztonságban hétvégi házát, nyaralóját!
A jó idő megérkezésével ismét benépesülnek a hétvégi házak, nyaralók. A télire 
biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek − kerti és egyéb szerszámok, ház-
tartási gépek, csónakok – ismét előkerülnek. A nyaralók, hétvégi házak feltö-
rése, vagy az udvaron hagyott értékek eltulajdonítása jelentős anyagi károkat 
okozhat, ezért kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsainkat!

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

Mindannyian elképzelhetjük, milyen félelmetes szituáció lehet, amikor egy 
idegen a  saját hétvégi házunkban jár. Ilyenkor sosem lehet biztosan tudni, 
hogy az illető mire képes…

Ha érkezésekor betörés nyomait észleli, ne menjen be a házba! Egyfelől a be-
törő még a házban tartózkodhat, és nem kizárt, hogy menekülése és a meg-
szerzett értékek megtartása érdekében fizikai erőszakot alkalmaz. 

Továbbá azért sem célszerű bemennie, mert a betörő által hátrahagyott nyo-
mok elvesznének, megváltoznának, így megnehezítené a rendőrség szakem-
bereinek munkáját. Betörés észlelése esetén a legrövidebb időn belül értesíteni 
kell a rendőrséget a 112-es, ingyenesen hívható segélyhívó számon.

Nem ajánlatos az elkövető visszatartása, mert nehezen mérhetőek fel az erő-
viszonyok. A legfontosabb jó tanács: egyetlen vagyontárgy sem ér fel a testi 
épség, az emberélet értékével!

A kép illusztráció

KÖZÉLET
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HIRDETÉS

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

Vár a Gödi Termálstrandfürdő!
Újra itt a strandszezon!

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

Gödi Körkép | 2018. 5. szám KÖZÉLET
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Katona Gyuláné, Kiss Erzsébet

Az  erdélyi Kolozs megyében lévő 
Szentmihályban született. A  háború 
alatt családja elmenekült Romániából, 
s Etyeken telepedett le. Erzsi néni ké-
sőbb hosszú éveken át Budapesten élt, 
ám négy évvel ezelőtt Gödön élő lá-
nyához költözött.

Aktív éveiben szakácsnő volt, de 
dolgozott takarítóként és  ablaktisztí-
tóként is, sok mindennel foglalkozott. 
A férje szintén ablaktisztítóként keres-
te kenyerét.

Erzsi néninek három lánya és egy fia 
van, valamint kilenc unokája és kilenc 
dédunokája. Fájós lába miatt már csu-
pán rövidebb sétákra vállalkozik, ám 
máig szívesen látogatja a gödi termál-
fürdőt. Mozgáskorlátozottsága okán 
nehezen mozdul ki otthonról. Ám 
mindennek dacára „kétlaki” életet él, 
az év nagyobbik részét Gödön tölti, de 
minden évben néhány hónapra elláto-
gat Németországban élő lányához is.

Kerek születésnapja alkalmából 
a  városvezetés nevében dr. Pintér 
György alpolgármester és  Tóth Ildikó, 
az  Alapszolgáltatási Központ vezetője 
köszöntötték.

Sztana Mihályné, Vörös Etel

A Bács-Kiskun megyei Páhiban szüle-
tett, majd néhány éven át Bócsán lakott 
a szüleivel, azonban 1942-ben az ő csa-
ládjuk is az onnan kitelepítettek között 
volt. (Ez a történet a gödiek előtt nem 
ismeretlen…) Az akkor Gödre érkezet-
tek közül ma már csupán ketten élnek.

Etus néni fiatal korában az itteni ter-
melőszövetkezetben dolgozott, majd 
amikor az  megszűnt, a  fővárosba járt 
dolgozni, előbb a  Ganz Vagongyárba, 
majd a  Vízművekhez, és  az  utóbbiból 
vonult nyugdíjba. Férje ács volt, járta 
az országot, s nagyon fiatalon, 44 éves 
korában hunyt el. Etus néni özvegyen 
maradt. Két lány- és egy fiúgyermeket 
nevelt fel, három unokája és négy dé-
dunokája van.

85 éves koráig egyedül élt, végezte 
a ház körüli teendőket, ám akkoriban 
romló egészségi állapota miatt az idő-
sebbik lányához költözött.

Göd város nevében Tóth Ildikó, 
az  Alapszolgáltatási Központ vezető-
je, dr. Pintér György alpolgármester 
és Lenkei György képviselő, a Szociális 
Bizottság elnöke köszöntötte az ünne-
peltet.

Mihácsi Györgyné, Nagy Anna

1928 kora tavaszán a Bács-Kiskun me-
gyei Bócsán született, s ő is azok közé 
tartozott, akiket családjával együtt 
a  második világháború idején Gödre 
telepítettek a  falujából. (A szintén 90 
esztendős Etus nénivel mindössze ket-
ten tanúi még az akkor történteknek...)

A 14 éves kislány földműves szüleivel 
Göd-Újtelepen lelt új otthonra, s 1947-
ben itt ismerkedett meg későbbi férjé-
vel, Mihácsi Györggyel, aki 43 éven át la-
katosként dolgozott a vasútnál, s 64 éves 
korában hunyt el. (Névrokon nagybáty-
ja nevét egyébként Gödön utca őrzi.)

Anna néni alapító tagja volt Nagy-
maroson a  Duna-környéki Ruháza-
ti és  Háziipari Szövetkezetnek, ahol 
nyugdíjazásáig tanult szakmájában, 
gépi kötőként dolgozott.

A 90-es évek elején lányával Sződli-
getre költöztek, s tavaly óta élnek ismét 
Gödön. Anna nénit 90. születésnapján 
gyermeke, két unokája és két déduno-
kája mellett a város nevében dr. Pintér 
György alpolgármester, Csányi József 
képviselő és  Tóth Ildikó, az  Alapszol-
gáltatási Központ vezetője köszöntötte. 

(w)

ÜNNEP

Szépkorúakat köszöntött az önkormányzat

Az utóbbi hetekben három kerek születésnapos időskorú gödi lakost is felkerestek az önkormányzat képviselői, hogy kife-
jezzék jókívánságaikat. A 90 éves ünnepelteket miniszterelnöki aláírással ellátott díszoklevéllel és virágcsokorral köszön-
tötte a város vezetése. Az alábbiakban röviden bemutatjuk az ünnepelteket, és szerkesztőségünk nevében is jó egészséget, 
minden jót kívánunk nekik.
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Időpont: 2018. június 9., szombat

Részvételi díj: 10 000 Ft/főJelentkezési határidő: 2018. 
április 30., hétfő. Fizetési határidő: 2018. május 15., kedd. 
Fizetési feltételek: lehetőleg készpénzes

A jelentkezőket később külön levélben tájékoztatjuk, 
szükség esetén átutalásos fizetési lehetőséget is tudunk 
biztosítani.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
•  Autóbuszköltség oda-vissza
•  Belépőjegyek a Feszty-körkép és a kiállítások megtekin-

tésére
•  Ebéd a skanzen területén – gulyásleves és egy üdítő

Gyerek/diák- és nyugdíjas-kedvezményt nem tudunk biz-
tosítani, mert csoportos jegyet vásárolunk.

Alternatív lehetőség önköltségi áron: lovas bemutató 14 
órától (800 Ft/fő), 3D-s filmvetítés félóránként (800 Ft/fő). 
Mindkettő a helyszínen fizetendő!

Találkozás: június 9-én 6.30 és 6.40 között a Penny áruház 
parkolójában, illetve 6.50 és 7 óra között a Németh László 
Általános Iskola előtt.

Érkezés Ópusztaszerre 10.30 és 11 óra között.
11.30: a  Feszty-körkép megtekintése, az  időpontot már 
egyeztettük.

12.45: ebéd – jó idő esetén a Gőzös büfében, rossz idő ese-
tén a Szeri csárdában.
13.45: Szabad program (lehetőség a  lovas bemutató 
és a 3D-s film megtekintésére).
17.30−18.00: hazautazás Gödre. 21.00–22.00: a hazaérke-
zés tervezett időpontja.

Mindenkit arra kérünk, hogy a jelentkezési és a fizetési ha-
táridőt szíveskedjen betartani!

Kérés, kérdés esetén bizalommal írjanak e-mailt 
(erdelyiekgodon@gmail.com), vagy telefonon hívjanak 
az alábbi elérhetőségeken: 

Szász-Vadász Endre (06-20) 258-1906,
Vargáné Marika: (06-30) 417-8985 (17 és 21 óra között).

a szervezők

Sűrű és vidám volt a tavasz a Boldogság-
cseppeknél, sok-sok eseménnyel.

A nőnapon a  hölgyeket, segítőin-
ket és  látogatóinkat fővédnökünk, Nick 
Árpád erősember köszöntötte virággal, 
jó szóval. A gazdag szeretetvendégségnek 
hála, minden betérő vendéget finom fala-
tokkal tudtunk megkínálni.

A hónap közepén Nagy Ágota adomá-
nyának köszönhetően 150 pár új, tavaszi 
cipőt osztottunk ki rászorult családoknak 
helyben és a régióban, a szociális szerve-
zetek és segítőink közreműködésével. Há-
lásan köszönjük a felajánlást!

Március 23-án a  Kismama Klub gödi 
csoportjának rendezvényén kaptunk le-
hetőséget a bemutatkozásra, ahol a Gödi 
Anyák Angyalai helyi civil szervezettel 
együtt elmondhattuk, bemutathattuk, 
hogyan tudunk segíteni a  környéken 
élőknek. A  Boldogságcseppek Alapít-

ványt Szőke Kriszta képviselte, a  Gödi 
Anyák Angyalait pedig Hajniss Nikoletta. 
Köszönjük a  lehetőséget Zöldi-Tóth 
Andreának!

A következő napon könyvvásárt tartot-
tunk egy garázsvásár keretében, amelyre 
ellátogatott Simon Tamás alpolgármes-
ter. Ezúttal is rengeteg adomány érke-
zett és  talált gazdára, s  kifejezetten sok 
könyvszerető fiatalt és  felnőttet fogad-
hattunk. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel könyvvásárainkat a  jövőben havi 
rendszerességgel szeretnénk megtartani. 
Hálásan köszönjük a könyvek rendszere-
zését, átválogatását Barcs Ágnesnek, aki 
nélkülözhetetlen segítője csapatunknak!

Március utolsó napján húsvéti garázsvá-
sárt tartottunk. A hideg, nyirkos idő mi-
att sajnos nem tudtuk megrendezni a  to-
jásvadászatot, de azért minden erre járó 
gyermeknek jutott csokitojás, csokinyuszi, 

és  süti is bőven. Több mint húsz gyerkőc 
számára sikerült örömtelibbé varázsolni 
az  ünnepeket. Hat család számára pedig 
tartósélelmiszer-adomány is jutott.

A március nevezetes marad számunk-
ra, mert ebben a  hónapban kaptuk meg 
a  hivatalos végzést a  Boldogságcseppek 
Alapítvány bejegyzéséről, tehát a  továb-
biakban alapítványként, hivatalos úton, 
reményeink szerint nagyobb hatásfokkal 
tudunk segíteni, és cseppenteni a jót szer-
te a világban. Köszönjük a sok támogatást, 
a rendszeres kétkezi segítséget, az anyagi 
hozzájárulásokat, és külön köszönjük dr. 
Gyenes Levente kitartó és alapos munká-
ját, amellyel eligazított bennünket a  jogi 
útvesztőben!

Továbbra is szeretettel látunk min-
denkit csütörtöki és szombati napokon 9 
és 12 óra között a raktárunkban!

Kiss Mónika

CIVIL ÉLET

Alapítványként segíti a rászorulókat a Boldogságcseppek csapata

FELHÍVÁS

A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre 
kirándulást szervez Ópusztaszerre!
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Nagyjából egy évvel ezelőtt indult útjára Gödön egy 
nagyszerű kezdeményezés: a Kismama Klub. Célja, 
hogy a babát váró édesanyák tudásban, testben és 

lélekben egyaránt felkészüljenek életük egyik legnagyobb 
kihívást jelentő és legcsodálatosabb eseményére, a szülésre, 
s emellett minden fontos ismeretet elsajátítsanak az újszü-
lött csecsemő gondozásával kapcsolatban is. A klub alkal-
main az édesanya megtanulhat mindent, amit azért tehet, 
hogy megkönnyítse gyermeke számára a születést, ő maga 
pedig a  szülést ne fájdalmas emlékű traumaként, hanem 
élete egyik legfelemelőbb csúcsélményeként élje meg. Éle-
tet adni egy kisbabának, és minden testi-lelki szükségletét 
kielégítve gondoskodni róla – egy nő életében talán ez a leg-
nagyobb és legszebb feladat. Ám mint minden igazán nagy 
teljesítményhez, ehhez is alapos felkészülésre van szükség. 

Az anyaságot tanulni kell
– Az  egészségügyi ellátórendszer ma Magyarországon 

intézményes formában nem biztosít komplex képzést a vá-
randós nők számára. A kórházakban tartanak ugyan szü-
lésfelkészítő előadásokat, de ezeken inkább csak elméleti 
ismereteket szerezhetnek az  anyukák, illetve körbevezetik 
őket az  intézményben. Ez  sem haszontalan persze, de na-
gyon kevés segítséget jelent ahhoz, hogy az  anya valóban 
félelem nélkül, magabiztosan szülhessen, mindvégig kont-
roll alatt tartva az eseményeket. Megfelelő elméleti és fizikai 
felkészültség hiányában a kismama a szülőszobán, a számá-
ra ismeretlen és félelmetes helyzetben könnyen elbizonyta-
lanodik, kiszolgáltatottá válik, és csak sodródik az esemé-
nyekkel, ahelyett, hogy ösztönös megérzéseire hallgatva 
tudatosan irányítaná a testi-lelki folyamatait. Mert a szülést 
az  anyának kell irányítania, az  orvos, a  szülésznő „csak” 
támogatást, megerősítést, biztonságos hátteret nyújthat – 
mondja Zöldi Tóth Andrea diplomás ápoló, a klub vezető-
je, aki közel 20 éven át dolgozott szülésznőként és műtős 
szakasszisztensként a  Semmelweis Egyetem I. számú Szü-

lészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Számtalan kismama 
szülése során szerzett tapasztalataival a  háta mögött ha-
tározta el, hogy létrehoz egy szervezetet, amely segítséget 
nyújthat a  gödi édesanyáknak a  szülésre való felkészülés-
ben. Andreának ugyanis meggyőződése: óriási szükség van 
erre a felvilágosító munkára. A hagyományos életforma és 
a  többgenerációs családmodell megszűnésével megszakadt 
az  a tradíció, amelyben a  nők szinte észrevétlenül nőttek 
bele a  szülés és a  csecsemőgondozás kultúrájába. Néhány 
évtizeddel ezelőtt még a tizenéves lányok feladata volt ap-
róbb testvéreik felelősségteljes ellátása, nagylányként pedig 
nemegyszer jelen voltak a rokonaik szülésénél. Ma nagyon 
kevés az  olyan várandós kismama, aki korábban kísérte 
már nővére vagy barátnője szülését, és gyakran előfordul, 
hogy újszülött csecsemőt is akkor tart először a  karjában 
az édesanya, amikor a saját picinyét a kórházban megkapja. 
A legtöbb nőnek az első gyermeke világrahozatala előtt nin-
csenek személyes tapasztalatai sem a  szülésről, sem az új-
szülött otthoni ellátásáról. Nem csoda hát, ha a kismamák 
egy jelentős része tele van félelemmel, bizonytalansággal, és 
megfelelő tapasztalatok, ismeretek hiányában sokszor in-
kább elszenvedői, semmint aktív szereplői a szülésnek. Sok 
a  traumaként megélt szülésélmény is, ami részben szintén 
ezekre az okokra vezethető vissza. A probléma súlyosságát 
jelzi az  is, hogy a  szülésre és a  csecsemőgondozásra való 
felkészülést sok fiatal nő nem is érzi szükségesnek, a gyer-
mekvárás gyakran kimerül a  babaholmik megvásárlásá-
ban, a babaszoba kialakításában. Az utóbbi időben jellemző 
az  is, hogy a kismamák − szakemberek helyett − gyakran 
az  interneten keresztül egymástól kérnek tanácsot, segít-
séget, és nem ritkán teljesen feleslegesen riogatják, kétség-
be ejtik egymást. Évente 200-250 kisbaba születik Gödön. 
Nem mindegy, hogy ők és az édesanyjuk hogyan élik meg 
a várandósság időszakát és a szülés, a születés élményét. 

Kisbabát vársz?
Készülj az érkezésére felelősséggel, szakemberek segítségével! 

A Kismama Klubban minden kérdésükre választ kaphatnak a babát 
váró és a kisgyermekes anyukák

A klub jubileumi rendezvényén Lenkei György, a szociális bizottság elnöke 
mondott köszönetet munkájáért Zöldi Tóth Andrea klubvezetőnek
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Jubileumi kismamanap
Március végén, megalakulásának első évfordulóján egész 

napos rendezvénnyel várta a klub a kisgyermekes és a  szü-
lés előtt álló édesanyákat. A  változatos program részeként 
Zöldi Tóth Andrea szülésznő, Gönczy Dóra jógaoktató 
és Jakus-Kruchió Éva gyógytornász a  klub működéséről, 
dr. Fekete Zoltán, a váci kórház szülész főorvosa az alterna-
tív szülészeti lehetőségekről tartott kiváló előadást. Szilágyi 
Krisztián mentőápoló pedig az újszülött és a kisgyermek újra-
élesztésének technikáját szemléltette. A védőnők a várandós-
gondozás és a gyermekágy ideje alatti feladataikról beszéltek 
(szoptatási tanácsadás, babamasszázs), és masszőrök is a ma-
mák rendelkezésére álltak a nap folyamán. Az önkormány-
zattal közösen megvalósított rendezvényen egy különleges 
eseményre is sor került. 2018 a  Családok éve, és az  önkor-
mányzat ebből az  alkalomból januárban egy új támogatási 
formát vezetett be: minden újszülöttet megajándékoz egy-egy 
„babafészekkel”, amelyben az  anyukák elmondása szerint 
békésen, teljes nyugalomban pihennek a kisbabák, „mintha 
csak az anyaméhben volnának”. Az idén született babák szü-
lei közül sokan itt, a Kismama Klub rendezvényén vették át 
a város ajándékát, a kis babafészket. 

Az újszülött babák szüleit vagy hozzátartozóit április-
tól keddenként 8.45 és 9 óra között, a városháza díszter-
mében várják a kicsiknek szánt ajándékkal. 

Lenkei György, az önkormányzat szociális bizottságának 
elnöke a  rendezvényen nagyra értékelte a  Kismama Klub 
tevékenységét, majd a programot követően így nyilatkozott 
lapunknak erről a hiánypótló kezdeményezésről: 

– Óriási szerencsénk nekünk, gödieknek, hogy itt él kö-
zöttünk egy ilyen lelkes, elkötelezett ember, mint Zöldi Tóth 
Andrea, aki szívügyének tekinti, úgy is mondhatnám, kül-
detésének érzi a kismamák, az újszülöttek és általában véve 
a családok segítését. Szaktudása, hivatástudata és személyes 
kisugárzása bizalmat ébreszt az emberekben, az önkormány-
zat pedig messzemenően támogatja azt az  egészségnevelő, 
felvilágosító tevékenységet, amelyet végez, és amely egyéb-
ként az alapszolgáltatás feladatai között is szerepel. Önként, 
az ügy iránti elkötelezettsége okán, a szabadidejében vállalja 
ezt a munkát. Tapasztalata garancia arra, hogy a gyermeket 
váró anyukák a  lehető legjobb szolgáltatást kapják e  téren. 
Ilyen magas szakmai színvonalú, kiválóan felépített és csupán 
jelképes anyagi hozzájárulás fejében igénybe vehető szülésfel-
készítő tanfolyam a települések többségében ma nem létezik 
Magyarországon. Kivételes helyzetben vagyunk, és csak azt 
tudom mondani: minden gyermeket váró gödi anyukának 
érdemes élnie ezzel a lehetőséggel!

Koditek Bernadett

Januártól minden újszülöttet egy „babafészekkel” köszönt 
az önkormányzat. Képünkön Lenkei György (balra) és Csányi József 
képviselők adják át az ajándékot

A Kismama Klub programja
A várandósság testi és lelki értelemben is nagy változások elé 
állítja az édesanyát, ezért ezekre felkészülni csak komplex mó-
don lehet. A Kismama Klub alkalmain a kilenc hónap és a szü-
lés fiziológiai és lelki vonatkozásaival egyaránt foglalkoznak.

Elméleti felkészülés: Három-négyhetente szombatonként 15 
órától teadélutánon hallgathatnak előadásokat a  kismamák 
a terhességről és a szülésről. Ezeken az alkalmakon animációk, 
filmek és modellek segítik a testi folyamatok jobb megértését. 
Sok szó esik a  terhesség során és a  szülés után bekövetkező 
élettani és pszichés folyamatokról, és a  csecsemő gondozá-
sa, szoptatása is a  főbb témák közé tartozik. Az  előadásokra 
vendégelőadók is érkeznek, és a kismamák szülészeti intézmé-
nyekbe is ellátogathatnak. Az előadásokra és az azokat követő 
beszélgetésekre az apukákat is várják. 
(Helyszín: Felsőgödi laboratórium, Kisfaludy u. 8.)

Fizikai felkészülés: Szerdánként 17 és 18, valamint pénteken-
ként 16 és 17 óra között kismamatorna, illetve jóga segíti a vá-
randós anyukák leginkább igénybe vett izmainak erősítését, 
lazítását. A kismamák ezeken a  foglalkozásokon begyakorol-
ják a  szülés során alkalmazható légzéstípusokat, és számos 
olyan technikát sajátítanak el, amelyek segíthetnek a vajúdás 
óráiban. 
(Helyszín: Ady Klub, Felsőgöd, Kálmán u. 13.)

Az első előadás és torna vagy jóga ingyenes, a  többi alkalom 
díja résztvevőnként 1000 forintos, az  önkormányzat által tá-
mogatott áron vehető igénybe.

Jelentkezni a (06 20) 562-6066-os telefonszámon lehet.

A Kismama Klub nagy szeretettel várja mindazokat a kisma-
mákat vagy gyermekvállalást tervező leendő anyukákat,

• akik szeretnék érteni és ellenőrzésük alatt tartani a terhesség 
és a szülés alatt a testükben és a lelkükben végbemenő válto-
zásokat, és tenni akarnak azért, hogy megkönnyítsék a babá-
juk születését; 

• akik szükségét érzik annak, hogy őszinte, nyílt és baráti lég-
körben szakszerű választ kaphassanak a kérdéseikre, és meg-
szabaduljanak a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatos ké-
telyeiktől, szorongásaiktól; 

• akik testileg és lelkileg is felkészülten, bátran és félelem nélkül 
akarnak belépni a szülőszobába, és a szülést egész életre szóló 
pozitív élményként szeretnék megélni;

• akik fontosnak tartják, hogy ismereteket szerezzenek a  szop-
tatásról, a baba otthoni gondozásáról, és felkészítést kapjanak 
az újszülöttkori veszélyállapotok felismerésével és elhárításával 
kapcsolatban.

Jelentkezni a (06 20) 562-6066-os telefonszámon lehet.
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JUBILEUM

A felsőgödi egyházközség 
megemlékezése

Kettős jubileumot ünnepelt április 22-én a Felsőgödi Katolikus 
Egyházközség: Pilismaróti Bozóky Gyula születésének 140. év-
fordulóját, valamint a templom alapjai kitűzésének 95. évfor-
dulóját.

Veres Mihály, a  Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának el-
nöke köszöntötte a megemlékezésre egybegyűlteket, majd Czikó 
Mikós kuratóriumi tag ismertette Bozóky Gyula életútját. Beszé-
dében elmondta, hogy Bozóky Gyula, a katolikus templomépítés 
szervezője 140 évvel ezelőtt, 1878. április 6-án született Nagy-
váradon, s  a katonai pályát választotta élethivatásul. Vezérkari 
tisztként vett részt az első világháborúban. Családjával 1922-ben 
költözött Felsőgödre. Egyik kezdeményezője, majd első számú 
szervezője volt a felsőgödi Jézus Szíve római katolikus templom 
építésének, melynek alapjait 1923. április 2-án jelölték ki, ami ak-
kor is, akárcsak idén, éppen húsvéthétfőre esett. Ebben az időben 
vált egyházi körökben fogalommá: „templomot építeni felsőgödi 
módon”. A tervek ingyen készültek, valamint az építéshez szük-
séges pénz nagy részét adományokból gyűjtötték össze. Felsőgöd 
lakossága − hívek és  nem hívek egyaránt − ingyen munkával, 
építőanyagokkal és pénzadományokkal segítették az építkezést.

Bozóky Gyula több nyelven beszélő, a családját mindenekfelett 
szerető, határozott, puritán jellemű ember volt, aki meglehetős 
szegénységben és hosszú szenvedés után hunyt el a 76. születés-
napján, Felsőgödön. Halála után, érdemei elismeréséül, Felsőgöd 
díszpolgárává választották, és  teret neveztek el róla. Emlékét 
a 2005 óta működő alapítvány is őrzi, amely folytatja a „felsőgö-
di módon templomot építeni” hagyományt, és  adományok fel-
használásával elkészíttette a templom díszvilágítását, tevékenyen 
részt vett a templomkert, valamint az „Összefogás-feszület” (Ta-
vas-kereszt) felújításában. Jelenleg történik a közel kétszáz éves 
orgona felújítása.

Mészáros Csaba atya az  ünnephez kapcsolódó szavaiban Sík 
Sándort idézve elmondta, ha „valakit egyszer meglehelt a Lélek, 
akkor az tud alkotni, és nem is akármit, hanem maradandót. Bo-
zóky Gyula is ilyen Lélektől lehelt ember, aki tudott alkotni, mert 
szerette az  egyházát, az  Istent, a  hazáját, az  embereket. Ennek 
a megemlékezésnek is ez az üzenete, hogy szeressük az egyhá-
zunkat, tegyünk érte maradandót, tudjunk elköteleződni, lelke-
sedni érte. Ha hiszünk abban, hogy az egyház az Isten műve, ak-
kor kötelességünk ezeknek a nagy személyeknek tevékenységét 
folytatni.”

A megemlékezés végén megkoszorúzták Bozóky Gyula emlék-
tábláját, majd a Szent Imre kórus tagjai egyházi népéneket adtak 
elő.

Vida-Szabó Emese

REFORMÁCIÓ 500+

Utcanévadás a felsőgödi fasorban
A felsőgödi evangélikus imaházban április 26-án került 
sor a „Bolla Árpád fasor” avatóünnepségére. Az eseményen 
az  evangélikus egyházközség tagjai mellett jelen volt a  csa-
lád: Bolla Árpád özvegye, Helga nagytiszteletű asszony, há-
rom gyermeke, unokái, dédunokája, Ittzés János a   Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott el-
nök-püspöke, Mészáros Csaba római katolikus plébános, ka-
tolikus és református hívek, valamint dr. Pintér György alpol-
gármester.

Az egybegyűlteket Chikán Katalin, dunakeszi−gödi−sződ-
ligeti evangélikus lelkész köszöntötte, majd Mekis Ádám, 
az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese vezette az ün-
nepi áhítatot. Az  esperes 1Móz 39, 20b-21 alapján hirdetett 
beszédében elmondta, hogy Bolla Árpád, az  evangélikus 
gyülekezet egykori lelkésze olyan ember volt, aki megjárt 
mélységet és magasságot, de Istenhez való viszonyában vál-
tozatlan maradt. Tudta, hogy Isten kezében vagyunk min-
denkor. „Adja meg az  Isten mindannyiunk számára, hogy 
az a Krisztus, akit Bolla Árpád is hirdetett ennek a gyüleke-
zetnek, legyen mindannyiunk számára olyan megtartó erő, 
hogy életünk végén majd úgy tudjunk visszanézni, hogy: 
most már értek mindent, tudok mindent, megértettem azt, 
hogy mit akart az életemmel az Úr.”

Idősebb Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkész 
személyes emlékeit megosztva mutatta be, hogy milyen em-
ber volt Bolla Árpád: „Pásztori lelkületű szolgája volt az Úr-
nak. Bátor ember volt, aki nem félt kimondani az  igazságot 
akkor sem, amikor tudhatta előre, hogy nem fogják őt azért 
»megdicsérni«. Ő volt az evangélikus egyházban talán a leg-
hosszabb ideig segédlelkészként szolgáló lelkész. Kitanulta 
a  villanyszerelési szakmát, oktató is lett. Hallatlanul nagy 
szeretete révén a  tiltás ellenére is kiállt azért, amire elhívta 
őt az  Isten. Amilyen szeretettel fordult a fiatalok felé, olyan 
szeretettel fordult az idősek, betegek, haldoklók felé is idősebb 
korában, amikor kórházlelkészi szolgálatot vállalt.”

Farkas Dóra gödi evangélikus diák Telemann Vivace című 
darabját adta elő fuvolán. Majd Bolla Árpád életének moz-
zanatai hangzottak el, melyekből kiderült, az  ő „kezdemé-
nyezése révén került sor Felsőgödön egy evangélikus nyara-
lóház felépítésére, mely, az akkori politikai helyzetben szinte 
kivételesnek számított, s végső soron a felsőgödi evangélikus 
hívek imaterméül szolgált és szolgál azóta is. Barcs Lajos, aki 
azokban az  években evangélikus felügyelő édesapja mellett 
az alsógödi gondnoki tisztséget látta el, szerezte be az enge-
délyeket a különböző hivataloknál, hogy az ajándékba kapott 
telken felépülhessen ez az  imaház. Kezdeményezése és  utá-
najárása nyomán 2018. április 26-tól kezdve Bolla Árpád 
evangélikus lelkész nevét viseli a Sport utca és a Duna út kö-
zötti fasor (régen Honvéd sor).”

A beszédek után dr. Pintér György alpolgármester átadta 
az  utcanévtáblát Bolla Árpádné Helga asszonynak és  Barcs 
Lajosnak. Az ünnepség fénypontjaként az imaházból az utcá-
ra vonult az ünneplő közösség, ahol az esperes úr megáldotta 
a Bolla Árpád fasor utcanévtáblát. A közös áhítat végén dr. 
Ittzés Máté evangélikus felügyelő mondott záró imádságot.

Vida-Szabó Emese
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A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért 
Alapítvány
Adószáma: 18710357-1-13

Alapítványunk ez úton is köszöni az előző évi támogatá-
sokat. Célunk a jövőben a gödi gyermekek sportja mellett 
a kulturális programokon való részvétel támogatása is.

Bozóky Gyula Alapítvány
Adószáma: 18710034-1-13

Alapítványunk ez úton is köszöni a  2017-ben kapott 
297 000 Ft támogatást, melyet teljes egészében a templom-
kert és a Bozóky tér felújítása fordítottunk.
Ebben az évben a terv: A közel 200 éves orgona felújításá-
nak I. üteme (a játszóasztal korszerűsítése).
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalékának 
felajánlásával támogassák céljainkat.

Gödi Művészetoktatásért Alapítvány
Adószáma: 18621525-1-13

Az alapítvány célja a tehetséges és a művészetek iránt fo-
gékony gyermekek nevelésének támogatása, valamint a te-
hetséggondozás szellemi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
programok megszervezése és  megvalósítása a  Gödi Né-
meth László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lában. A felajánlásokat előre is köszönjük!

Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány
Adószáma: 18686902-1-33

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda alapítványa köszöni, 
ha személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az óvoda céljai-
nak megvalósítására ajánlják fel. 

Gödi Sportegyesület
Adószáma: 19836454-1-13

A Gödi Sportegyesület célja Göd városban sportprog-
ramok szervezése, ezen belül a  szabadidős és  verseny-
sportokban való részvétel, az egyes sportágak népszerű-
sítése, utánpótlás-nevelés, az  egészséges és  sportszerű 
életmód minél szélesebb körben történő megismerte-
tése. Jelenleg tíz szakosztályban, szakképzett edzőkkel 
biztosítjuk a  sportolási lehetőségeket kicsiknek és  na-
gyoknak egyaránt.

Játszoda Egyesület
Adószáma: 18703313-1-13.

Gödön elsősorban gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátá-
sával foglalkozunk 2004 óta. Egyénre szabott, komplex 
módszerekkel segítjük a  gyermekek fejlődését. Az  1%-os 
felajánlások minden évben nagymértékben segítik a mun-
kánkat. Köszönjük szépen a támogatást!

Jövőformáló Alapítvány 
Adószáma: 18714155-1-14

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
alapítványának célja a  tanulmányi kirándulások, erdei 
iskolák megvalósulásának támogatása, az  esélyegyenlő-
ség biztosítása az intézmény diákjai számára, a rászoruló 
gyermekek támogatása és az eszközbeszerzések támogatá-
sa. Hozzájárulásukat az  iskola nevében köszöni a  tantes-
tület.

Naszály Mentőcsoport Alapítvány
Adószáma: 18733107-1-13

Alapítványunk célja a váci járás hivatalos önkéntes men-
tőcsoportjának, a Naszály Mentőcsoportnak támogatása.
Gödi székhelyű mentőcsoportunk elsősorban a  helyi 
és  a  környékbeli katasztrófahelyzetekben (árvíz, hóhely-
zet, eltűnt személy felkutatása) nyújt segítséget az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak és  a  lakosság-
nak. Nagy teljesítményű, speciális terepjáró járműveinkkel 
olyan helyeken és helyzetekben is tudunk közlekedni, ahol 
a hivatásos szervek járművei erre nem képesek, vagy nincs 
elegendő kapacitásuk rá. Tevékenységünket önkéntes ala-
pon, szabadidőnkben, saját költségünkön végezzük, ezért 
kérjük a kedves adófizető polgárok 1%-os támogatását!

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

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
alapítványának célja az  idegen nyelvoktatási feltételeinek 
fejlesztése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, termé-
szet- és  társadalomtudományi) támogatása, a  számítás-
technika-oktatás feltételeinek javítása, a  sport támoga-
tása, feltételeinek javítása, hagyományőrzés, egészséges 
életmódra nevelés, a  diákok művészeti tevékenységének 
támogatása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, 
a könyvtár állományának gyarapítása.

1 SZÁZALÉK

Adófelajánlások helyi társadalmi szervezeteknek

Tisztelt Olvasóink!
Az alábbi gödi civil szervezetek arra kérik Önöket, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával 
támogassák működésüket. 
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ZÖLDHULLADÉK

Zöldhulladék-leadási lehetőségek 2018-ban 
Évközi zöldhulladék-leadás
A tavaszi ingyenes akciót követően a zöldhulladék-leadási rendszer átalakul.

A zöldhulladék-átvételi pont, amely a Ne-
meskéri úti temetővel szemközti földút-
ról közelíthető meg, 2018-ban kizárólag 
az alábbi SZOMBATI napokon 8 és 16 óra 
között tart nyitva:

hónap nap nap

április 21. -

május 5. 19. 

június 16. 30. 

július 14. 28. 

augusztus 11. 25. 

szeptember 8. -

október 6. -

Ezeken a  napokon gödi ingatlanonként 
maximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, 
vagy 1,5 m³ nem zsákolható zöldhulladé-
kot INGYENESEN szállíthatnak be. Ennél 
nagyobb mennyiségű zöldhulladék térítés 
ellenében adható le. A térítési díjak: 1 zsák 
vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.

Az ingyenes zöldhulladék leadásakor 
a jogosultságot gödi lakcímkártyával, vagy 
üdülőingatlannal rendelkező ingatlantu-
lajdonosok esetében az  utolsó hulladék-
szállítási díj számlájával vagy annak fel-
adóvevényével kell igazolni.

Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

Kérjük azokat a lakosokat, akiknek in-
gatlanán utcanévtábla van, hogy elle-
nőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a nö-
vényzet, jól látható-e az azon szereplő 
felirat. A tábla láthatóságáról az ingat-
lan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Önkormányzati rendelet írja elő, 
hogy az  utcanévtáblát csak az  ingat-
lanon végzett felújítási, karbantartási 
munkálatok idejére szabad eltávolítani 

a helyéről, és a lehető legrövidebb időn 
belül gondoskodni kell a  visszahelye-
zéséről.

Ha az  utcanévtábla eltűnik, meg-
semmisül vagy megrongálódik, 
az  ingatlantulajdonosnak a  Polgár-
mesteri Hivatalban kell bejelentést 
tennie az  alábbi elérhetőségek va-
lamelyikén: (06 27) 530-064 vagy 
varoshaza@god.hu.
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FELELŐS ÁLLATTARTÁS

A kutyasétáltatás 
szabályairól 
A közlekedés biztonsága és a városi 
közösség békés egymás mellett élé-
se érdekében a közterület-felügyelet 
munkatársai május hónapban foko-
zott figyelmet fordítanak a kutyasé-
táltatás szabályainak betartatására, 
elsősorban figyelmeztetéssel, de ki-
rívó esetekben bírsággal is. Ezeket 
a szabályokat az állatok védelméről 
és kíméletéről rendelkező 1998. évi 
XXVIII. törvény, és  a  kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és  forgal-
mazásáról alkotott 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet írják elő. 

A hivatalhoz érkező bejelentések 
növekvő száma alapján Göd bel-
területén egyre többen sétáltatják 
a  kutyájukat szabadon, póráz nél-
kül. 

Az idézett, hatályos jogszabályok 
szerint közterületen kutyát csak 
pórázon lehet vezetni. Fontos még 
tudni, hogy pórázon is csupán olyan 
személy vezetheti az ebet, aki a ku-
tya irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes. Ezenkívül az eb tu-
lajdonosának biztosítania kell azt, 
hogy a  közterületen kutyája sem 
más állatot, sem embereket a hara-
pásával ne veszélyeztethessen. 

A közösségi terek tisztasága érde-
kében pedig a  kedvtelésből tartott 
állat ürülékét az állattartó a közte-
rületről köteles eltávolítani.

Mivel általában a  kutyákat már 
a zöldterületre vezető úton is szaba-
don sétáltatják, fontos, hogy a nem 
pórázon vezetett ebek veszélyez-
tethetik az ott tartózkodó emberek 
és más ebek biztonságát.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!
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KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368
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Hivatalosan tizenegy helyszínre hirdettek találkozót az ön-
kéntes munkában részt venni akarók számára, de spontán 
módon, egyéni szervezéssel a város más pontjain is alakul-
tak kisebb csoportok, amelyek tagjai megtisztítottak egy-egy 
szemetes területet. Olyan gödi lakosok is voltak, akik ugyan 
nem csatlakoztak a rendezvényhez, de úgy gondolták, az ön-
kéntes takarítás napján rendbe teszik a házuk előtti területet, 
vagy összeszedik a szemetet az utcájukban, a közvetlen lakó-
környezetükben. Az  ő munkájuk is példaértékű, bár minél 
többen követnék ezt a mintát. 

Szervezett formában mintegy kétszázan vettek részt 
az  idei hulladékgyűjtési akcióban. A  korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is az eldobált PET-palackok, az üdítős és sörös 
dobozok, a legkisebb kiszerelésű röviditalos üvegek, illetve 
a cigarettacsikkek tették ki a közterületekről összegyűjtött 
hulladék legnagyobb részét. A  Duna-parton a  kavicsok 
között ezúttal is sok volt az  üvegszilánk. Az  eldugottabb, 
félreesőbb részeken pedig sajnos most is előkerült a  zöld 
növények közül jó néhány (fémrészeitől megfosztott), tönk-
rement háztartási gép, és  egy-egy kupac építési törmelék. 
Változást jelent viszont a tavalyi, tavalyelőtti évhez képest, 
hogy most az eddigieknél kisebb mennyiségű volt a közte-
rületeken talált szemét. Bizakodjunk abban, hogy ez nem 
csak szerencsés véletlen, hanem egy jó tendencia első jele...

Öröm volt látni, hogy az akcióhoz több helyszínen is egész 
családok csatlakoztak kisebb-nagyobb gyerekekkel. A gyö-
nyörű időben a legkisebbek is élvezték a nem különösebben 
fárasztó, de nagyon hasznos munkát. Ők, a fiatalok jelen-
tik a reményt arra, hogy egyszer majd itthon is eljuthatunk 
a környezettudatosságnak arra a fokára, ahol Ausztria, Né-
metország vagy Svájc tart. A környezet iránti igényesség ki-
alakítása társadalmi szinten persze nem megy egyik napról 
a másikra, de az biztos, hogy csak az iskolákban és a csalá-
dokban lehet elkezdeni. 

A jól végzett munka után az önkénteseket ezúttal is meleg 
ebédre várták Felsőgödön a  Duna-part Nyaralóházakban, 
Alsógödön pedig a Duna csárdában. Jövőre ismét találko-
zunk!

Koditek Bernadett

A munkában számos család is részt vett, például Vető Zoltán és fiai, Olivér 
és Milán. Képünkön Csányi József képviselővel tisztítják meg a sportpályát

A Retró Ady Klub tagjai idén is a Duna-part Nyaralóházakban gyülekeztek. 
Ők  a felsőgödi folyópartot és környékét tisztították meg a hulladéktól

Az alsógödi vasútállomás környékén Simon Tamás alpolgármesterhez 
a felelős állattartás iránt elkötelezett kutyatulajdonosok és négylábú 
barátaik is csatlakoztak

KÖRNYEZET

Önkéntes munkával a város 
tisztaságáért
Mint minden évben, idén is közös tavaszi nagytakarításra 
hívta az önkormányzat a környezetükért tenni akaró gö-
dieket. A hulladékgyűjtési akciót először március 24-ére 
hirdették meg, de az esős, rossz idő miatt végül április 14-
ére került át a rendezvény. 
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Az óvodák hírei
KASTÉLY ÓVODA

A Föld napja a Kastély Óvodában
A „Környezettudatosság programja az  óvodai nevelésben” in-
tézményi innovációban a Kastély Óvoda minden csoportja részt 
vesz. A közös munkát 2016 óta a környezeti munkaközösség ké-
szíti elő és koordinálja hónapról hónapra. Környezeti nevelésünk 
a Zöld napok (a környezet jeles napjai) köré épül, és maga a kör-
nyezettudatosság a  különböző világeseményekhez kapcsolódva 
nyilvánul meg. Feladatokat vállalunk mások mellett az állatok, 
a víz, a Föld világnapján, valamint a madarak és fák napján is.

Idén a Föld-napi projektünk három héten át tartott, melynek 
célja a  gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása, 
a  környezetvédő magatartás megalapozása és  fejlesztése volt. 
E  három hét alatt a  gyermekek életkori sajátosságait figyelem-
be véve változatos, élményszerű tevékenységeket biztosítottunk 
óvodásainknak, amelyek segítségével sokoldalúan gyűjthettek 
információt és tapasztalatot a Földről − kísérleteket, megfigyelé-
seket folytattunk, jártunk könyvtárban, kirándultunk.

A Föld napjára a munkaközösség hat állomásból álló játékos 
feladatsort állított össze, volt szelektív hulladékgyűjtés, aszfaltra 
rajzolás a „Bolygónk, a Föld” témában és kirakós játékok egész 
sora. A környezettudatos szemlélet egyébként nem csupán a ne-
velőtestület, hanem a szülők, a családok körében is egyre inkább 
terjed. Ezt példamutató magatartásunkkal, szemléletformálással 
és közös programok szervezésével sikerült elérnünk.

A családokat is bevontuk az „Egy család, egy növény!” prog-
ramba: minden kisgyermek elültethette otthonról hozott kis vi-
rágját a saját csoportja kiskertjében.

A Pitypang csoport második éve „műveli” kis konyhakertjét, 
ahová borsót, retket, salátát, hagymát, paprikát, paradicsomot, 
uborkát ültettünk. A  növényeket locsolhatják, gondozhatják, 
nyomon követhetik fejlődésüket − és  betakaríthatják a  termést, 
amelyet közösen dolgozunk fel, például borsót pucolunk, vita-
minsalátát készítünk. A Föld világnapjának tiszteletére április 19-
én minden felnőtt és gyermek zöld pólóban érkezett az óvodába. 
Április 20-án pedig Tűzoltónap zárta háromhetes projektünket.

Köszönet a támogató családoknak és a kollégáknak!
Baranyay Eszter

óvodapedagógus, környezeti munkaközösség vezető

KINCSEM ÓVODA

Egészségnap a Kincsem Óvodában
Mozdulj rá! szlogennel hívta fel a kisgyermekek és  szüleik fi-
gyelmét a gödi Kincsem Óvoda az idén április 21-én megrende-
zett egészségnapra. A programokról és az egészségnap fontos-
ságáról Szőke Zsófia óvodavezető számolt be a Gödi Körképnek.

− Esztendők óta hangsúlyos tavaszi eseménye ez a Kincsem Óvo-
dának…
− Valóban kiemelten fontos nap óvodánk életében, ugyanis 
az  egészségfejlesztést alapvető célnak tartják pedagógusaink. 
Napjainkban a nemzetközi és a hazai oktatáspolitika egyik súly-
ponti célkitűzése, hogy gyermekeink testi-lelki egészségvédel-
mét, helyes életvezetését megalapozzuk, s  azokat megismertes-
sük a 3-7 éves korosztály tagjaival.

A  Kincsem óvoda pedagógiai programja ezt még kiegészíti 
azzal az alapvető pedagógiai megfontolással. hogy gyermekeink 
számára fontos ismeret az egészséges táplálkozás, a helyes élet-
vitel megalapozása, a káros függőségek prevenciója, a minden-
napos testmozgás, a  baleset-megelőzés és  a  személyes higiéné 
ismerete.

− E nemes célok hogyan érhetőek el az óvodás korosztályban?
− Az egészség megtartása, fejlesztése a harmonikus, sikeres élet-
vitelhez szükséges kompetenciák kialakítására épül, amelyek 
feltételezik a  gyermeki személyiség megismerését, folyamatos 
gyakorlással erősítik a  különböző élethelyzetekben a  testi-lelki 
edzettséget, pótolják, illetve kiegészítik az egészségvédő képes-
séget, továbbá attitűddé alakítják az egészségvédő magatartást. 
Minderről röviden tájékozattam a  szülőket az  egészségnapunk 
reggelén.

− Mi minden történt az egészségnapon?
− Délelőtt a  szülők tartalmas előadásokat hallgathattak dr. 
Vecserka Zsolt gyermekorvostól, Kis Tamás pszichológustól, 
Muszkatalné Tóth Andrea fogászati asszisztenstől és  Turzai 
Árpád dietetikustól, s  ezek mindegyike a  gyermekek – legfris-
sebb kutatásokra alapozott − egészségneveléséről szólt.

A gyermekek a nap folyamán játékos mozgás- és néptánc-fog-
lalkozásokon vehettek részt, megismerkedhettek a gyermekjóga 
rejtelmeivel, kézműves munkákat készíthettek a  játszóházban, 
focizhattak, sőt többféle egészséges ételt, gyümölcsöt, zöldséget, 
különféle salátákat, mézeket és süteményeket kóstolhattak.

Nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a gyermekek és a szüleik 
is remekül érezték magukat ezen a délelőttön. A tavaszi egészség-
nap hagyományát a Kincsem Óvoda a jövőben is nagy örömmel 
ápolja tovább.

(w)
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Véget ért az idei Szakma Kiváló Tanulója Verseny a Hungexpo te-
rületén, ahol április végén adták át a díjakat a legjobb tanulóknak. 
Számunkra mindig különösen fontos ez a megmérettetés, hiszen 
ez az egyik legjobb fokmérője a Gödön folyó elméleti és gyakorlati 
oktatásunknak. Idén sem csalódtunk, diákjaink komolyan vették 
a küzdelmeket, és legjobbat hozták ki magukból.

A karosszérialakatosok között Mészáros Csaba országos első, 
míg Nagy Ádám negyedik helyezést ért el, felkészítőik Simon-
Csernyik Szilvia (elmélet) és Czakó Attila (gyakorlat) voltak. Eb-
ben a versenyben idén már másodszor tudtunk nyerni, olyan nagy 
iskolák előtt, amelyekben az Audi és a Mercedes gyár támogatja 
a képzést. Ha akad indulónk az asztalosok között, ő szinte mindig 
döntős is. Ebben az évben Almási Bálint országos 4. helyezett lett, 
csupán hajszálra maradt le a dobogóról. Őt is ketten készítették fel 
a versenyre: Bagó Péter (elmélet) és Ádám Tamás (gyakorlat).

A címben említett negyedik diákunk Balogh Krisztián, aki 
tavaly végzett nálunk kőfaragóként, és  szeptemberben ő  képvi-
seli Magyarországot az  euroSkills nemzetközi versenyen, ami 

a szakmák Európa-bajnoksága. A felkészülés jól halad, s reméljük, 
hogy Krisztián kamatoztatja majd a  Czifra Tamástól (gyakorlat) 
és Hegedűs István Pétertől (elmélet) tanultakat.

B. E.

Az iskolák hírei

Újabb huzellás sikerek
Az elmúlt hónapban jeleztük, hogy két diákunk, Regős Anna Júlia 
(7.c) és Tárkányi András (8.a) továbbjutott a Jedlik Ányos Fizika-
verseny országos döntőjébe. Az első áprilisi hétvégén Nyíregyhá-
zán megrendezett versenyen Tárkányi András az első, Regős Anna 
Júlia pedig a negyedik helyen végzett, öregbítve iskolánk hírnevét. 
Felkészítő pedagógusuk Horváth Sándor volt.

Diákjaink évek óta részt vesznek a Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia által megszervezett nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmá-
nyi versenyen. Március 23-án 21 általános iskolában mintegy 4300 
versenyző oldotta meg a megyei forduló feladatait. Az első helyen 
végzett Gerő András (1.c) és Robotka Míra (3.c) osztályos diákunk, 

míg Robotka Réka (3.c) második lett. Ők hárman kaptak meghí-
vást az országos döntőbe! Harmadik helyen végzett Erdős András 
(4.c), a negyediken Kiss-Fehér Katalin (4.c), a hetediken Megadja 
Blanka (3.d). Blanka tanítónője Gellénné Vecserka Enikő, a  többi 
tanulónk magyartanára pedig Marjai Éva.

A Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és  Gimnázium 
által meghirdetett német nyelvi versenyen Tárkányi András (8.a) 
az  első, Tóth Keve (8.a) pedig a  második végzett, tanáruk Csábi 
Ildikó. Az angol nyelvi versenyen Uttó Luca (8.d) második lett, ta-
nára Benczéné Gyalókai Erzsébet.

A diákoknak gratulálunk, a pedagógusoknak és a szülőknek pe-
dig köszönjük áldozatos nevelőmunkájukat!

H. A.

A karosszérialakatos tanulók, felkészítő tanáraikkal

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Négyen a legjobbak között

HUZELLA ISKOLA

Művészet és Tudomány Hete
Március harmadik hete a művészeté és a tudományé volt a Huzel-
lában. A gyerekek nagy izgalommal készültek a megmérettetésre. 
Hétfőtől csütörtökig tartott a versengés, és a hét végére kiderült, 
ki lett évfolyamszinten az év matematikusa, illetve melyik osztály 
csapata a legjáratosabb a magyar komplex versenyben. A kis mű-

vészpalánták elmerülhettek a versmondás szépségében, míg sokan 
az éneklésben lelték meg örömüket. A rajzversenyre érkezett pá-
lyamunkákban két héten át gyönyörködhettünk.

A díjak kiosztására a  következő héten került sor: 85 ajándék-
csomag talált gazdára, hála a  Nyelv és  Tehetség Iskolai Alapít-
ványnak, valamint a szülői felajánlásoknak. A gyerekek nagyszerű 
élményekkel, remek ajándékokkal és  tantárgyi, illetve igazgatói 
dicséretekkel gazdagodhattak a Művészet és Tudomány hetén.

A huzellások is takarítottak!
Április 14-én, szombaton a  városi takarítónapon a  6.a 
osztály lelkes diákjai osztályfőnökük vezetésével a  Fe-
neketlen-tó környékét és a Duna-partot tisztították meg 
a  szeméttől. Reggel kilenc órától délig fáradhatatlanul 
gyűjtötték a  felelőtlen emberek által szertehagyott hul-
ladékot.

Intézményünk osztályai évek óta lelkesen vesznek részt 
– nem csupán a meghirdetett napokon − környezetük tisz-
tán tartásában. A Feneketlen-tó környéke kedvelt helyszíne 
a szabadtéri testnevelés óráknak, ezért terveink szerint a tó 
környékét és a Duna-partot a Huzella Iskola „örökbe fogad-
ja”, és havi rendszerességgel vállalja a szeméttől való meg-
tisztítását. Célunk, hogy a gyerekek a környezetvédelemről 
ne csak beszéljenek, hanem azt a való életben is gyakorolják.
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Április 13-án rendezték meg Sződligeten 
a  Dunakanyar Népművészeti Versenyt, 
ahol intézményünket alsó- és  felsőgödi 
diákok egyaránt képviselték. Ferenczi 
Mihály bronz, Gelencsér Rozina, 
Gelencsér Boróka és  Gulácsi Borbála 
pedig ezüst minősítést szerzett. Gratu-
lálunk növendékeinknek, s  köszönjük 
a felkészítést Bérdi Ágnes tanárnőnek!

A Németh László-hét alkalmából idén 
is sor került tanári hangversenyünkre, 
ahol a  zeneművészeti ágon tanító mű-
vésztanárok szerepeltek, méghozzá nagy 
sikerrel. Ugyancsak ekkor rendeztük 
meg házi zongoraversenyünket. Zongo-
ra szakos növendékeink öt korcsoport-
ban mérték össze tudásukat. Az  első 
három helyezettek, sorrendben: az  első 

korcsoportban Szinovszki Barnabás 
(tanára Boross Anett), Pethő Róbert 
és  Kovács-Csatlós Boldizsár (tanáruk 
Molitor Éva). A második korcsoportban 
első lett Török Boglárka Mária (tanára 
Győri Gabriella) és  Hertel Csanád, má-
sodik Hertel Csenge (tanáruk Farkas 
Szilvia), harmadik pedig Szinovszki Pé-
ter (tanára Boross Anett). A  harmadik 
korcsoportban az első helyen Kiss-Fehér 
Katalin és  Garamszegi András Márk 
végzett (tanáruk Papp Zsófia), a másodi-
kon Pataki Mandula Anna (tanára Mo-
litor Éva), a harmadikon Kovács-Csatlós 
Zsuzsanna (tanára Boross Anett). A  4. 
korcsoport első három helyezettje Wang 
Zike (tanára Bálint Péter), Talló Barnabás 
(tanára Boross Anett) és  Mihók Ildikó 

(tanára Farkas Szilvia). Az  ötödik kor-
csoport dobogósai: Holló Fruzsina (ta-
nára Molitor Éva), Pengő Péter (tanára 
Boross Anett) és  Viola Gellért (tanára 
Farkas Szilvia).

Zenés baba-mama 
játszóház

Zenebölcsi
minden kedden június végéig 17-től  
18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama 
játszóházat tartunk a Városi Önkormányzat 
Szivárvány Bölcsődéjében!
Az utolsó foglalkozás időpontja:
2018. május 28., hétfő, 17-től 18 óráig.
Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani 
szerető, közösségi térre vágyó kisgyermeket 
és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

Az első korcsoportban Szinovszki Barnabás végzett az élen Török Boglárka Mária a második 
korcsoportban ért el első helyezést

Intézményünkbe ellátogatott egy ne-
ves zongoratechnikus, Zoltán Rudolf, 
aki budapesti műhelyében zongorákat 
javít, épít és újít fel. A délután folyamán 
először a  zongorát oktató pedagógu-
soknak, majd a zongora szakos növen-
dékeinknek és szüleiknek tartott érde-
kes előadást a  zongora működéséről, 
felépítéséről, hangolásáról, az elektro-
mos és akusztikus hangszerek előnye-
iről és hátrányairól, s mindarról, hogy 
miért is jó dolog zongorázni. Előadását 

nem csupán a történetei tették színes-
sé, hanem az általa bemutatott számos 
hangszeralkatrész is, amelyek segítsé-
gével láthatóvá vált a zongora belsejé-
ben lezajló folyamatok sora, a billentyű 
leütésétől a hang megszületéséig. Ren-
geteg olyan kérdésre kaptunk választ, 
amelyek segíthetik tanáraink és tanít-
ványaik mindennapi munkáját, vala-
mint a  szülők döntését a  hangszervá-
sárlásnál.

Sz. A

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Áprilisi eredményeink

Miért jó zongorázni?
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A közel két méter magas öko-életfa színes 
gombokból készült

Kedves hagyomány intézményünkben 
a családi nap, amelyből idén kettőt is 
tartottunk: egyet április 21-én az álta-
lános iskola, egyet pedig május 12-én 
a művészeti iskola szervezésében.

Az áprilisin az első két órában aka-
dályversenyt szerveztünk a  felső ta-
gozatnak, az  alsós gyerekeknek pedig 
előadásokat, bemutatókat és kézműves 
foglalkozásokat. A programokat az is-
kola diákönkormányzata és  az  ÖKO 
munkacsoport szervezte a  gyerekek 
ötletei és kérései alapján.

A diákok vizsla-fajtamentő és kutya-
bemutatókon is részt vehettek. A  ki-
sállat-szépségversenyen pedig közel 
fél száz házi kedvencet mutattak be 
a gyerekek, a gekkótól a gerléig, ki mit 
hozott hazulról.

Az idegennyelv-szakosok hangu-
latos teaházzal várták a  vendégeket, 

míg a  szülők a  relaxációs szobában 
töltődhettek fel. Gombokból egy 
csodálatos öko-életfát készítettek 
a  családok. Az  informatika sem hiá-
nyozhatott, ezért digitális szabadu-
lószoba és  robotépítő foglalkozás is 
szerepelt a programok között, s a Just 
Dance-terem is zsúfolásig megtelt 
gyerekekkel. Arcfestésre várták a  ki-
csiket a nyolcadikos lányok, és kedvelt 
helyszín volt a  természettudományos 
szabadulószoba, népszerűek az  ÖKO 
játékok, a  kézműves foglalkozások, 
az aszfaltrajzolás. A színes programo-
kon jól érezték magukat a gyermekek 
és a szülők is.

Mivel a  május 12-ei művészeti csa-
ládi nap idején a  Gödi Körképnek ez 
a  lapszáma már a  nyomdában lesz, 
erről az eseményről júniusban számo-
lunk be.

B. I.

Kilencedik alkalommal rendezték meg 
idén a  Dunakanyar Hangja tehetségku-
tató énekversenyt, amelynek gyermek-
kategóriáját a 11 éves Vatai-Frey Rebeka 
nyerte, aki a Huzella Tivadar Általános 
iskola diákja. 
Tavaly még korainak tartotta volna, 
hogy elinduljon az  énekversenyen, idén 
azonban benevezett a  tehetségkutatóra. 
Az első forduló reggelén majdnem meg-
gondolta magát, az elődöntő, majd a kö-
zépdöntő eredményét pedig nem bírta 

a  versenyhelyszínen kivárni – mindkét 
alkalommal otthon tudta meg, hogy to-
vábbjutott. Aztán egyszer csak ott állt 
a dobogó tetején… 
Rajzolt cicabajusz az  arcán, amikor be-
szélgetünk. Éppen gödi premierjét tar-
totta a  Gézengúzok Színjátszó Csoport, 
a  Macskaland című új darabjukat mu-
tatták be, amellyel begyűjtöttek már egy 
kismarosi első díjat, s javában készülnek 
az  országos színjátszó versenyre. Hely-
ben vagyunk! Rebeka szeret versenyezni.

− Mivel készültél a tehetségkutatóra?
− Az első fordulóra egy népdallal. Utána 
egy Kormorán-nótával, a Három harang-
gal. A  döntőre Tompos Kátya Magányos 
csónak című dalával. A népdalt korábban 
már énekeltem egy március 15-ei ünnep-
ségen, a  Kormorán együttesnek pedig 
a Gézengúzokkal voltunk egy koncertjén, 
énekeltünk is, és ott tetszett meg a dal.

− Jól gondolom, hogy az éneklés mellett 
a színjátszás is érdekel?
− Igen, nagyon szeretem azt is. Bár eze-
ket én csak hobbiszinten szeretném űzni. 
Mert igazából nyelvészettel szeretnék 
foglalkozni, a  magyar nyelvvel. Szerin-

tem a magyar nyelvtan nagyon érdekes, 
bonyolult, de meg lehet fejteni…

− Mivel töltöd még szívesen a  szaba-
didődet?
− Persze szoktam tanulni, ha nincs 
különórám, de nagyon szeretek kimen-
ni a  kertbe, és játszani a  tesómmal és 
a kutyánkkal. Meg szoktam írni is. Ovis 
koromban anyának diktáltam le a törté-
neteket, amiket kitaláltam.

− Mit jelent neked a versenyzés? Ha jól 
tudom, mindenféle versenyen elindulsz, 
lehet az matek, nyelvi verseny, ének…
− Azért szeretem, mert van benne izga-
lom, de közben érzed, hogy meg tudod 
csinálni.

− Egyet árulj még el! Mi a „B terv”, ha 
nem jön össze a nyelvészet?
− Ezen még nem gondolkoztam, de nem 
is szeretnék, – ugyanis bízom benne, 
hogy sikerül.

− Én pedig drukkolok neked. És addig is, 
sok sikert minden versenyen, amin elin-
dulsz, kicsi lány!

V. Pálfai Kinga

INTERJÚ

A Dunakanyar (idei gyermek-) Hangja 

Vatai-Frey Rebeka, a tehetségkutató 
gyermekkategóriájának győztese

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Családi napok idén is
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− Nem túl bölcs az  első kérdésem egy 
gordonkaművészhez: miért éppen Bach 
csellószvitjei?
− Bach zsenialitása minden komolyzenét 
kedvelő előtt evidencia. Az  ő művésze-
tében mindaz, ami korábban létrejött 
a zenetörténetben, csúcspontjára ér. Oly-
annyira, hogy nem kevés időnek kellett 
eltelnie ahhoz, mire az  őt követő zene-
költők, például Mendelssohn, felmérték 
ennek az óriási hagyatéknak a jelentősé-
gét. Külön érdekesség, hogy a csellószvi-
tek eredeti kottái elvesztek, így e zeneda-
rabok mások, mindenekelőtt második 
felesége, Anna Magdalena lejegyzéseiben 
maradtak fenn. Talán ez az  oka annak, 
hogy a  zenetörténetben kevés az  olyan 
mű, amely annyi vitát váltott volna ki, 
mint a  hat csellószvit. Tulajdonképpen 
a 20. században történt meg újrafelfede-
zésük, elsősorban Pablo Casalsnak kö-
szönhetően.

− Kitől származik a  komolyzenei klub 
létrehozásának ötlete?
− Szabó Zsuzsával, a  művelődési ház 
igazgatójával egyszer arról beszélget-
tünk, hogy milyen fantasztikus művész-
kollégáim laknak itt Gödön. A  teljesség 

igénye nélkül sorolom a neveket: Pászthy 
Júlia, Budai Lívia, Berkes János, Horváth 
Alajos, Szabó Judit, Bajner Zsuzsa, Ács 
György, Oberfrank Péter, Kondor Péter, 
Varró Katalin. De gödi lakos például Csík 
Erzsi, az Operaház szervezési osztályáról 
és Döme István főügyelő, s évtizedek óta 
járunk a két itteni vonókészítőhöz, Etzler 
Berndhez és  Sziráki Tamáshoz, nemkü-
lönben Kőrösi Ferenc hangszerészhez.

2017 nyarán kopogtattam be a műve-
lődési házba azzal, hogy a Budapesti Fil-
harmóniai Társaság – mivel az Operaház 
épületét éppen felújítják − helyszíneket 
keres. Tárt karokkal fogadtak, s  legott 
„bevállaltunk” egy augusztus végi kon-
certet, ami nagyon jól sikerült, telt ház 
fogadott bennünket a  földszinti nagy-
teremben. Haydn, Mozart és  Verdi mű-
veiből játszottak az  Operaház és  a  BFT 
tagjai, nevezetesen Balogh Evelin 
és  Kunszeri Márta fuvolán, Danyílova 
Galína és  Ligetiné Beke Ágnes hegedűn, 
brácsán Kondor Péter, jómagam pedig 
csellón. A művelődési házban korábban 
nemigen voltak komolyzenei koncertek, 
amelynek egyik oka, hogy nincs zongo-
ra, a másik pedig talán az, hogy egy ilyen 
magas építésű színpad nem ad lehetősé-

get a közönséggel való intimebb kapcso-
latra, amely pedig a  kamarazenélésnek 
fontos eleme. Éppen ezért a  nézőtéren 
játszottunk, s a publikum félkörben he-
lyezkedett el körülöttünk.

A következő alkalommal, december 
elsején már „két gödi házaspár vonós-
négyeseként” játszottunk az  adventi 
koncerten, méghozzá Boccherini, Spohr 
és Borodin műveit. Pillanatok alatt meg-
volt közöttünk a kivételes összhang, hi-
szen feleségemmel, Danyílova Galínával 
és Kondor Péter barátommal már több-
ször játszottunk együtt, Péter felesége, 
Varró Katalin pedig örömmel csatlako-
zott hozzánk.

Feltétlenül illendő megemlítenem egy 
decemberi koncertet, amely a  Belépés 
Családostul komolyzenei programsoro-
zatának része volt. A  Búzaszem Iskola 
zsúfolásig megtelt aulájában gödi művé-
szek játékában gyönyörködhettek a  ko-
molyzene iránt érdeklődők. A koncerten 
egyebek mellett Schubert nagyszabású 
kamaraművét, a  Pisztrángötöst hallhat-
tuk.

− „Az öt művészt gödi kötődésük ültet-
te össze kvintetté erre az alkalomra, ám 
briliáns játékuk egy jól összeszokott ka-
maraegyüttes benyomását keltette” – ol-
vashattuk a beszámolót erről az estéről 
a Gödi Körképben. Idén ön új kamara-
koncert-sorozatot indított szintén gödi 
illetőségű zenészbarátaival.
− Gondolom, kevesen tudják, hogy dr. 
Pintér György alpolgármester gyakorló 
csellista, s az ő ötlete volt a négy koncert 
a  négy évszak jegyében, természetesen 
Vivaldi korszakos művének apropóján. 
Április elején került sor a  gödi művé-
szek újabb kamarakoncertjére, Tavasz 
címmel. Vivaldi E-dúr hegedűversenyét, 
Beethoven Duó brácsára és csellóra című 
darabját, Schubert B-dúr vonóstrióját, 
valamint Kodály Esti dalát és  Bartók 
Román népi táncok című művét hege-
dűn Danyílova Galína és Varró Katalin, 
brácsán ezúttal fiunk, Bartos Dániel, 
csellón pedig szerénységem szólaltatta 
meg. Ez is telt házas koncert volt, s külön 
örömünkre szolgált, hogy a  nézőtéren 
sok fiatal arcot láttunk. A következő fel-
lépésünk június 15-én lesz a József Attila 
Művelődési Ház nagytermében.

− Remélem, velem együtt az olvasóink is 
beírják e dátumot a noteszukba.

W. B.

INTERJÚ

Kamarakoncertek és komolyzenei klub 
városunkban
Komolyzenei klub indult a  József Attila Művelődési Ház emeleti kistermében, 
amelynek április 24-ei nyitórendezvényén Bartos Csaba, a  Magyar Állami Ope-
raház nyugalmazott csellistája beszélt Johann Sebastian Bach hat szólószvitjének 
zenetörténeti jelentőségéről, természetesen kettőt is megszólaltatva azok közül. 
A feledhetetlen élményt nyújtó klubdélutánt követően kértünk tőle interjút.

Danyílova Galína, Varró Katalin, Bartos Dániel és Bartos Csaba az áprilisi kamarakoncerten
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S Z E R E T S Z  É N E K E L N I ?
Ne a fürdőszobában tedd, gyere közénk!

VÁR A GAUDE!
Kórusunk elsősorban a tenor és a basszus szólamokba vár

zenét kedvelő leendő kórustagokat.
Megtalálsz minket csütörtök esténként ½ 8-tól a felsőgödi 

Katolikus Közösségi Házban a Bozóky téren,
vagy június 2-án a hangverseny után.

Jó hangulatú próbáinkon garantált a feltöltődés.
A kottaismeret nem akadály.

Közel harmincan várunk szeretettel!

GÖDI MŰVÉSZEK
NÉGY KAMARAKONCERTJE
A NÉGY ÉVSZAK JEGYÉBEN

Második kamarakoncert

június 15-én 18 órakor
a művelődési házban 

„NYÁR”
címmel

Műsor:
Antonio Vivaldi: Négy évszak – Nyár

Ludwig van Beethoven: c-moll vonósnégyes 
op.18. No.4

Bartók Béla: Duók két hegedűre
Amilcare Ponchielli: Órák tánca
Claude Debussy: A lenhajú lány

Johannes Brahms: Két magyar tánc

Előadók:
Danyílova Galína, Varró Katalin – hegedű

Kondor Péter – brácsa
Bartos Csaba – cselló

A belépés díjtalan.
www. godimuvhaz.hu

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

A következő alkalom időpontja:
május 22. (kedd) 15 és 17 óra között

Téma: Johann Sebastian Bach csellószvitjeinek tánctételei
Videóval illusztrált bemutató

Mindenkit szeretettel várnak!

www.godimuhaz.hu info@godimuvhaz.hu, 
telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254 5124
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− Rendhagyó tárlatvezetés a vernisszázson… Honnét az ötlet?
− A kiállításaimat, ha tehetem, jó ideje magam nyitom meg, neve-
zetesen azokat, amelyek a  legkedvesebb munkáimat mutatják be 
a közönségnek. A mostani, gödi tárlaton is azoknak a könyveknek 
az illusztrációi szerepeltek, melyek a legközelebb állnak a szívem-
hez. A rendhagyó tárlatvezetéseket pedig azért találtam ki, mert 
olyan fantasztikus történeteim vannak az egyes illusztrációk ke-
letkezésével kapcsolatban, amelyeket szeretnék megosztani a láto-
gatókkal.

− Lássa be, hogy muszáj elmesélnie most egyet ezek közül…
− Rendben. Elmondom a kedvencemet, amely Boldizsár Ildikó író-
nővel kapcsolatos. Fiatal lányként még csupán ábrándoztam arról, 
hogy felnőtt koromban könyvillusztrátor leszek. Akkortájt kezem-
be került egy újság, benne egy velem egyidős lánnyal készült inter-
júval, aki arról beszélt, hogy mesekutató szeretne lenni. Azonnal 
a  szívembe zártam őt, hiszen azonosak voltak a  céljaink: mind-
ketten mesékkel szeretnénk foglalkozni. Az  interjúban Ildikó, 
hiszen róla van szó természetesen, mesélt egy könyvéről, amely-
nek az  a címe, hogy Amália álmai. Mesék a  világ legszomorúbb 
boszorkányáról. Amália, persze, jó boszorkány, ért az állatok nyel-
vén, beszélget az esővel, ám nagyon magányos, s ezért szomorú. 
Arra gondoltam, milyen jó is lenne, ha ezt a mesekönyvet valaha 
egyszer én illusztrálhatnám.

Teltek-múltak az  évek, s  éppen egy olyan időszakban, amikor 
igen sok munkám gyűlt össze, egyszer csak megcsörrent a  tele-
fonom. A  Móra Könyvkiadó akkori főszerkesztője hívott, s  még 
mielőtt elmondhatta volna, hogy miért is keres, gyorsan közöltem, 
hogy most rengeteg a feladatom, nem tudok újabb munkát vállal-
ni, kivéve, ha Amália álmairól lenne szó. Néma csönd a vonal túlsó 
végén, majd: „Honnét tudtad, hogy erre szeretnélek felkérni?”

Nagyon boldog voltam, hogy megvalósulhat a  régi álmom. 
Minden egyéb munkámat félretoltam, s  elvállaltam Ildikó me-
sekönyvének illusztrálását. Annyira izgultam, hogy a  találkozás 
előtti éjszakán a könyvről álmodtam, noha az abban lévő meséket 
nem ismertem, nem olvastam. Megálmodtam a  könyv borítóját, 
amelyen Amália úgy néz ki, mint Boldizsár Ildikó: vörös, göndör 
és keszekusza a haja, amelyben kígyók, békák és bogarak tanyáz-
nak. Másnap a kiadóban a kezembe nyomták a kéziratot. Azon-
nal beleolvastam. Ez  állt az  első oldalon: „Békák ugrabugráltak 
szoknyája körül, bogarak bújtak meg ruhája fodrain, s a legszebb 
kígyók ékesítették nyakát minden boszorkányszombaton”.

− Ez több mint meseszerű… Mikor döntötte el, hogy könyvilluszt-
rátor lesz?
− Kisgyerekkorom óta szerettem volna ezt a pályát választani, ám 
ahhoz, hogy ez az  álom megvalósuljon, rengeteget kell tanulni. 
Húsz kerek éven át koptattam az iskolapadot, s végül az Iparművé-
szeti Egyetem grafika-könyvtervezés szakán diplomáztam, majd 
elvégeztem a mesterképzőt is.

Azóta mesekönyveket illusztrálok. Persze megtalálnak más-
fajta munkák is, sőt néhány éve írok meséket magam is. Ed-
dig négy könyvem jelent meg, az  Álomcirkusz, a  Lenka, a  Palkó 
és  a  Kocsonyakirályfi. Ennek okán egyre gyakrabban hívnak or-
szágszerte író-olvasó találkozókra, gyerekek közé. Ezeken az  al-
kalmakon elmesélem Lenka és  Palkó történetét, amihez van 
nekem egy Ládaszínházam, amelyet nagyapám katonaládájából 
fabrikáltam, és ott mutogatom az illusztrációkat, illetve bábokkal 
elmesélem a gyerekeknek a történetet.

− Ön régebben tervezett bábokat a Kolibri Színháznak.
− Igen, de aztán évek múltán valahogy megszakadt ez a munka-
kapcsolat, ám mostanában, hál’ isten, újra „felfedeztek” a  báb-
színházas rendezők. Nagy boldogságom, hogy tavaly a  zalaeger-
szegi Griff Bábszínház, Bartal Kiss Rita rendezésében bemutatta 
a  Lenka és  Palkó című darabomat, s  külön öröm volt, hogy én 

INTERJÚ

Mesefestészet Tündérországban
Felhőlépcső című kiállítása május 4-ig volt látható a Duna-part Nyaralóházak színháztermének előterében, amelyet rendhagyó tár-
latvezetés formájában az alkotó nyitott meg április 7-én. Szegedi Katalin illusztrátorral beszélgettünk.

Az Alice Csodaországban könyvborítója

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

Május 12., szombat 19 óra
Szakonyi Károly: Adáshiba
komédia

Május 13., vasárnap 11 óra
Vízipók, csodapók
mesemusical

Május 13., vasárnap 19 óra
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
vígjáték két részben

Május 18., péntek 19 óra
Peter Shaffer: Ki fut a nő után
édes hármas páros játék két félidőben

Május 26., szombat 19 óra
Zerkovitz Béla − Szilágyi László: Csókos 
asszony
operett két felvonásban

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó – 
Vác, július 5-8. – programjairól a v4fest.eu 
honlapon olvashatnak.

GÖDI

2018

Jazz
NAPOK

MÁJUS 25., PÉNTEK 19 ÓRA

JÚNIUS 1., PÉNTEK 19 ÓRA

JÚNIUS 8., PÉNTEK 19 ÓRA

Dresch Quartet

Syrius Legacy 
20.45-kor: 

Sárik Péter Trió

Oláh Kálmán Trió és Oláh Kálmán fiai
20.45-kor:

Berkes Balázs Trió

HELYSZÍN: BELGA SÖRHÁZ

Boldizsár Ildikó Boszorkányos mesék című 
könyvének címoldala

Felhőlépcső − Illusztráció G. Szász Ilona Álomszövő 
Pendula című könyvéhez

lehettem ennek az  előadásnak a  látványtervezője. 
E két mese egyébként nagy utat futott be, színpadra 
állította a bialystoki bábszínház Lengyelországban. 
Az ottani előadást Csató Kata rendezte, s munkáját 
több nemzetközi bábfesztiválon is díjazták. Sőt, Taj-
vanon is bemutatták a Lenka és Palkó „mini” báb-
színpadi változatát.

− Végezetül arra kérem, hogy mondjon néhány szót 
a gödi kötődéséről.
− A családommal húsz éve élünk Gödön. A kisfiam 
születése után kinőttük a korábbi pesti lakásunkat, 
keresgélni kezdtünk valami „madárcsicsergős” he-
lyet a főváros környékén, és első látásra beleszeret-
tünk ebbe a városba. Egy gyönyörű, száz éve épült 
házban lakunk, amely nagyon inspirálóan hat rám, 
nem beszélve a hosszú, kóborlós Duna-parti séták-
ról. Volt szerencsénk megismerkedni a ház valami-
kori tulajdonosaival, akik már igen idős emberek. 
Megható volt ez a találkozás.

Walter Béla

Művészetek  
Szabadegyeteme: 

Dalí és a 
szürrealizmus

Gimesy Péter művészettörténész 
vetített képes előadása 

a zseniális katalán 
festőművész munkásságáról.

További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára 500 Ft.

június 8., péntek 20 órától
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A Göd Városi Könyvtár hírei
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu

KÖNYVES ÖTÖS
májusi könyvajánlatunk:
•  Irène Frain: Marie Curie szerelmei
•  Királylány a lángpalotában – Erdélyi szász népmesék
•  Oravecz Imre: Ókontri − A rög gyermekei III.
•  Douglas Murray: Európa furcsa halála
•  Daniel Goleman – R. J. Davidson: A meditáció tudománya

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér
Időpont: 2018. május 29. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE 
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Madarak és fák napi Bütykölde
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (Göd, Jósika u. 14.)
2018. május 12. (szombat) 10 órától 13 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2018. június 8. (péntek) 13 órától 17 óráig

VII. Gödi KÖNYVHÉTvége
a Göd Városi Könyvtár rendezésében

VERSÜNNEP

Adjon az Isten
Ismét gödi művész volt az egyik előadója a Göd Városi 
Könyvtár költészet napi műsorának, április 13-án.

Korhecz Imola interpretációjával valóban a „lélek ünnepé-
vé” tette a hallgatóság számára az estet. Összeállításában 
József Attila verseit fogta közös keretbe Karinthy Frigyes 
és Nagy László műveivel. A két utóbbi költő halálának ke-
rek évfordulóját tartjuk az idén.

A Radnóti-díjas versmondó előadásával megteremtette 
azt, amire mindannyian vágyunk: a  csendes, odaadó fi-
gyelmet, az elmélyülést a másik ember irányába.

József Attila gondolataival szólva: „Igazi lelkünket, 
akárcsak az  ünneplő ruhánkat gondosan őrizzük meg, 
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”

A versek mellett Vékes Erzsébet zongoraművész játékát 
hallgathattuk: az Este a székelyeknél és az Allegro barbaro 
erős pillérekként tartották Bartók Béla gyermek- és nép-
dalfeldolgozásait, amelyek a versek között hangzottak el. 
Ezen a napon vers és zongoramuzsika egymásba fonódva 
áradt felénk, s aki jelen volt, valódi versünnepként élhette 
meg a két előadóművész estjét.

Nagy Ágnes könyvtáros
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edikálások                       K

önyvek és illusztrációk vására                       D
edikálások                      K

önyvek és illusztrációk vására                       D
edikálások

KÖNYVVÁSÁR
Június 9-én (szombaton) 10-től 13 óráig a könyvtár előtt, rossz idő esetén a könyvtárban (Pesti út 72.).

Az idelátogatók találkozhatnak
Kállai Nagy Krisztina, Rofusz Kinga és Szegedi Katalin gyermekkönyv-illusztrátorokkal.

Megvásárolhatják
a Gödi Almanachokat és az Üdvözlet Gödről című könyvet.

Válogathatnak
Nógrádi Gábor műveiből és a könyvheti újdonságokból.

11 órától pedig „Legyél a Cimboránk!” címmel
Korhecz Imola és Juhász Csaba ad verskoncertet a kicsiknek.
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18 órától
Bud Spencer – 
Terence Hill Fan Klub

A legemlékezetesebb filmekkel, 
filmzenékkel és hagymás 
babbal várjuk a legendás páros 
rajongóit. Jó idő esetén garden 
party-val és meglepetésekkel 
készülünk!

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

20 órától
Művészetek Szabadegyeteme: 

Dalí és a 
szürrealizmus
Gimesy Péter művészettörténész vetített ké-
pes előadása a zseniális katalán festőművész  
munkásságáról.
További információ: (06 30) 383-9567 • 
A belépőjegy ára 500 Ft.

június

16
szombat

június

8
péntek

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

10 órától 18 óráig
Duna-parti 
Gyereknap

A Duna-parti Büfé színpadán művészeti csoportok előadásaival, 
kézműves vásárral, légvárral, a Szabadsárkányok jóvoltából sár-
kányhajózással és sok más meglepetéssel várjuk a gyermekeket! 
A Dunakaland Kalandparkban a gyermek és a felnőtt kötélpálya 
10%-os kedvezménnyel vehető igénybe!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes! 
Rossz idő esetén a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt!

május

27
vasárnap

11 órától
Ákom-Bákom Bábszínház:

Egyszer volt… 
A kiskondás
Gyereknap alkalmából a Duna-parti Büfé 
szabadtéri színpadán várjuk a közönséget. 
Hároméves kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567 • 
A program ingyenes! Rossz idő esetén a szín-
házteremben tartjuk meg a rendezvényt!

21 órától
Bakelit Filmklub
A Művészetek Szabadegyeteméhez 
kapcsolódóan Salvador Dalí és Luis Buñuel 
Andalúziai Kutya (1929) című kísérleti 

szürrealista filmjével várjuk az érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

május

27
vasárnap

19 órától
Retró Mozi
Az Indul a bakterház (1979) című filmmel 
várjuk Regős Bendegúz rajongóit! A vetítés 
után lehetőség nyílik egy kötetlen 

beszélgetésre Olvasztó Imre lányával, Olvasztó Nikolettel!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

19 órától
Retro Gang-koncert
A zenekar ezúttal a Duna-parti Büfé 
szabadtéri színpadán várja a bulizni vágyókat!

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

június

2
szombat

június

9
szombat

június

8
péntek

Gyereknap
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MÁJUS 15. KEDD | 15.00
Pedagógus klub: Ez a „te témád”!

MÁJUS 18. PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub 

MÁJUS 22. KEDD | 15.00
Komolyzenei Klub Bartos Csaba, a Magyar Állami Operaház csellóművésze vezetésével. 
Téma: Johann Sebastian Bach csellószvitjeinek tánctételei
Videóval illusztrált bemutató.

MÁJUS 25. PÉNTEK | 18.00
Haraszti Alfréd (1943−2016) gödi képzőművész emlékkiállításának megnyitója

MÁJUS 26. SZOMBAT | 10.30
Regionális Néptánctalálkozó

MÁJUS 29. KEDD | 15.00
Pedagógus klub 
Vendég: Hegedűs Erzsébet üvegtervező iparművész

MÁJUS 30. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele

JÚNIUS 2. SZOMBAT | 18.00
Operabarátok órája

JÚNIUS 4. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának taggyűlés a Tanyán

JÚNIUS 6. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub rrendezvénye

JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

JÚNIUS 11. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja a Tanyán

JÚNIUS 12. KEDD | 15.00
Pedagógus klub: „Olvastam valahol!”

JÚNIUS 14. CSÜTÖRTÖK |  10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub rendezvénye
A különbözõ kendőfajták, megkötési módok bemutatása mellett a klub hangsúlyt fektet a kötődő 
nevelés, a mosható pelenka és a környezettudatos háztartásvezetés népszerűsítésére is.

18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

JÚNIUS 15. PÉNTEK | 18.00
Gödi művészek kamarakoncertje a négy évszak jegyében – 2. A nyár

JÚNIUS 16. SZOMBAT | 08.00
Horgászfelszerelések börzéje

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

MÁJUS 19. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

MÁJUS 26. SZOMBAT | 17.00
Retró Ady klub

JÚNIUS 2. SZOMBAT |  ??
A Neveleki Szomszédok Egyesület találkozója

JÚNIUS 9. SZOMBAT | 10.00
Helytörténeti szakkör
Témák: Helytörténeti séták – előadó: Bátorfi Ildikó
Göd természeti értékei – bemutatja: Debreceni Péter
Csoportmunkák: Ki mit vállal?

JÚNIUS 14. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub találkozója

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

2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu
A belépés díjtalan!

Operabarátok Órája
2018. június 2., szombat 18 óra

Operakettősök
Fellépnek: 

Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Halmosi Katalin, 
Pető József, Viszló István és Lukács István operaénekesek

Zongorán kísér: 
Cseh Dalma zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Műsorvezető: 
Apagyi Melinda

Mindenkit szeretettel várunk!

József Attila Művelődési Ház

2018. május 26., szombat
Göd, Feneketlen-tó melletti sportpálya
19 órától Gödi Bob Dylan Orchestra
20 órakor Pál Dénes műsora
2030-tól  a Vegas Show Band koncertje

A belépés díjtalan!
Eső esetén a koncertek elmaradnak, és más időpontban

 kerülnek megrendezésre.
A rendezvényt szervezi:
József Attila Művelődési Ház 
2131 Göd, Pesti út 72. 
Telefon: (06 20) 254-5124, www.godimuvhaz.hu 
email: info@godimuvhaz.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa
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Meghívó
Haraszti Alfréd
(1943. május 25. – 2016. december 12.)

gödi képzőművész 

emlékkiállításának 

megnyitójára
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait

2018. május 25-én, pénteken 18 órára
Haraszti Alfréd gödi képzőművész emlékkiállításának 
megnyitójára
Köszöntőt mond: dr. Pintér György alpolgármester
A kiállítást megnyitja: Menyhárt László kritikus, 
                                         művészeti író

A kiállítás megtekinthető június 8-ig, a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.
József Attila Művelődési Ház 2131 Göd, Pesti út 72. 
Email: info@godimuvhaz.hu web: www.godimuvhaz.hu

Horgászeszközök, újságok, videók börzéje 
csere- és eladási lehetőséggel

2018. június 16-án, szombaton
9 és 13 óra között

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

Részvételi szándék jelzése, asztalfoglalás: 
(06 27) 336-214 vagy novi1@t-online.hu.

A részvétel ingyenes.
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ELISMERÉS

Ezüstgerely-különdíjat kapott 
Hencsei Pál sporttörténész

Rangos elismerésben részesült dr. Hencsei Pál sporttörténész, 
olimpiakutató. A 2017-ben meghirdetett Ezüstgerely 2018, Sport 
a  kortárs magyar művészetben elnevezésű pályázatra – Győr 
Bélával és  Riersch Tamással közösen – beadott, Zuglót mint 
sportvárost bemutató pályaművével az  irodalom kategóriában 
különdíjat kapott. Az  idei kiírásra öt kategóriában 117 pályázó 
összesen 592 alkotást nyújtott be.

Dr. Hencsei Pál egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora 
1939-ben született Alsógödön, s ma is több szállal kötődik váro-
sunkhoz.

V. F.

KAJAK

Érmes kezdés a Hídépítő-kupán
A Gödi-SE Kajak-Kenu Szakosztályának ifjú kajakosai, Mizser 
Diána vezetésével az  Újpesti-öbölben megrendezett a  Hídépí-
tő-kupán gyűjtötték az  idei tavasz első kajakos érmeit április 
utolsó hétvégéjén. A  húsz fiatal sportoló közül Lukács Katalin 
(MK-1, U13) első, Gál András (MK-1, U12) harmadik lett.

PROGRAMAJÁNLÓ

Június 2-án XVIII. Gödi Fétis 
Crossfutás!
2018. június 2-án, szombat 8-tól 14 óráig, alsógödi ki-
serdő, a labdarúgópálya és környéke

Programok:
08.00−09.40:  Nevezés
09.00−13.00:  Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgó Torna
09.00−09.30:  A  GrandUP Kids bemutatója, Halmi 

Viktória tanítványai
09.30−09.35:  Megnyitó
09.35−09.55:  A GDSE Táncszakosztályának bemutató-

ja, Dézsi Yvett és Hirsch Anett táncosai
Óvodás rajt
10.00:  3-4 évesek (születési idő: 2014. 01. 01. − 

2015. 12. 31.) 200 m
10.15:  5-6 évesek (születési idő: 2012. 01. 01. − 

2013. 12. 31.) 200 m
10.30:  6-7 évesek (születési idő: 2011. 01. 01. − 

2011. 12. 31.) 400 m

10.45:  2 km-es rajt10.40−11.15: örömzene 
és  örömtánc (a GDSE Táncszakosztálya 
és a Drums Ütőegyüttes)

11.15:  14 km-es rajt
11.30:  5 km-es rajt
11.00−13.00:  Tónió karikatúrákat készít
11.20−13.30:  Belépés Családostul ügyességi verseny
11.20−11.50:  a Drums Ütőegyüttes „hangos szurkolá-

sa” (Stefán Tivadar és tanítványai)
12.00:  Eredményhirdetés (óvodás, 2 km)
12.30:   Labdarúgó Kupa eredményhirdetése 

(óvodás és kölyök)
12.45−13.15:  Heavenwards Dance Studio (Paulov Dóra 

vezetésével)
13.30−14.00:  eredményhirdetés (5 km, 14 km), BE-

CSAL tombola

Egyéb (ingyenes) programok, játéklehetőségek 8-tól 14 
óráigKézműves foglakozások, arcfestés Gabóval, felfúj-
ható játékvilág, kirakodóvásárEgészségsarok: Gyógy-
növények, gyógygombák, egészséges kávé-, tea- és ka-
kaókóstolás.
Egészségcsomagok, vitaminok. Ingyenes vércukor- 
és vérnyomásmérés, talpmasszázs.

Névadó főtámogató és szervező: Fétis Kft.

Bővebb információk és kedvezményes, 20%-os egyéni 
és csoportos előnevezés 2018. április 16-tól 2018. május 28-ig: 
http://crossfutas.fetis.hu

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
A GDSE és a Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért 

Alapítvány jótékonysági sportbált szervez 

Helyszín: Belga Sörház
Időpont: 2018. május 18., péntek 19 óra

VACSORA – MŰSOR – ZENE – TÁNC – TOMBOLA
A bál bevételéből a szervezők a GDSE táncosainak 

fellépéseit, a Gézengúzok színjátszó kör működését, 
a huzellás gyermekek (gyógy)testnevelési 

sporteszközeinek beszerzését, valamint a MIDAL égisze 
alatt a Gödiek a Nyugdíjasokért kezdeményezést 

támogatják.

Vacsorajegy: 6000 Ft, támogatói jegy: 1000 Ft
Jegyek vásárolhatók Dézsi Yvettnél, Hirsch Anettnél, Érdi-

Krausz Zsuzsánál és Zachár Zsuzsánál.

KAJAK

A KajakStartosok úszásban 
és futásban is remekeltek

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának KajakStartos palántái 
az április 7-ei verőcei terepfutóverseny után úszásban az április 
14-ei Nyuszi Kupán is remekeltek.

Dobogósok, úszás: 1. hely: Polónyi Natália, Lukács Vince, 
Galbavy Zsuzsanna, Demeter Csaba; 2. hely: Polónyi Natália, 
Zahorecz Dorottya, Demeter Balázs, Galbavy Zsuzsanna, Polónyi 
Liliána, Demeter Csaba; 3. hely: Demeter Balázs, Gabányi Bálint.

Futás: 3. hely: Zahorecz Dorottya, Lukács Vince.
V. F.

SPORT
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LABDARÚGÁS

A GSE EREDMÉNYEI

U11
Gödi MFS 2007 – Mogyoród KSK I. 0-5
Gödi MFS 2007 – Dunakeszi Vasutas I. 1-1 (gólszerző Győrvári Ábel)
Gödi MFS 2007 – VS Dunakeszi 3-3 (Győrvári, Őri Tamás, Tölgyesi 
Attila)
Gödi MFS 2007 – Mogyoród KSK I. 1-4 (Lipusz Viktor)

Bázis Kupa
Gödi SE – CSMFS 2-1 (Nagy Zalán 2)
Gödi SE – Gödi MFS 1-0 (Százados Gergő)
Gödi SE – MMFS 0-0
MMFS – Gödi MFS 5-1 (Lázián Tamás)
CSMFS – Gödi MFS 2008 1-2 (Lázián, Schmuk Tamás)

A húsvéti kupán két csapattal szerepeltünk, a  Gödi SE az  első, 
a Gödi MFS csapatunk pedig a negyedik helyen végzett.

U13
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 0-5 (Madaras Ákos 2, Grünzweig Erik, 
Király Gábor, Kovács Zsombor)
Dunakeszi VSD – Gödi SE 2-0
Mogyoród KSK – Gödi SE 3-0
SZEFI – Gödi SE 0-2 (Kapotsfy Tamás, Kovács Marcell)
Dunakeszi VSD II. – Gödi SE 0-5 (Kovács Zsombor 2, Madaras Ákos, 
Helmes 2)
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 0-3 (Helmes 2, Rezes Zalán)
Dunakeszi VSD – Gödi SE 2-0
Mogyoród KSK – Gödi SE 2-0
SZEFI – Gödi SE 3-1 (Grünzweig Erik)
Dunakeszi VSD III. – Gödi SE 0-6 (Dobos 3, Helmes 2, Grünzweig)
Dunakeszi VSD II. – Gödi SE 0-0

U14
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 4-2 (Modróczky Botond 2, Grünzweig 
Erik, Helmes Vilmos)
Focisuli Alapítvány Vác – Gödi SE 4-2 (Helmes, Kapotsfy Tamás)
Gödi SE – Budakalászi MSE 1-6 (Grünzweig)
Dunakeszi VSD – Gödi SE 10-3 (Helmes 3)
Gödi SE – Pomázi Focisuli SE 1-3 (Dalanics Tamás)

U16
Gödi SE – Budakalászi MSE 5-4 (Bódi Benedek 3, Szeder Kevin, 
Kovács Dominik)
Kistarcsa VSC – Gödi SE 2-0
Főnix ISE Gödöllő – Gödi SE 9-1 (Vasvári Magor)
Gödi SE – Piliscsaba SE 3-6 (Vasvári, Erdélyi Csaba, Modróczky 
Botond)

U19
Gödi SE – Focisuli Alapítvány-Vác 1-4 (Kreisz Kristóf)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas SE 1-1 (Kreisz)
Aszód FC – Gödi SE 6-0
Fortuna CS-Kismaros – Gödi SE 10-0
Szobi SC – Gödi SE 7-2 (Kurucz Levente, Farkas Krisztofer)
Verőce SE – Gödi SE 3-1 (Farkas)

Nők
Kék Duna SE – Gödi SE 1-3 (Gálik Ágnes 3)
Gödi SE – Zsámbok 1-1 (Stiglincz Orsolya)

Nemzetközi tornák gödi játékosokkal
A Mészöly Focisulival való együttműködés keretében, Gyenes 
Zsolt utánpótlás-vezető közreműködésével három gödi játékos is 
szerepelhetett nemzetközi utánpótlástornán a közelmúltban.
− Erdélyi Csaba (U15) Münchenben a  Bayern Trophy Cup-on, 
Illés Tamás és  Vasvári Magor (U17) a  prágai Golden City Cup-on 
gazdagodott életre szóló élményekkel. A  háromnapos tornán 
mindkét együttes a  nyolcadik helyen végzett. Játékosaink sok 
pozitív megerősítést kaptak mutatott teljesítményük alapján, 
ezzel is elősegítve a két egyesület évek óta fennálló kooperációját 
– nyilatkozta a Gödi Körképnek Gyenes Zsolt.

SÍFUTÁS

Gödi sportoló nyerte 
kategóriáját a világ legextrémebb 
sífutóversenyén
A világ egyik legextrémebb, legkeményebb sífutóverse-
nyén nyerte meg kategóriáját, a 40-49 évesek +100 kilomé-
teres versenyét Grönlandon Kádár Attila. Az Arctic Circle 
Race-en a magyar versenyző összetettben nyolcadik lett.

A marosvásárhelyi születésű amatőr sportoló Gödön – 
ahol évente mindössze néhány napig van sportolásra al-
kalmas hó – ismerkedett a sportággal, s a nevezési lapján 
és az eredménylistán is a dunakanyari települést népsze-
rűsíti. A közel 115 kilométeres távot három nap alatt, 13 
óra 26 perc 18 mp-es idővel teljesítette – nem mindennapi 
körülmények között…

− Grönlandon, az  északi sarkkörtől 75 km-re északra 
rajtoltunk. Olimpikonok, élsportolók is részt vettek a ver-
senyen, volt, aki világkupáról érkezett. A magyarok közül 
korábban a szocsi olimpikon Gombos Károly indult a via-
dalon – mondta a gödi sportoló.

− A több mint 100 kilométeres táv mellett a -25-30 fo-
kos hideg és a folyamatos hideg szél jelentette a kihívást. 
Ezek együttesen emelik a negatív hőérzetet, növelik a fa-
gyásveszélyt, ráadásul hiába volt szikrázó napsütés, a sza-
kaszokon több tíz kilométeren keresztül kellett árnyékos, 
nagyon huzatos helyen versenyezni. Szerencsére sikerült 
fizikálisan, mentálisan és a felszerelés tekintetében is ma-
ximálisan felkészülnöm, a grönlandi rajt előtt néhány na-
pot akklimatizálódnom. Egyébként itthon görsível készül-
tem. További kihívást jelentett, hogy sífutóléccel rengeteg 
volt a négyezer méteres szintkülönbség. A versenynek ext-
remitása volt még, hogy a napi penzum után nem tértünk 
vissza a városba, hanem az északi, fagyos puszta közepén 
létesített táborban töltöttük az éjszakát sátorban, egy szá-
rító- és  főzősátor szomszédságában, mely utóbbiban mi 
magunk készítettük az  ételeinket. Napi 37-38 kilométert 
tettünk meg, s közben rengeteg kalóriát égettünk. A ver-
seny három napján valamennyi csokoládé, energiazselé, 
folyadék, amiket magunkkal vittünk, megfagyott. Csupán 
az egyes versenyszakaszokon felállított három-négy „ita-
tópont” jelentett némi energia-utánpótlást – mesélte Ká-
dár Attila.

A sportoló azt is elmondta, célja egy, a téli sportokat – 
sífutás, alpesi sí, túrasí – kedvelő, vagy ezeket megtanulni 
vágyó csapat megszervezése Gödön.

Vasvári Ferenc

Kádár Attila szívesen szervezne közösséget a sísportok gödi 
kedvelőinek közreműködésével
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JIU-JITSU

Európa-bajnoki bronzérmes 
Csorba Gusztáv
A brazil jiu-jitsu sportág római No-Gi Európa-bajnokság férfi 
67,5 kg-os kategóriájában bronzérmet nyert Csorba Gusztáv. 
A  Gödön élő sportoló az  Eb-siker után, az  áprilisi abu-dzabi 
World Pro-világbajnokságon negyedik lett. Sikeréről már koráb-
ban is írtunk, mivel 2016-ban, szintén a No-Gi Eb-n ugyancsak 
bronzérmes lett.

− Családom egy része ma is Gödön él. A  Huzella Tivadar 
Általános Iskolába jártam, s  közben a  gödi karate-műhelyben, 
Karakó Sándornál shotokan karatéztam. Az  életemet kitölti 
a sport, a ZR Team Hungary csapatában Max Carvalho mester 
tanítványa vagyok. A  versenyzés mellett a  dunakeszi Növényi 
Sportakadémián tanítok brazil jiu jitsut, és vezetem a saját csapa-
tomat. A következő jelentősebb állomást számomra a május végi, 
Los Angeles-i IBJJF világbajnokság jelenti – nyilatkozott lapunk-
nak Csorba Gusztáv.

A jövővel kapcsolatos terveiről elmondta, hogy szeptembertől 
kvalifikációs és pontgyűjtő versenyeken vesz részt Európa-szerte, 
majd decemberben Kaliforniába utazik a No-Gi világbajnokság-
ra, januárban pedig a lisszaboni kontinensviadalra.

Csorba Gusztáv további kiemelkedő eredményei: Hungarian 
Open és Croatian National Pro 1. hely (2016); Las Vegas Interna-
tional Open 3., Italian National Pro 1., Paris International Open 
2. hely (2017); Netherlands National Pro 1. hely (2018).

Vasvári Ferenc

TÁNCSPORT

Lovas Tekla és Kormos Zsófia 
újabb sikerei

Újabb sikereket ért el a Németh László Általános Iskola két 
hatodik osztályos táncosa, Lovas Tekla és Kormos Zsófia. 
A  váci tánciskola növendékei korosztályuk és  kategóriá-
juk győztes tánccsapatának tagjaként szereztek a juniorok 
között Európa-bajnoki kvalifikációt a  Soroksári Sport-
csarnokban április közepén megrendezett Hip-Hop Unite 
Hungaryn, a ritmuscsapatok országos bajnokságának elő-
döntőjében.

SZABADIDŐSPORT

Sikeres volt a tavaszi gyalogtúra, 
bringatúra!
− Nagyszerűen sikerült a márciusi gyalogtúra, az áprilisi bicik-
lis nap, több kisgyerekes család is eljött mindkét alkalommal, 
minden korosztály képviseltette magát a három hónapostól a 72 
évesig! A biciklis nap különlegessége volt, hogy a Nagymaros ha-
tárában lévő Nomád Bár területén volt a bázishelyünk, öt kenut 
biztosított számunkra díjmentesen a Duna-Régió Víziturisztikai 
Szövetség. A társaság fele vízre szállt, minden hajó megtelt, jót 
eveztünk, s  mire visszaértünk, már várt bennünket az  üstben 
főtt finom ebéd. Remek hangulatban mindenki nagyon jól érezte 
magát, így visszatérve Gödre elmondhattuk, hogy meg se koty-
tyant a körülbelül60 km-es táv – foglalta össze az eseményeket 
Wagner László főszervező.

Érdeklődni lehet Rabnecz Károlynál (06 30) 933-3818 és
www.facebook.com/SzabadSarkanyok

• Hétvégi családi kirándulások
•  Evezések baráti társaságoknak, 

munkahelyi csapatoknak
• Szülinapi bulievezések
•  Rendszeres heti edzések, privát 

konditerem-használattal amatőr 
sportolásra vágyóknak

• Nyári napközis tábor a Dunán

A gödi Szabad Sárkányok
szeretettel várnak minden gyermek és felnőtt érdeklődőt 

sárkányhajós programjaikra:

Sárkányhajózás Gödön

H
IR
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Csorba Gusztáv gödi karatékaként kezdett, ma már a világ legjobb 
férfiversenyzőivel küzd

Az áprilisi bringatúrát kenuzás tette változatosabbá
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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. áprilisi szá-
mában közölt rejtvény megfej-
tése: „Nekem van szükségem rád, 
nem a beteg mamádnak!”

A nyertes ezúttal: dr. Farkas Ágnes

Szerencsés megfejtőnk két jegyet 
nyert a Váci Dunakanyar Színház 
Csókos asszony című előadására.
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

bodyART FLOW, bodyART, deepWORK

BôveBB inFORmáció:
somkerekiedit@gmail.com 
06 30 347 3109

Aphrodite Hotel
óRáK:   heLyszín:   
� kedd, 19-től 20 óráig 

bodyART FLOW:  

energiák áramlása,  

légzés és mozdulatok  

szinergiája – hARmóniA

� kedd, 20-tól 21 óráig 

bodyART: erő-egyensúly-

hajlékonyság – menTáLis 

KiKApcsOLódás

� csütörtök, 20-tól 21 óráig 

deepWORK: érzelmek 

felszabadítása, személyes 

határok leküzdése  

– TOTáLis FeLszABAduLás

 ismeRd meg A FunKciOnáLis TRéningeK 
váLTOzATOs, hATéKOny 

és nAgyOn nôies edzésmódszeReiT: 

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

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

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

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

Gödön

HIRDETÉS
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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.

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 
A KERET 
ÁRÁÉRT?!

IGEN, EZ NÁLUNK 
LEHETSÉGES!

SZEMVIZSGÁLAT
10 000 Ft

AJÁNDÉK!

SZEMÜVEGLENCSE
15 000 Ft

AJÁNDÉK!

Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. június 30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.

www.opticworld.hu

2018-AS NAPSZEMÜVEGTREND
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKA ÜZLETEINKBEN OPTIC WORLD KONTAKTLENCSÉKRE

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 
A KERET 
ÁRÁÉRT?!

IGEN, EZ NÁLUNK 
LEHETSÉGES!

SZEMVIZSGÁLAT
10 000 Ft

AJÁNDÉK!

SZEMÜVEGLENCSE
15 000 Ft

AJÁNDÉK!

Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. június 30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.

www.opticworld.hu

2018-AS NAPSZEMÜVEGTREND
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKA ÜZLETEINKBEN OPTIC WORLD KONTAKTLENCSÉKRE

Optic World Vác
Széchenyi u. 4-6. + 36 30 983 8121

Nyitva: H-P: 830-1730 Szo: 900-1200

Optic World Vác TESCO
Deres u. 2. +36 30 432 1050

Nyitva: H-Szo:900-2000 V:900-1900  
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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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

HIRDETÉS

40



 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

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

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.

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

Az Eco Smart Group Kft. 
gödi telephelyére betanított 
munkásokat keres. Nettó 
havi fizetés akár 250 000 Ft. 
Érdeklődni a (06 20) 373-7814-
es telefonszámon lehet.

Kulcsmásolás. Autókulcsok 
és speciális kulcsok másolása. 
Cipő- és varrógépjavítás, kés, 
olló, láncfűrész, fűnyírókés, 
korcsolya élezése. 
Göd, Alagút utca 9. 
Telefon: (06-20) 512-1002.
Nyitva: 9-től 19 óráig.

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 + ajándék alapozó.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

AKCIÓ
Május 25-ig

Terrán cserepek
akciós áron!

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
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Legyen tagja Magyarország 
egyik vezető építőipari cégének, 
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt  
gyárunk csapatába:

 gépkezelő és targoncás  
 lakatos  villanyszerelő

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja a 
több műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen 
a 2017-es esztendőben sikeresen újraindított 
őrbottyáni téglagyárunkba!

Plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék, 
munkába járási támogatás, havi bruttó 35 000 Ft 
cafeteria, 13. havi bér.

Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 

E-mail: orbottyan@wienerberger.hu

Tel.: +36 30 460 2093

www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier
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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja 
az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. 
Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával. 

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

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes. A hat havi 
díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba foglalt 
TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla csomagok mellé 
vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

CSALÁDI  TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN
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A Peugeot 3008 Access 1.2 PureTech 130 LE modell vegyes átlagfogyasztása: 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 117 g/km.

1Jelen ajánlat a 2018. március 1. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 3008 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 3008 vá-
sárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 5 899 000 Ft indulóár a Peugeot 3008 Access 1.2 PureTech 130 LE motorral felszerelt változatára 
vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 3008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint 
az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon.
*Minden 2018. február 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 3008 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses 
gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves 
szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számí-
tott 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi 
szerződésben a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

PEUGEOT 3008 SUV
NEMZETKÖZI DÍJ  
NYERTESE
NEMZETKÖZI DÍJ 
NYERTESE

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7. 
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

MÁR 5 899 000 FT-TÓL  
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**

• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT •
H-2600 Vác, Szent László út 13. (2-es út 32 km)

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