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Vác Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságának beszámolója 
a 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről
A mintegy húszoldalas beszámolót a kép-
viselő-testületnek előzetesen megküldő 
Juhász Károly t. őrnagy, tűzoltóparancs-
nok az anyagot szóban kiegészítette azzal, 
hogy Gödön tavaly mindössze két komo-
lyabb tűzeset történt, mindkettő személyi 
sérülés nélküli lakástűz volt. Továbbá je-
lezte azt is, hogy az  M2-es autóút átépí-
tését kísérő forgalomlassítások ellenére 
a  vonulási idők a  korábbiakhoz képest 
nem növekedtek meg a  településünkön. 
A  beszámolót a  képviselő-testület egy-
hangúlag elfogadta.

A Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2017. évi 
beszámolója
A dr. Hetényi Tamás ügyvezető által be-
terjesztett anyag kitér arra, hogy az  el-
múlt években a  folyamatosan átalakuló 
hazai hulladékgazdálkodási rendszer 
okán 2016 áprilisától a  Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. (NHKV) küldi ki a lakossági 
számlákat a gödi kft. által leadott adatok 
alapján. E rendszer tavaly szeptemberben 
ismét módosult, ezért a gödi kft. 2017. I., 
II. és III. negyedévére úgynevezett költ-
ségelszámolást kért az  NHKV-tól. 2017. 
október 1-jétől a  Gödi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. a  Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársaság (FKF Zrt.) 
alvállalkozója, s  ezzel az  FKF Zrt. lett 
Göd város közigazgatási területén a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltató.

A beszámoló végül megállapítja, hogy 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2017-ben a  folyamatosan bővülő 
gyűjtési területén rendben ellátta a  hul-
ladékgazdálkodási feladatait, s  az eddig 
megszokott gyűjtési renden nem változ-
tattak. A  beszámoló elfogadását a  jelen-
lévő önkormányzati képviselők megsza-
vazták.

A helyi lakásrendelet módosítása
Lenkei György képviselő röviden megin-
dokolta, hogy a Göd Város Önkormány-
zatának az  önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérletéről szóló 19/1996. (X. 
30.) rendeletét miért szükséges módosíta-

ni. Nevezetesen, e  lakások elidegenítésé-
nek szabályait kell összhangba hozni a he-
lyi vagyongazdálkodásról szóló rendelet 
szabályaival, ugyanis az 1996-os rendelet 
indokolatlanul tartalmaz – a  lakástör-
vényben meghatározott forgalmi érték 
megállapításán túl – további vételárked-
vezményt. A  javasolt rendeletmódosítás 
összhangban lesz a  helyi vagyongazdál-
kodási rendelet szellemével. A  grémium 
egyetértett a helyi lakásrendelet ilyen irá-
nyú módosításával.

Döntés a közösségi közlekedési 
hálózat működtetéséről
Markó József polgármester előterjesz-
tését meghallgatva a  képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a  2018. június 1-jétől 
december 31-ig terjedő időszakra meg-
hosszabbítja az  önkormányzat és  a  helyi 
közösségi autóbusz-közlekedési szolgálta-
tást nyújtó Dunamenti 2011. Közlekedési 
Kft. között fennálló, Göd város közigaz-
gatási határain belül menetrend szerinti, 
helyi közforgalmú autóbusz-hálózat mű-
ködtetésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést. (Arról, hogy az  önkormány-
zat tervezett buszvásárlásai után milyen 
szolgáltatási formát választanak – a  bu-
szok bérbeadása, vagy városi tulajdonban 
lévő közlekedési cég alapítása −, később 
születik majd döntés.

Kompok és révek felújítására, 
fejlesztésére benyújtandó 
pályázat
A beruházási és városüzemeltetési osztály 
vezetője, Popele Julianna javaslatot tett 
arra, hogy az önkormányzat nyújtson be 
pályázatot a  Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által meghirdetett kiírásra („Kom-
pok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatására”), nevezetesen az Alsógöd−
Szigetmonostor révátkelő felújítására. 
A  szükséges önrészt az  önkormányzat, 
valamint az  üzemeltető közösen biztosí-
taná. A  pályázat benyújtását a  jelenlévő 
képviselők egyhangúlag támogatták.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület megszavazott több, 
a  város különböző területeit érintő for-
galomtechnikai döntést (várakozási ti-
lalom bevezetése, sebességkorlátozás 
stb.). A képviselők elfogadták a Kincsem 
Óvoda alapító okiratának módosítását, 

ami a tervezett építkezés miatt vált szük-
ségessé. Pályázati forrásból ugyanis új, 11 
csoportos korszerű óvoda épül a jelenlegi 
intézmény régi főépületének és  egy mel-
léképületének helyére. Az építkezés miatt 
a  következő nevelési évre csökkenteni 
kell az  óvodai csoportok számát, és  át-
menetileg növelni a csoportok létszámát. 
A  korábbi 8 helyett újonnan kialakított 
6 óvodai csoport közül egy a  Csalo-
gány Óvodaegység tornaszobájában, egy 
a  Kincsem Óvoda megmaradó mellék-
épületében, kettő a Szivárvány Bölcsődé-
ben működik majd, további két csoportot 
pedig a Rákóczi úti sportpályán kialakí-
tandó konténerszerkezetű új egységben 
helyeznek el.

Pályázatot írtak ki a Szivárvány Bölcső-
de intézményvezetői álláshelyére, elbí-
ráltak támogatási kérelmet, s  döntöttek 
három, termálstrand környéki ingatlan 
közös helyrajzi szám alá kerüléséről.

Végül zárt ülésen tárgyaltak a  „Gödi 
Gyermekekért Díj” és  a  „Gödi polgá-
rok Egészségéért Díj” odaítéléséről, egy 
szennyvíztisztító létesítmény telepítése 
ügyében hozott határozat ellen benyújtott 
fellebbezésről és egy közbeszerzési eljárás 
eredményéről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. május 30.

Markó József polgármester minden hónap 
negyedik hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

KÖZÉLET
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Rendőrség 107
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Gödi Rendőrőrs
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 518-962

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás igényelhető!
A Szociális Bizottság az idei évben is biztosítja a beiskolázási támogatás igény-
lésének lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel rendelkező szülők számára, 
akiknek gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézményben folytatja ta-
nulmányait.
A kérelmek leadhatók: 2018. július 1. és 31. között
A kérelmező adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve a gödi 
oktatási intézményekben. 
A támogatás igényléséhez szükséges igazolások az alábbi időpontokban sze-
rezhetők be a gödi iskolákban: 

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
•  Július 11-én és 25-én, szerdán 8 és 14 óra között.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
•  Minden kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 13 óra között.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke

Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágítási karbantartó-
rendszeren keresztül lehet. 

A hibabejelentésre szolgáló webes felület elérhető a városi honlap-
ról (www.god.hu), vagy közvetlenül a  kozvilhiba.hu//hibabejelentes 
címen.

Közvilágítási hibák bejelentése

B+R

Sokan használják az új kerékpártárolót
Nemrég új kerékpártárolót alakított ki az önkormányzat a gödi vas-
útállomásnál, a  gyalogátkelőhely közvetlen közelében. Az  igényes 
kivitelű, 18 állásos, fedett biciklitároló, amely az európai uniós szab-
ványoknak is megfelel, kulturált lehetőséget kínál a kerékpárok biz-
tonságos rögzítésére.

„Örvendetes, hogy a  jó idő beköszöntével sokan használják az  új 
kerékpártárolót a gödi vasútállomásnál.” Ezt állapították meg közös 
bejárásuk során az új B+R létesítmény kezdeményezői, Csányi József 
képviselő és Simon Tamás alpolgármester.

GK

Csányi József képviselő (balra) és Simon Tamás alpolgármester az új 
kerékpártárolónál

Gödi Körkép | 2018. 6. szám KÖZÉLET
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BERUHÁZÁS

Elkészült a Kinizsi utca burkolat-
felújítása
Befejeződött a  Kinizsi utca felújítása, szélesítése. Az  ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sára kiírt pályázaton 30 millió Ft támogatást nyert a város.

A kivitelezés, amelyet az  Út-Finis Kft. végzett, 2018. 
március 26-án kezdődött, a munkálatok befejezési határ-
ideje pedig június 1-je volt. A beruházás keretében a Ki-
nizsi utcának az  Ady Endre út és  a  Kádár utca közötti 
szakaszát újították fel és  szélesítették. A  meglévő szilárd 
burkolat felújítása mellett az út hat méteresre történő szé-
lesítésére, kétoldali szegélyépítésre, valamint a  felújított 
útszakaszhoz kapcsolódóan az  egyik oldalon földmedrű 
szikkasztóárok kialakítására is sor került.

GK

KÖZBIZTONSÁG

Autóadomány a rendőrőrsnek
Göd Város Önkormányzata egy Suzuki Vitara gépjármű-
vet adományozott a Gödi Rendőrőrsnek, a körzeti megbí-
zottak munkájának könnyítésére. A  gépjárművet Markó 
József polgármester adta át Tóth Csaba rendőr ezredes, 
rendőrségi tanácsos rendőrkapitánynak, aki a kulcsot jel-
képesen továbbadta Nagy Attila rendőr alezredes őrspa-
rancsnoknak.

GK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Közmeghallgatás a Samsung SDI biztonsági elemzésével kapcsolatban
Speciális közmeghallgatást tartott az önkormányzat május 16-án 
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. Az esemény témája 
az  elektromos autóakkumulátorok gyártásával foglalkozó Sam-
sung SDI lakossági tájékoztató kiadványának és biztonsági elem-
zésének ismertetése volt, amelyet kormányrendelet ír elő. 

Az eseményen a  Samsung SDI gödi gyárának képviseletében 
megjelent Myungho Lee, az önkormányzat képviseletében Markó 
József polgármester, Simon Tamás és  dr. Pintér György alpolgár-
mesterek, valamint dr. Szinay József címzetes főjegyző, a Dunake-
szi Járási Hivatal részéről Imre Zsolt hivatalvezető. A közmeghall-
gatáson jelen voltak a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a  Dunakeszi Rendőrkapitányság, a  Gödi Rendőrőrs, valamint 
az Országos Mentőszolgálat képviselői is.

A rendezvényen a  lakosok tájékoztatást kaphattak a  Samsung 
SDI-nak a városi honlapon (www.god.hu) is közzétett két tanulmá-
nyáról, amelyek közül az egyik a gyárban zajló termelést mutatja 
be, a másik pedig a veszélyes anyagokkal összefüggő balesetek elő-
fordulásának kockázatait vizsgálja. 

Baranyi Gábor, a  Samsung gödi ipartelepének részlegvezetője 
részletesen bemutatta a  vállalat által előállított akkumulátorcel-
lák és  -modulok szerkezetét és gyártási folyamatát. Korda Eszter 
okleveles környezetmérnök, szakértő, biztonságtechnikai elemző 
pedig az általa képviselt Generisk Mérnöki Iroda Kft. nemzetközi 
szabványok szerint elvégzett biztonsági elemzésének legfontosabb 
megállapításait osztotta meg a  résztvevőkkel. Elmondta, hogy 

munkájuk során az akkumulátorok gyártásához felhasznált veszé-
lyes anyagok minőségét, mennyiségét és  a  gyártási technológiát, 
a termelési folyamat biztonságosságát, valamint a balesetek bekö-
vetkezésének esetleges kockázatait vizsgálták. 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint engedé-
lyező hatóság részéről jelen lévő Kovács Bonifác bejelentette, hogy 
a Samsung-gyár megkapta a működéséhez szükséges hatósági en-
gedélyt, mivel a biztonsági elemzés eredményeinek vizsgálata so-
rán úgy találták, hogy azok a hatályos jogszabályokkal összhang-
ban vannak, és helyszíni szemle során meggyőződtek arról, hogy 
az elemzésben leírtak megfelelnek a valóságnak.

A biztonsági tanulmányt készítő cég és az engedélyező Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság azt állapította meg, hogy a gyárban alkal-
mazott veszélyes anyagok minősége, mennyisége és a gyártási fo-
lyamatba beépített védelmi rendszerek összességében egy csekély 
kockázati teret rajzolnak ki a gyár működése vonatkozásában.

Az egyes szakterületek képviselőinek tájékoztatását követően 
lakossági kérdések hangzottak el, elsősorban a gyár közvetlen kö-
zelében élők részéről. A  kérdések egyik része a  biztonságra, egy 
másik része a zajkibocsátásra vonatkozott. A biztonsági elemzés-
sel kapcsolatos kérdésekre a szakértők azonnali válaszokat adtak, 
a zajterheléssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban pedig továb-
bi méréseket, azok eredményeinek megfelelő intézkedéseket, illet-
ve részletes lakossági tájékoztatást ígértek a gyár képviselői.

Koditek Bernadett
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TV, internet és telefon,  
3700 Ft havidíjért,
hűségidő nélkül.
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A nyári szezon elejére új kerti pavi-
lonnal és  bográcsozóhellyel bővült 
a Duna-part Nyaralóházak. Az igényes 
kivitelű, mintegy 100 m2 alapterületű, 
egyszerre körülbelül 80 ember elhe-
lyezésére alkalmas kerti pavilonban 
kényelmesen grillezhetnek, főzhetnek, 
kellemes környezetben étkezhetnek 
a  vendégek. A  füstkivezető kémények-
kel ellátott négy bográcshely és  a  gril-
lezőhely a kerti pavilon részeként épült 
meg, tetővel fedett, a vendégek így tűző 
napsütésben vagy esős időben is hasz-
nálhatják. Az  új létesítmény nemcsak 

a  szabadtéri sütés-főzés helye lesz. Es-
küvők, találkozók, kültéri közösségi 
rendezvények alkalmával is sokolda-
lúan lehet majd használni. A kéthektá-
ros Duna-parti üdülőterületet, amely 
szabadidős, sport- és kulturális rendez-
vényközpontként is működik, 2013-ban 
adta az állam az önkormányzat tulajdo-
nába. A területen az elmúlt évek során 
számos fejlesztés történt. A május végén 
átadott új létesítménnyel tovább emel-
kedik a  vendéglátás színvonala a  Du-
na-part Nyaralóházakban.

K. B.

A kisgyermekellátás területén dolgozó 
szakemberek munkájának elismeré-
sére hozta létre az  az önkormányzat 
a  „Gödi Gyermekekért Díjat”, ame-
lyet – forgó rendszerben – minden 
nevelési év végén egy bölcsődei gyer-
mekgondozó, egy óvodai munka-
társ, illetve egy védőnő kaphat. A  ki-
tüntetést idén a  Kincsem Óvoda két 
munkatársának, Papp Henriettának 
és Sallai Erzsébetnek ítélték oda. A dí-
jat az óvoda tornaszobájában rendezett 
bensőséges ünnepen Markó József pol-
gármester és Lenkei György, a Szociális 
Bizottság elnöke adta át.

Szőke Zsófia óvodavezető méltatá-
sában elmondta: Papp Henrietta 2013 
augusztusától dolgozik az  intézmény-
ben óvodatitkárként. „Tisztelettudó, 
udvarias, bájos, mosolygós személyi-
sége mindenkit az  első perctől megy-
győzött arról, hogy nagyszerűen meg-

felel majd pozíciójának. Munkájával 
közel 400 gyerek mindennapjait segíti, 
és munkatársai is bátran fordulhatnak 
hozzá bármilyen problémával, biz-
tosan tudhatják, hogy Heni precízen 
és gyorsan elintézi az ügyüket.”

Sallai Erzsébet 2014-ben techni-
kai dolgozóként kezdett a  Kincsem 
Óvodában, majd pedagógiai asz-
szisztensi végzettséget szerzett, idén 
pedig jelentkezett a  tanító- és  óvó-
képző főiskola óvodapedagógus sza-
kára. „Nyitottan, szeretetteljesen 
fordul a  kicsikhez, a  nehezen kezel-
hető gyermekekhez is kiváló peda-
gógiai érzékkel közeledik. Jellemző 
tulajdonságai a  kedvesség, a  humor, 
az  empátia. Megbízható munkájával 
támogatja a pedagógusokat, és hozzá-
járul a  gyermekek harmonikus fejlő-
déséhez” – fogalmazott laudációjában 
az óvoda vezetője.

A díjazottaknak az átadáson elisme-
réssel gratulált a  város két alpolgár-
mestere és  jegyzője, az önkormányzat 
jelen lévő képviselői és  az  óvoda dol-
gozói.

K. B.

DÍJÁTADÁS

A gyermekekért végzett munka elismerése

A két díjazott, Sallai Erzsébet (balra) és Papp 
Henrietta

Kismama Klub Göd
Felkészítés a szülésre 
és az újszülött otthoni 
ellátására
Minden babát váró édesanyát sze-
retettel vár a  Kismama Klub Göd, 
amelynek célja, hogy a  várandós 
anyukáknak szakemberek segítsé-
gével nyújtson felkészülési lehetősé-
get a szülésre és az újszülött kisbaba 
megfelelő otthoni ellátására.

Elméleti felkészülés: Három-négy-
hetente szombatonként előadások 
és személyes beszélgetések.
Fizikai felkészülés: Szerdánként 
17 és  18 óra között, péntekenként 
16 és  17 óra között kismamatorna 
és jóga.
Jelentkezni lehet: (06 20) 562-5066.

FEJLESZTÉS

Új kerti pavilon és bográcsozóhely 
a Nyaralóházakban

KÖZÉLET
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Tavaly november 8-án tette közzé 
a Magyar Közlöny azt a kormány-
rendeletet, amely kimondja, hogy 

a  Nemzeti Infrastruktúrafejlesztési 
Program II. ütemében 24 tantermes ál-
talános iskola épülhet Gödön. A meglé-
vő iskolák túlterheltségére és a gyerekek 
elhelyezésének szűkös körülményeire 
az önkormányzat hívta fel a  tankerület 
figyelmét. Az  intézmények fenntartója, 
a  Klebelsberg Központ felmérte a  gödi 
iskolák helyzetét, és  javaslata alapján 
született meg a döntés arról, hogy a  jo-
gos igényekre való tekintettel a kormány 
fedezetet nyújt az új iskola megépítésére.

A központi költségvetésből finanszí-
rozott beruházás feltétele az  volt, hogy 
az önkormányzat biztosítson az építke-
zéshez egy legalább 2 hektár alapterüle-
tű, városi tulajdonban lévő telket, ahol 
a közművesítés megoldható. A lehetőség 
megnyílásakor mindössze egyetlen ilyen 
ingatlan volt az önkormányzat tulajdo-
nában: a  025/5. helyrajzi számú telek, 
amely az úgynevezett Erzsébet-liget ré-
szét képezi, és  a  golfpálya területén ta-
lálható. A város a  tavalyi év elején, egy 
liciteljárás alkalmával mintegy 6 millió 
forintért vásárolta meg ezt az  ingat-
lant a  CIB Banktól, annak érdekében, 
hogy a  golfpálya többi részét egykor 
majd megszerző befektetőt akadályozza 
a  zöldterület beépítésében. Az  önkor-
mányzat – más lehetőség híján – ezt 
a  telket ajánlotta fel iskolaépítés céljá-
ra a  beruházás megvalósítására kijelölt 
Nemzeti Sportközpontoknak (NSK) az-
zal, hogy ha június 30-áig, a beruházás 
előkészítési szakaszának lezárulásáig 
sikerül más, alkalmasabb telket talál-
ni, akkor módosítja a  helyszínt, amely 

Markó József polgármester szerint „is-
kolaépítésre alkalmas, de nem ideális”. 

Az önkormányzat megvizsgálta 
a megítélése szerint szóba jöhető egyéb 
ingatlanokat, és  a  lakosságtól is javas-
latokat kért esetleges más helyszínek-
re, de az  április 26-i képviselő-testületi 
ülésig az  eredetinél jobb helyszínt nem 
sikerült találni. A  Facebookon a  lako-
sok közül többen is kifejezték, hogy nem 
támogatják a  zöldterületre tervezett is-
kolaépítést, és ugyanezt fogalmazta meg 
az Élhető Gödért Mozgalom is, hangsú-
lyozva, hogy nem az  iskolaépítés ellen 
foglal állást, hanem a beruházás helyszí-
nével nem ért egyet. 

Az iskolaépítés témájával kapcsolat-
ban május 7-ére lakossági fórumot hir-
detett meg az  önkormányzat a  Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermébe. A fórum 
bevezetőjében Markó József polgármes-
ter ismertette az előzményeket, és az ön-
kormányzat álláspontját: „Iskola kell, 
ettől a szándékunktól nem fogunk eláll-
ni. Ha a jelenleginél van jobb hely, akkor 
építsük oda, de ha nincs, a  6 milliárd 
forintnyi beruházást nem hagyhatjuk 
elveszni egy olyan helyzetben, amikor 
égető szükség van az  új intézményre, 
mert a  meglévő iskolák túlzsúfoltak, 
és a kapacitásuk tovább már semmikép-
pen sem növelhető.” Harminc éve nem 
adódott ilyen lehetőség, és  ha ezt most 
elszalasztjuk, valószínűleg hosszú éve-
kig nem lesz alkalmunk iskolaépítésre 
– hangsúlyozta a polgármester.

A lakossági javaslatként felmerült 
helyszínek (Kék Duna Üdülő, Topház, 
az egykori Pólus Szálló) az önkormány-
zat szerint mind más és más okból alkal-
matlanok iskola céljára, de valamennyi 

ingatlan közös jellemzője, hogy nem fe-
lelnek meg a kormány által kiírt alapfel-
tételeknek: egyik sincs városi tulajdon-
ban, és  nem üresen álló telkek, hanem 
már meglévő ingatlan áll rajtuk. 

Az iskolaépítésre eredetileg felajánlott 
telek – szemben a  Facebookon fel-feltű-
nő és a  lakossági fórumon is elhangzott 
egyes véleményekkel – nem természetvé-
delmi terület, a beépítésének jogi akadá-
lya nincsen – szögezte le a polgármester. 

A mintegy kétórás, indulatoktól sem 
mentes találkozón elhangzott: az ideális 
megoldást a jelenleg a CIB Bank tulajdo-
nában álló gyakorlópálya (beütőpálya) 
megvásárlása jelenthetné, ám a  bank, 
amely a  tulajdonában álló területeket 
egyben szeretné értékesíteni, a  gyakori 
megkeresések ellenére sem adott még 
választ az  önkormányzat vételi ajánla-
tára. A polgármester elmondta: a pénz-
intézettől legutóbb ígéretet kaptak arra, 
hogy néhány héten belül megszületik 
a döntés. Ha a gyakorlópálya megvásár-
lására lehetőség nyílna, azzal megnyug-
tatóan megoldódhatna az  iskolaépítés 
kérdése – ezzel lényegében mindenki 
egyetértett.

A fórumtól lapzártánkig csaknem 
egy hónap telt el. Markó József polgár-
mestert arra kértük, hogy adjon tájé-
koztatást arról, érkezett-e válasz a  CIB 
Banktól az  önkormányzat ajánlatával 
kapcsolatban. Kérdésünkre a  követke-
zőket mondta: 

– Több éve tartó tárgyalások után 
most a megállapodás kapujában állunk. 
Megegyeztünk a  CIB Bankkal abban, 
hogy az  önkormányzat megvásárolja 
a  valamikori golfpályából azokat a  te-
rületeket, amelyek a bank tulajdonában 
állnak. Ezek közt van a volt gyakorlópá-
lya is, amelyre az új iskola megépíthető. 
Amint telekkönyvileg is a tulajdonunk-
ba kerülnek a  területek, kezdeményez-
zük a  kormányhatározat módosítását. 
Az iskola helyszínének a gyakorlópályát 
fogjuk javasolni, az NSK sem zárkózik el 
az új helyszíntől. Természetesen az egész 
pálya megvásárlásához jelentős összegre 
lesz szükség. Már évek óta készülünk 
erre, most átmeneti hitelt kell felven-
nünk. Szerencsére a  város bevételei 
az ipar űzési adókból származóan jelen-
tősen növekedni fognak, így a golfpálya 
eddigi adóbevételeinek kiesése, vala-
mint a felvett hitel visszafizetése nem fog 
gondot okozni a városnak – tájékoztatta 
lapunkat a polgármester. 

Koditek Bernadett 

BERUHÁZÁS

Fejlemények az új iskola építésével kapcsolatban
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KÖSZÖNTÉS

90. születésnap
Április közepén a város nevében dr. Pintér György alpolgár-
mester és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Weisz Róbertet.

Egy jóízű beszélgetés során megtudtuk tőle, hogy 1928-
ban Győrben született. Munkáscsaládból származik, 
az édesapja kőműves volt, az édesanyja pedig textilgyárban 
dolgozott. Nyolcan voltak testvérek, két lány és hat fiú.

Nyugdíjba vonulásáig gépkocsivezetőként kereste kenye-
rét, s feleségével, Anna nénivel, aki aktív éveiben cipőfelső-
rész-készítő volt, négy gyermeket neveltek fel, két fiút és két 
lányt.

Néhány évvel ezelőtt a  Gödön élő fiuk rábeszélésére el-
adták somogyországi kis házukat, és városunkba költöztek. 
Nyugalomban és  békességben éldegélnek, s  Róbert bácsi 
csupán azt az egyet sajnálja, hogy fájós lába miatt már nem-
igen tud fizikai munkát végezni a kertben. Az  idős házas-
párnak négy unokája és tíz dédunokája van.

Szerkesztőségünk nevében is jó egészséget kívánunk!
(w)

SZÜLETÉSNAP

Két köszöntés egy családban

Április 18-án ünnepelte 90. születésnapját Komlódi Pálné, 
Freund Jolán, aki a Baranya megyei Lánycsókon született. 
Évtizedeken át a  Budapesti Hőerőmű Vállalatnál (a mai 
Erőmű Zrt.-nél) dolgozott bérszámfejtőként, ahol férje 
munkaügyi osztályvezető volt, mindketten onnan vonultak 
nyugdíjba.

Jolán néninek két gyermeke, három unokája és  két dé-
dunokája van. 2007-ben megözvegyült, s  akkor költözött 
Gödre a  lányához. Hobbija az olvasás, a  tévénézés, koráb-
ban a  szabadidejében szívesen hímzett. Míg erővel bírta, 
örömmel gondozta gödi kertjük virágait, növényeit.

Születésnapja után kerek egy hónappal újabb fontos ese-
mény történt a családban: veje édesanyja ugyancsak betöl-
tötte a 90. életévét.

Fazekas Jánosné, Tellér Zsuzsanna Budapesten született. 
Egy fiúgyermeket nevelt fel, három unokája és  egy déd-
unokája van. Fiatalasszony korától műszerészként dolgozott 
az Egyesült Izzónál, onnan ment nyugdíjba. A férje szintén 
műszerész volt, és neki is az Egyesült Izzó volt a munkahe-
lye. Ő sajnos nagyon korán meghalt, akkor, amikor a fiuk 
húszéves volt. Zsuzsa néni özvegyen maradt, s 2005 óta él 
Gödön. Fia a családjával akkoriban költözött a városunkba, 
velük él.

Zsuzsa néni korábban nagyon szeretett olvasni, rejt-
vényt fejteni, kézimunkázni, kertészkedni. Ezek töltötték ki 
a napjait. Volt egy kis kertje Sződligeten, s ameddig bírta, 
azt szívesen gondozta, szépítgette, művelte.

Mindkettőjüket dr. Pintér György alpolgármester és Tóth 
Ildikó, az  Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntötte 
születésnapjukon a város nevében, s jókívánságaikhoz most 
szerkesztőségünk is csatlakozik.

(w) 

Weisz Róbert, az ünnepelt

Komlódi Pálné

Fazekas Jánosné

KÖZÉLET
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CSALÁDI és CÉGES rendezvények,
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

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

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,

•  Tágas terek,

•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!
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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

Göd Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet
BÖLCSŐDEVEZETŐ
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony, teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Szivárvány Bölcsőde

Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés; gyermekvédelemben, 
szociális ellátásban, egészségügyben, közoktatásban szerzett 
gyakorlat; legalább 5 év szakmai tapasztalat; magyar állam-
polgárság; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása

A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 5.
Az elbírálás határideje: 2018. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 
Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2131 Göd, Pesti út 81.). 

A borítékon fel kell tüntetni: „9-230-1/2018, bölcsődevezető”

További információk: (06 27) 530-064; www.god.hu

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
GONDNOK-TAKARÍTÓ
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-TAKARÍTÓ
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

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 15 órás határozatlan idejű 
munkakör
A munkavégzés helye: Településellátó Szervezet, irodák 
és mellékhelyiségek
Munkarend: naponta 16-tól 19 óráig

KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkakör, teljes 
állás, közalkalmazotti jogviszony
Feladatok: könyvelési feladatok végzése; bank és pénztár 
könyvelése; előirányzat-módosítások könyvelése; havi, ne-
gyedéves és éves jelentések készítése
Pályázati feltétel: felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői 
végzettség, költségvetési szervnél szerzett 1-3 éves tapasztalat
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

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.
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Gödön elhunytak
Kovács Károly Gézáné (sz.: Fekete Zsuzsanna Zsófia) 59 éves
Bédi Jánosné (sz.: Bauer Györgyi) 63 éves
Partizer Károly József 78 éves
Heincz Jánosné (sz.: Haffner Mária Anna) 89 éves
Bánhidi Károly 88 éves

2018. május 1. és május 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Nagy Tamás és Krecsik Beáta
Sáfián Péter és Varga Bettina
Major Balázs és Varsányi Teréz Viktória
Bajnóczy Balázs és Baumstark Eszter
Csonka Krisztián és Szőke Dóra
Fuchs Gábor Zoltán és Nagy Andrea
Herr Péter és Csongrádi Natália
Tóth Tamás Viktor és Tasi Bernadett
Zseni István Béla és Szabó Ágnes Enikő
Tóth Dávid és Apagyi Andrea
Körmendi István és Kovács Klára
Olvtai Péter Dávid és Horváth Eszter
Rohonyi Péter és Kökény Borbála
Nagy Árpád és Kovács Adrienn
Kovács Bence és Homor Judit
Mikesy Pongrác János és Oszvald Katalin
Gergely Ferenc és Bruckner Zsuzsanna Judit

MEGEMLÉKEZÉS

Mécsesgyújtás Juhász Antal 
emlékére
Juhász Antal (1913−1942) hajómester, katonabúvár háborús 
körzetben, hadiállapotok közepette vett részt a visszavonuló 
jugoszláv hadsereg által felrobbantott újvidéki híd veszélyes 
és  kockázatos roncsemelési munkáiban. Egyik merülése al-
kalmával búvártagjuk (úszó munkagépük) mellett az Erzsébet 
királyné gőzhajó − a figyelmeztető jelzés ellenére − túl gyor-
san haladt el. A hajó által keltett hullámok a búvárlétrát fel-
le mozgatták, melynek következtében az éppen felfelé igyek-
vő búvár keze a roncsok közé szorult és súlyosan megsérült, 
így nem tudta magát megtartani. Az erős áramlás a fiatal, jól 
képzett katonabúvárt a  roncsok közé sodorta, ahol elakadt 
és beszorult. A  levegőellátást biztosító kéthengeres szivattyú 
a hosszú üzemidő miatt felmelegedett, és nem tudott megfe-
lelő mennyiségű levegőt biztosítani, ezért a búvár megfulladt.

A baleset helyszínétől mintegy 30 kilométer távolságban 
dolgozó másik búvárcsoport − vezetője a balesetet szenvedett 
búvár apósa, Türr Ferenc búvármester volt − sietett segíteni, 
azonban Huszár Béla búvár már csak társa holtestét tudta 
a  felszínre hozni. Az  elhunyt Juhász Antalt a  Mecsek nevű 
hajó fedélzetén ravatalozták fel, majd Újvidékről lakóhelyére, 
Felsőgödre szállították, ahol a hősi halottaknak kijáró módon, 
díszsírhelyen, katonai tiszteletadással temették el. Juhász An-
tal síremlékét egy búvársisak díszíti. Ismereteink szerint ez 
volt az első halálos búvárbaleset Magyarországon.

A Jácint utcai temetőben lévő sírt a tavasz folyamán a gödi 
önkormányzattal együttműködésben újította fel az MH Had-
kiegészítő, Felkészítő és  Kiképző Parancsnokságának Társa-
dalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztálya, majd május 
30-án emlékmécsest gyújtottak, így tisztelegve a  hősi halott 
emléke előtt.

(w)

Az elmúlt hetekben gázvezeték-szakítások miatt több esetben is 
riasztották a megyei tűzoltókat. Ebben az évben a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóegységeinek tizennyolc 
esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó ká-
reseményeknél.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az  ilyen káresetek döntő 
többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például a  föld-
munkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. Leg-
gyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munkavégzés 
során sérül a  gázvezeték, s  gyakori, hogy fűnyíróval vágják el 
a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az előírások 
be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég vagy személy 
sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó közműtérképet.

Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel jár-
hatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyú-
lékony, robbanásveszélyes, gyakran szükségessé válhat a  kör-
nyéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen 
eseteknél elhagynia az  otthonát, a  beavatkozás 10-15 tűzoltót 
és három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-sérülés miatt 
keletkező károk felszámolása akár 100 ezer forintos pluszkiadást 
is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben 
a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a rendőrségen: 
a károkozás szankciója súlyosabb esetben több évig terjedő sza-
badságvesztés is lehet.

A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében kö-
rültekintőbb munkavégzés (például fűnyírás) zajlik, illetve azzal, 
ha a  földmunkálatok (például ásás) megkezdése előtt minden-
ki beszerzi az  adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve 
egyeztet a területileg illetékes földgázszolgáltatóval. A műanyag 
gázvezetéket kézi szerszámmal is könnyű megsérteni, így min-
den esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, hiszen a gázveze-
ték egyméteres körzetében csak kézi szerszámokkal szabad dol-
gozni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség

BALESET-MEGELŐZÉS

Megszaporodtak a gázvezeték-
szakítások a megyében

FELHÍVÁS

Használja a Gödi Hibabejelentő 
Rendszert Ön is!

A GHR rendszer internetes és mobilos elérhetősége: 
ghr.god.hu

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

Kérjük, ha a  város közterületein bármilyen hibát, 
rendellenességet, rongálást tapasztal, jelentse be a fenti 
elérhetőségek bármelyikén!

Köszönjük, hogy a  rendszer használatával segíti 
az önkormányzat munkáját!

Göd Város Önkormányzata
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Június másodikán a  Búzaszem Is-
kola Hagyományőrző Délutánján 
több százan gyűltek össze kicsik 

 és  nagyok. A  keresztény, csalá-
dias, magyar hagyományokra épülő 
oktatási intézménybe járó gyermekek 
napirendjébe szervesen épülnek be 
a népi játékok, énekek, dallamok, tán-
cok, a jeles napok szokásai. Évente egy 
alkalommal az  iskola udvarán ácsolt 
színpadon is megmutatják, hogy mi 
mindent tanultak. Ezeken az  alkal-
makon a  legkisebbektől a  végzősökig 
minden osztály bemutatkozik – a kö-
zönség pedig láthatja, hogy a  kicsik 
játékfűzésétől hogyan lehet eljutni 
az egyes tájegységek táncainak „anya-
nyelvi” szintű megszólaltatásáig.

A nemzeti összetartozás napján 
az iskola világot jelentő deszkáin meg-
elevenedett egyebek mellett Székely-
föld, a Gyimesek, Moldva, a Dunántúl, 
Rimóc, a Szilágyság, Sárköz, a Mező-
ség, méghozzá énekekben, hangszeres 
zenében és táncokban, gyönyörű vise-
letekben. A városi megemlékezés idén 
ebben a felemelő közegben kezdődött, 
a himnusz több száz torokból szakadt 
fel, ezúttal mellőzve a  CD-ről érkező 
zenei aláfestést. Markó József polgár-
mester köszöntötte az egybegyűlteket, 
és elismerően szólt a házigazda Búza-

szem Iskolában folyó nevelőmunká-
ról, kiemelve azt, hogy az  intézmény 
milyen nagy hangsúlyt fektet a hagyo-
mányok éltetésére és  továbbadására. 
Szólt arról is, hogy Gödnek ugyan több 
testvértelepülése is van, de töreked-
nek arra, hogy további helységekkel is 
felvegyék a  kapcsolatot – elsősorban 
az  elcsatolt országrészeken. A  város 
vezetője ezután élményekkel teli meg-
emlékezést kívánt.

Élmények pedig akadtak: a  szer-
vezők ugyanis szónokként Apponyi 
Albertet idézték meg, méghozzá úgy, 

hogy szétosztották a jelenlévők között 
a Trianonban elmondott beszédét. Azt 
a  beszédét, amelyet a  békediktátum 
részleteinek megismerése után, arra 
való reagálásként mondhatott el a ma-
gyar fél – ez volt ugyanis az  egyetlen 
megnyilatkozási lehetőség. Mint isme-
retes, a beszéd a már kész koncepciót 
nem tudta befolyásolni, de komoly 
hatást gyakorolt a  magyar közélet-
re. A  beszéd első mondatait Horváth 
Szilárd, a  Búzaszem Iskola vezetője 
olvasta fel, majd közel ötvenen folytat-
ták a felolvasást a vendégek közül, szü-
lők, önkormányzati vezetők, közösen. 
Az  élményekhez hozzátartozik, hogy 
a  szabadtérre tervezett és  ott meg-
kezdett megemlékezést időközben be 
kellett menekíteni az  iskola aulájába, 
miután nagy széllel és heves esőzéssel 

TRIANON-NAP

Megemlékezések a nemzeti összetartozás napján
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben 
a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Ebben az esztendőben Gödön 
két eseményen is megemlékeztek a sorsfordító nemzettragédiáról.

Június 4-én a Lenkey utcai Országzászlónál koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak

A Búzaszem Iskolában rendezett hagyományőrző délutánon szilágysági táncokat mutattak 
be a Röcögők. A tánccsoport nagyobb részét búzaszemes diákok alkotják
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kitört egy nyári vihar, de a kis közjáték ellenére 
Apponyi beszédének erős üzenete nem maradt 
el. A közel huszonöt perces beszéd közös fel-
olvasása maradandó emléket hagyott azokban 
is, akik részt vettek benne, és azokban is, akik 
hallgatták.

Lezárásképpen az iskola ifjú dudásai játszot-
tak egy dalcsokrot, majd a Szózat eléneklésé-
vel lett vége a  megemlékezésnek. A  Hagyo-
mányőrző Délután néhány perc után – míg 
az esőáztatta székeket szárazra törölték – foly-
tatódott: egészen késő estig, a gyerekek, a pe-
dagógusok és  a  szülők bemutatóit táncházzal 
koronázták meg.

Június 4-én, hétfőn a Lenkey utcában, a Kin-
csem Óvodánál lévő Országzászlónál koszorú-
zással egybekötött megemlékezést tartottak.

V. Pálfai Kinga

A megemlékezőket Markó József polgármester 
köszöntötte a Búzaszem Iskola udvarán

A gyönyörű nyárias időben idén is sok család ünnepelte a gyereknapot a 
Nyaralóházak szabadtéri programjaival

Az arcfestés a kislányok egyik 
legkedvesebb szórakozása volt

A gyereknapon sok kisfiú álmát 
váltották valóra a váci önkéntes 
tűzoltók

A legkisebbek, azaz a Kalász osztály játékfűzését 
Hertel Szilvia tanította be

RENDEZVÉNY

Gyereknapi mulatság a Duna-part 
Nyaralóházakban
Hagyomány immár, hogy május utolsó vasárnapján a Duna-part Nya-
ralóházak és a területén működő Duna-parti büfé gyereknapi rendez-
vényre hívja a családokat.  A Németh László Általános Iskola Ifjúsá-
gi Fúvószenekarának produkciójával indult a  vidám délelőtt, amely 
a kicsik legnagyobb örömére az Ákom-bákom Bábszínház előadásával 
folytatódott. A büfé színpadán művészeti csoportok bemutatóit láthat-
ta a közönség. Fellépett a GDSE táncszakosztálya, a Tornádó Akroba-
tikus Rock and Roll csoport, Paulov Dóra tánciskolájának növendékei 
és az Orchesztika Hastánc Klub. A gyerekek sokféle mulatság közül 
válogathattak: próbára tehették magukat a  nyaralóházak területén 
lévő Dunakaland  Kalandpark kötélpályáin, a Szabad Sárkányok jóvol-
tából sárkányhajózhattak a szép időben, és kedvükre csúszkálhattak 
a nagy fák árnyékában felállított óriáscsúszdán. Volt arcfestés és tom-
bola, a kézműves vásárban pedig sok-sok gyereknapi ajándéknak való 
és  finomság várta a  vendégeket. A  Váci Önkéntes Tűzoltóegyesület 
is nagy örömet szerzett a gyerekeknek: kívülről-belülről megcsodál-
hatták a  helyszínre kivonult két tűzoltóautót, és  a  vállalkozó kedvű 
kisfiúk és kislányok még a kormányhoz is odaülhettek. A gyönyörű 
nyárias időben idén is rengeteg gödi család ünnepelte a gyereknapot 
a Duna-part Nyaralóházakban, ezen a szépen parkosított, kéthektáros 
Duna-parti üdülőterületen, amely ideális helyszíne a nyári szabadtéri 
rendezvényeknek.

K. B.
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Május 26-án, szombaton délelőtt a borús, esőre hajló időre 
való tekintettel a Feneketlen-tó melletti sportpálya he-
lyett − a József Attila Művelődési Ház szervezésében – 

a  Huzella Tornacsarnokban vette kezdetét a  X. Gödi Regionális 
Néptánctalálkozó, Népzenei Fesztivál, s  a hozzájuk kapcsolódó 
gyermeknapi vigadalom. A  nap eseményeiről Szabó Zsuzsától, 
a művelődési ház igazgatójától kértünk rövid beszámolót.

A rendezvényt Markó József polgármester nyitotta meg, s a „hi-
vatalos” programok mellett – néptánccsoportok bemutatkozása, 
népzenei együttesek koncertjei – gyerekjátékok, ládavasút, kisál-
lat-simogató, kézműves kirakodóvásár, népi játszótér és kézműves 
foglalkozások várták az ünnepelteket: a gyerekeket. A felhők mö-
gül ki-kikacsintó napsütésnek hála, a gyermekprogramok jó része 
„kitelepülhetett” az udvarra, ám az estére tervezett koncertek el-
maradtak.

A nap folyamán láthattuk a  Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia műsorát, valamint a Kereplő Gyermekszínház Csizmás 
Kandúr című előadását. A talpalávalót mindvégig a Lelkes zenekar 
biztosította.

A regionális néptánctalálkozón – tudtuk meg Szabó Zsuzsától 
− 350 táncos vett részt, érkeztek táncegyüttesek és  népdalkörök 
egyebek mellett Hévízgyörkről, Áporkáról, Kismarosról, Sződli-
getről és Ceglédbercelről. Városunkat a Németh László Általános 
Iskola néptáncosai és  a  Röcögő néptáncegyüttes képviselte. (Itt 
illik szólnunk arról, hogy a gödi Röcögők, Czinóber Klára veze-
tésével Balatonbogláron, az idei, XXII. Méta Fesztiválon több elis-
merésben is részesültek.)

A jubileumról Szabó Zsuzsa elmondta, hogy a József Attila Mű-
velődési Ház néptánccsoportja kereken egy évtizede ünnepelte 10. 
születésnapját, s ez alkalomból indították útjára 2009-ben a gödi 
néptánctalálkozót, amely szintén a  10. születésnapját ünnepelte 
az idén.

A gödi néptánctalálkozókon nincs zsűrizés, nincsenek dí-
jak, a  hangsúly valóban a  találkozáson van, a  közös zenélésen, 
éneklésen, táncon. Az együtteseknek alkalmuk nyílik arra, hogy 
kötetlen beszélgetéseken kicserélhessék tapasztalataikat, tanulja-
nak egymástól táncokat, dalokat, ellessék a színpadi koreográfi-
ák csínját-bínját. A  közösségépítésnek, a  hagyományőrzésnek, 
a néptánc és a népzene életben tartásának kitűnő alkalmai ezek. 
Talán ebben rejlik e szép hagyományú – és a tervek szerint ter-
mészetesen jövőre is megrendezendő − gödi néptánctalálkozók 
sikere és varázsa.

(w)

HAGYOMÁNY

Jubileumi néptánctalálkozó 
és gyermeknap

A gödi néptánctalálkozó nem a megmérettetésről, hanem a találkozásról és a tapasztalatcseréről szól. A rendezvényen megmutathatják 
tudásukat a különböző településeket és különböző korosztályokat képviselő néptánccsoportok

Az előző napi nagy esőzés miatt a színpadot idén a Huzella 
Tornacsarnokban állították fel, de szabadtéren is számos program 
közül válogathattak a rendezvény résztvevői  

A gyerekeknek a néptáncosok fellépései mellett sokféle népi 
játék, gólyalábas produkciók, íjászat, kézműves foglalkozások és 
állatsimogató kínált vidám gyereknapi szórakozást
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Magyarországon már több mint százéves 
hagyományra tekint vissza a  Madarak 
és fák napja, amelynek ünnepe hivatalosan 
május 10-e. Gödön minden évben az ehhez 
a naphoz legközelebb eső hétvégén tartják 
ezt a nagyszabású és közkedvelt városi ren-
dezvényt, amely a hosszú téli hónapok után 
az első szabadtéri közösségi esemény. Hely-
színe évek óta a  Duna-part Nyaralóházak 
óriási fás-ligetes parkja, ahol bőven jut hely 
a több száz látogatónak.  

A gyerekes családok különösen kedvelik 
ezt az egész napos rendezvényt, amely ér-
dekes és változatos programokon keresztül 
szeretné a  természetet szeretetére, a  kör-
nyezet védelmére és  az  egészségtudatos 
életmódra nevelni az óvodás- és az iskolás-
korú gyerekeket. 

A Duna-parti üdülő- és  szabadidőköz-
pont munkatársai idén is gazdag programot 
állítottak össze, amelyhez környezetvédel-
mi és  ökoszervezetek, városi intézmények 
és helyi civil szervezetek  is kapcsolódtak.  

Május 12-én a  Madarak és  fák napjára 
írt versével köszöntötte a rendezvény részt-
vevőit Aranyosi Ervin költő. A  nagyszín-

padon egymás után léptek fel a különböző 
sportágak képviselői, és  bemutatta pro-
dukcióját több művészeti és  tánccsoport 
is. Bese Botond és  barátai dudajátékukkal 
ajándékozták meg a  közönséget, és  idén 
először bemutatkoztak az  ördögbotosok 
(más néven virágpálcások) is, akik a zsong-
lőrök ügyességével táncoltatták különleges 
botjaikat. 

Egész napos elfoglaltságot kínált az  in-
teraktív solymásztábor, ahol a  gyerekek 
közelebbről is megismerkedhettek többek 
között az év madarának választott vándor-
sólyommal: a kezükbe vehették a lenyűgö-
ző szépségű madarat, fényképezkedhettek 
vele. 

A mintegy kéthektárnyi területen szá-
mos programlehetőség várta a  látogató-
kat. A rendezvény egyik célja az volt, hogy 
a  természetről játékos formában, saját él-
ményeken keresztül szerezhessenek isme-
reteteket a gyerekek. Ezt szolgálta a madár-
odú- és  madáretető-készítés, a  kézműves 
foglalkozások, a lovaglás, az ásványmosás, 
az  ökovetélkedő. Kihirdették annak a  vá-
rosi versenynek az  eredményeit, amely 

újrahasznosítható anyagok kreatív fel-
használásával játékok készítésére invitálta 
a gyerekeket, és átadták a városi könyvtár 
madarak és fák napi rajzpályázatának díja-
it is (a versenyről részletesen is olvashatnak 
a 30. oldalon). 

A „játszva tanulás” mellett sok-sok lehe-
tőség nyílt a szórakozásra is. Nagy élményt 
jelentett a  gyerekeknek a  Maszk Bábszín-
ház Mátyás király bolondos bolondja című 
előadása, ahogyan az Iszkiri zenekar ferge-
teges délutáni koncertje is. 

A kézműves vásárban sokféle termék kö-
zül válogathattak a  látogatók, ebédre bog-
rács- és grillételekkel várták a közönséget, 
és nemcsak a kisebbek, hanem a felnőttek 
is próbára tehették ügyességüket a  Duna-
kaland Kalandpark kötélpályáin. 

A Madarak és  fák napja hagyományát 
a Nemeskéri Park erdő gondozásában és vé-
delmében elévülhetetlen érdemeket szer-
zett Nagy Gábor honosította meg Gödön. 
Jövőre már a  20. születésnapját ünnepli 
majd ez a népszerű közösségi rendezvény. 

Koditek Bernadett
Fotók: Kurdi Imre

Az ásványmosást izgalmas időtöltésnek találták a gyerekek A Dunakaland Kalandpark kötélpályáit is 
sokan kipróbálták 

A Maszk Bábszínház előadásait már jól 
ismerik és mindig nagyon várják a gyerekek

Közvetlen közelről ismerkedhettek a 
madarakkal azok, akik jelentkeztek az 
interaktív solymásztáborba

A szépen parkosított üdülőterületen 
minden évben sok százan vesznek részt a 
Madarak és fák napi programokon

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Sokan ünnepelték együtt a Madarak és fák napját
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Lassan beköszönt az igazi nyár, egyre többen ülnek brin-
gára: a kerékpáros turizmus népszerűsége évről évre nö-
vekszik. Folyamatosan fejlesztik, bővítik a kerékpárutakat 
Pest megyében is, immár több száz kilométer bicikliút áll 
a sportolni vágyók rendelkezésére.

A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy a jár-
művekre vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani. 
A roller nem számít közlekedési eszköznek, de ettől függet-
lenül használatuk szintén óvatosságot és nagy körültekin-
tést igényel.

E hírlevelünkben nem csupán a  közlekedési szabá-
lyok fontosságára és  azok betartására szeretnénk felhívni 
az  önök figyelmét, hanem arra is, hogy miként előzhetők 
meg a kerékpár-, illetve rollerlopások.

Fogadják meg a tanácsainkat!
•  Kerékpárját, rollerét soha ne hagyja őrizetlenül! A tol-

vajnak két perc is elegendő…
•  Ha kerékpárját leállítja az  utcán, mindig tegyen rá la-

katot vagy biztonsági láncot. A  kerékpárzár minősége 
álljon arányban a  kerékpár árával. A  lábbal hajtható 
rollerek többségének nagy előnye, hogy könnyen össze-
csukhatók, így bárhová be lehet vinni azokat.

•  Keressen olyan helyet, ahol nagy a  gyalogosforgalom, 
mert a nagy tömeg elriaszthatja a tolvajt!

•  Lehetőség szerint a kerékpár vázrészét zárja oda valami-
lyen nehezen mozdítható tárgyhoz.

•  Ismerje a kerékpár alvázszámát, egyedi azonosító jeleit, 
mert lopás esetén ezzel segítheti a nyomozást! A lábbal 
hajtható rollerre valamilyen titkos jelet rakhat, így el-
tulajdonítása esetén – ha viszontlátja bármikor – köny-
nyebben felismerheti.

•  Nagyobb értéket képviselnek az  elektromos rollerek, 
melyeket elsősorban a  gyorsabb városi közlekedés ér-
dekében vásárolnak. Nincs szükség motorkerékpár-ve-
zetői engedélyhez sem, 14 éves kor felett, bukósisakban 
bárki használhatja. Ugyan ez is összecsukható, azonban 
a súlya miatt nem lehet „csak úgy” felkapni és bevinni 
bárhová. Ezért érkezés után gondoskodni kell a bizton-
ságos parkolásról, tárolásról.

Mire ügyeljünk a vásárlás során?
•  Mindig megbízható üzletből vagy személytől vásároljon 

kerékpárt, rollert. A valós értéknél jóval kedvezőbb áron 
kínált portéka legyen gyanús! Főként, ha papírokkal 
sem rendelkezik. Ugyanis előfordulhat, hogy bűncse-
lekményből származó kerékpárt vagy rollert kínálnak 
önnek eladásra.

•  Ha a  kerékpár alvázszámát kiköszörülték, semmikép-
pen se vegye meg! Jelezze a rendőrségnek, hogy ki, mi-
kor és mennyiért kínált kerékpárt eladásra önnek.

•  Akinek tudomása van arról, hogy az eladásra kínált ke-
rékpár, (elektromos) roller bűncselekmény elkövetésé-
ből származik, és ennek ellenére megveszi, orgazdaság 
bűncselekményt követ el!

A rendőrség 2015-ben indította el a Bike Safe elnevezésű 
országos kerékpár-regisztrációs programját, melynek során 
lehetőség van egyénileg vagy a  rendőrség közreműködé-
sével regisztrálni a  kerékpárokat a  www.bikesafe.hu olda-
lon. Amennyiben ezt szeretné igénybe venni, kérdezze meg 
az ön lakhelyéhez legközelebb található rendőrkapitányság 
illetékesét arról, hogy mikor vehetné igénybe ezt a  lehető-
séget.

Sok esetben gépkocsival indulnak el a barátok, családok 
kirándulni, majd az  arra kijelölt parkolóhelyen hagyják 
az  autót, esetleg egy erdősáv vagy az  út mellett, és  onnan 
indulnak túrázni. Előfordulhat, hogy a gépkocsi egész nap 
ott áll felügyelet nélkül, ezért nagyon fontos, hogy megfo-
gadják az alábbi tanácsokat, mivel az autó nem biztonságos 
tárolóeszköz:

•  Mindig zárja be a jármű ajtajait, az ablakokat húzza fel 
és kapcsolja be a riasztót!

•  Még rövid időre se hagyja személyes iratait, bankkár-
tyáját, lakáskulcsát, a gépjármű okmányait az autóban!

•  Üres táskát, ruhaneműt se hagyjon az utastérben.
•  Ha kiszáll a  gépkocsiból, minden esetben vegye ki 

a GPS-készüléket, a tartójával együtt!
•  Új jelenségként figyeltük meg, hogy a tolvaj a gépkocsiba 

bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót 
is, és onnan tulajdonít el értékeket. Ezért kérjük, hogy 
értéket soha ne hagyjanak autójukban, még a csomag-
tartóban sem!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes rendőrségi se-
gélyhívó számokat: 107, 112.

Kellemes időtöltést kíván a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!

BALESET- ÉS BŰNMEGELŐZÉS

Négy keréken, két keréken… Irány a természet!
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KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

NYÁRI KLÍMAAKCIÓ!
Split klímák most 
108 000 Ft-tól.
INGYENES FELMÉRÉS,
GYORS BESZERELÉS.

Telefon: (06 70) 426-4368
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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  Nemeskéri úti temető-
vel szemközti földútról közelíthető meg, 2018-ban kizárólag 
az alábbi SZOMBATI napokon 8 és 16 óra között tart nyitva:

hónap nap nap

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 zöldhulladékot 
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 ingatlan-
tulajdonosok esetében az utolsó hulladékszállítási díj számlá-
jával vagy annak feladóvevényével kell igazolni.

Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

Kérjük azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán utcanévtábla 
van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a növényzet, 
jól látható-e az azon szereplő felirat. A tábla láthatóságáról 
az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Önkormányzati rendelet írja elő, hogy az  utcanévtáblát 
csak az ingatlanon végzett felújítási, karbantartási munká-
latok idejére szabad eltávolítani a helyéről, és a  lehető leg-
rövidebb időn belül gondoskodni kell a visszahelyezéséről.

Ha az  utcanévtábla eltűnik, megsemmisül vagy meg-
rongálódik, az  ingatlantulajdonosnak a  Polgármesteri 
Hivatalban kell bejelentést tennie az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: (06 27) 530-064 vagy varoshaza@god.hu.
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VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!

Gödi Körkép | 2018. 6. szám KÖZÉLET

19



Június 30-án lejár a  parlagfű-men-
tesítési türelmi idő. Ezt követően 
belterületen a  jegyző, külterületen 
a növény- és  talajvédelmi hatóság kö-
teles  hatósági eljárást kezdeményezni 
azon földhasználókkal, illetve ingat-
lantulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni véde-
kezést. 

Fontos tudni, hogy a hatósági intéz-
kedéshez (közérdekű védekezés végre-
hajtása, bírság kiszabása) nem szük-
séges sérelem – egészségkárosodás 
– bekövetkezése. Elégséges a  védeke-
zési kötelezettség elmulasztásának jú-
nius 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségének a földhaszná-
ló nem tesz eleget, vagyis az  ingatlan 
legalább virágbimbós állapotú parlag-

fűvel fertőzött, akkor közérdekű véde-
kezést kell elrendelni. A jegyző által el-
rendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem 
kerül sor a  vállalkozó általi parlag-
fű-mentesítésre, ha az  ügyfél időköz-
ben maga eleget tesz kötelezettségének. 
A  közérdekű védekezéssel kapcsolat-
ban felmerült költségeket az ügyfélnek 
kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabásá-
ra a  növény- és  talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a  közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a  jegyző 
az  ügyben keletkezett iratokat továb-
bítja az  eljárásra jogosult hatóságnak. 
A  bírság mértéke a  parlagfűvel fertő-
zött terület nagyságának mértékében 
belterületen és  külterületen egyaránt 
15 ezertől 5 millió forintig terjed.

A védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő tulajdonos/földhasználó a bír-
ságon túl a  vele szemben elrendelt 
köz érdekű védekezéssel kapcsolato-
san felmerülő költség megtérítésére is 
kötelezett. A  költség köztartozásnak 
minősül. 

A parlagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, és  eredményt 
csak összefogással, illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el, ezért fontos, 
hogy minden ingatlantulajdonos ele-
get tegyen e  jogszabályi kötelezettsé-
gének. Figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy nem elegendő június 30. napjáig 
lekaszálni a  szennyezett földterületet. 
A tiszta, parlagfűmentes állapotot a ve-
getációs időszak végéig meg kell őrizni!

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ

A parlagfű-mentesítés szabályai

KÖRNYEZET

Amit a fák kivágásáról 
tudni kell…
A gödi ingatlantulajdonosoknak 
érdemes tisztában lenniük a fák ki-
vágására vonatkozó szabályozással. 

Közterületen
A közterületeken álló valamennyi fa 
az önkormányzat tulajdonát képezi, füg-
getlenül attól, hogy ki ültette. A közterü-
leten álló fák kivágása minden esetben 
engedélyköteles! A közterületi fakivágási 
kérelmekhez az  önkormányzat Környe-
zetvédelmi Bizottsága ad tulajdonosi 
hozzájárulást. A bizottság havonta ülése-
zik, kivéve a nyári tanácskozási szünetet. 
Az ez idő alatt benyújtott kérelmeket a bi-
zottság a szeptemberi ülésén bírálja el.

Magánterületen
A magántulajdonban lévő ingatlanok fái 
közül a dió- és a fenyőfák kivágása  csak 
engedéllyel lehetséges. Ebben az esetben 
az engedélyezés hatósági eljárás, ezért 
a kérelemhez 3000 Ft illetékbélyeget kell 
csatolni. Az  engedélyeztetési eljárással 
kapcsolatban az  önkormányzat kör-
nyezetvédelmi referense, Jakab Júlia ad 
részletes tájékoztatást. Telefon: (06 27) 
530-064.

G. K.

EGYÜTTÉLÉS

Mikor tilos a zajkeltés?
A lakosok nyugalmának, pihenésének biztosítása érdekében Gödön helyi rendelet szabá-
lyozza, hogy mikor nem végezhető zajjal járó tevékenység. A rendelet betartását fokozot-
tan ellenőrzi a Közterület-felügyelet. Aki a rendeletben tiltott időben zajkeltő tevékenysé-
get végez, az a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet értelmében helyszíni vagy 
közigazgatási bírsággal sújtható.

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevékenység végzése, illetve 
ezekhez kapcsolódóan elektromos és motoros gépek használata (különösen gépi föld-
munkavégzés, betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, 
gépi fűrészelés stb.)

TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznap és szombaton: 7 óráig és 19 óra után,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különösen: kapálógép, fűnyíró, láncfű-
rész, kerti traktor stb.) használata

TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznapokon 8 óráig és 19 óra után,
•  szombaton 8 óráig és 19 óra után, valamint 12 és 15 óra között,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.

KÖZÉLET
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Az iskolák hírei

Május.24-én nagy sikert aratott az  alsósok körében az  I. Spider 
sakkverseny, s ez reményt ad arra, hogy a Huzellában ismét bein-
dul a sakkélet. Egyébként a verseny célja is az volt, hogy a gyere-
kek megismerjék e nagyszerű sportág szépségeit, illetve felmérjék 
a jelenlegi tudásuk szintjét. Az alsósoknak meghirdetett versenyen 
46 gyerek vett részt, messze felülmúlva az előzetes várakozásokat. 
Az I. Spider sakkkverseny első három helyezettjei az első és máso-
dik osztályosok között Almási Márton, Vajda Ákos és Pengő Pat-
rik, a harmadikosok és negyedikeseknél pedig Bálity Botond, Pók 
Domokos és Al-Badani Abdullah. P. Z.

Április utolsó hetében rendeztük 
meg iskolánkban a  hagyományos 
egészségmegőrző hetet. A  rendőrség 
munkatársai preventív jellegű előa-
dásokat tartottak a  felső tagozaton 
a drog- és az alkoholfogyasztással kap-
csolatban, valamint a  testépítő szerek 
káros hatásairól, a  bűnmegelőzésről 
és  az  elsősegélynyújtás fontosságáról. 
A gyerekek olykor döbbenten hallgat-
ták az előadókat, akik fáradhatatlanul 
válaszoltak a  rengeteg kérdésre. Ez-
úton mondunk köszönetet a Dunake-
szi Rendőrkapitányság munkatársai-
nak, valamint Barcs Balázs mentősnek 
és  Kresznovszky Miklós gyógyszerész-
nek, akik évek óta térítésmentesen vál-
lalják a közreműködést, ezzel is segítve 
a  pedagógusok és  a  szülők közös ne-
velőmunkáját.

Ugyancsak április végén tartottuk 
a  hidegtálkészítő-versenyt, ahol hat 
csapatban 24 gyermek készített fi-
nomabbnál finomabb étkeket, nehéz 
helyzetbe hozva a zsűrit. Szintén azon 
a héten zajlott a rajzverseny gyógynö-
vények témakörben, s  szebbnél szebb 
alkotások születtek.

A felső tagozat sportnapjának regge-
lén a  gyerekek és  a  felnőttek aggódva 
kémlelték az eget, az esőre hajló idő nem 
sok jóval kecsegtetett, ám a közös, zenés 
bemelegítésre már szikrázó napsütés-
ben került sor. Az évfolyamok ügyessé-
gi és  sportjátékokon vettek részt. Ösz-
szemérték tudásukat és  gyorsaságukat 
táj- és  akadályfutásban, valamint ke-
rékpáros sorversenyen. A  labdajátékok 
közül kosárlabdában és  röplabdában 

mérkőztek meg az  osztályok csapatai. 
Minden diák aktív részese volt ennek 
a napnak, és izgatottan várták az évfo-
lyamonkénti eredményhirdetést. Ötö-
dik évfolyamon az  5.b, hatodik évfo-
lyamon a 6.d, hetedik évfolyamon a 7.c, 
nyolcadik évfolyamon pedig a 8.a osz-
tály végzett az első helyen. De minden 
diák nyertese volt e  napnak, hiszen jó 
időben, szép környezetben tölthettek el 
egy élményekben gazdag napot.

Huzellás diákok a tanulmányi 
versenyeken
A Gödi Körkép májusi számában hírt adtunk arról, hogy 
három diákunk is bejutott a Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia által szervezett nyelvÉSZ anyanyelvi ta-
nulmányi verseny országos döntőjébe. Nagy örömünkre 
a 2850 induló közül Robotka Réka és Robotka Míra (3.c) 
is az első helyen végzett, mindketten hibátlanul töltötték 
ki a feladatlapot. Gerő András 1.a osztályos diákunk 850 
induló közül a 18. helyen végzett. Tanítójuk: Marjai Éva.

A Tudásbajnokság megyei fordulójában a  követke-
ző eredmények születtek: matematikában Gerő András 
(1.a) második lett, tanítója: Mucsi Lászlóné. Az angolo-
sok között Garaguly Tamás (4.c) megszerezte az első he-
lyet, szaktanítója: Turi Mária. Mindketten továbbjutot-
tak az országos döntőbe!

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Egészségmegőrző hét

A zenés bemelegítés jókedvre hangolta a diákokat

 A sakk kitűnő képességfejlesztő: növeli a koncentrálóképességet, 
a gyerekek önállóságát és a tudatos önfegyelmet

I. Spider sakkverseny
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I-deákjaink a legjobbak között
A Gödi Németh László Iskola online diákújságjának fotósai 
és újságírói meghívást kaptak a DUE Médiahálózat Tehetség-
kutató Diákmédia Pályázat ünnepélyes díjátadására.

Az általános iskolák „Az év diákfotósa” kategóriájában or-
szágos 3. helyezést ért el Bényei Anna, Gerdán Liza, Szakály 
Lilla és Zsumbera Botond, „Az év diákújságírója” kategóriában 
Gerdán Liza szintén a  harmadik helyen végzett. A  díjátadási 
ceremónia végén kellemes meglepetésként érte az I-deák szer-
kesztőségét: Varga Ábel fotósorozata kapta meg a  National 
Geographic különdíját.

B. I.

Zeneiskolásaink kis csapata április végén a  Zenetörténeti 
Múzeumba látogatott, amely a Budai várban, a Mátyás-temp-
lomtól néhány lépésnyire, az egykori Erdődy–Hatvany-palota 
épületében található. Gombos László zenetörténész anekdo-
tái, mesébe szőtt zenetörténeti érdekességei kísértek bennün-
ket végig a  múzeum termein. Diákjaink ámulattal hallgat-
ták az  első fonográfok működéséről szóló előadást, Bartók 
népdalgyűjtő munkájának méltatását, s  megcsodálhatták 
a  Kodály gyűjtötte népdalok eredeti kottáit. Az  izgalmak 
a XVIII. századi hangszerek világába csöppenve tovább fo-

kozódtak, ugyanis kipróbálhattak egy Haydn korabeli kisebb 
orgonát. A program csúcspontját az élőzenei minikoncertek 
jelentették. A  népzenekutatást bemutató teremben Korpás 
Réka népi énekes várta a  gyereket, kobozkíséretes mold-
vai dallamokkal. A  régi hangszereket bemutató teremben 
megcsodálhattuk Hubay Jenő híres fehér zongoráját, ame-
lyen a  kedvükért Chopin mazurkái csendültek fel, Robotka 
Bertalan előadásában. A legnagyobb kiállítótérben pedig egy 
rögtönzött hangversenyen Kovács Dóra virtuóz fuvolajátéká-
ban gyönyörködhettek a gyerekek.

Ezüstérem a vöröskeresztes 
versenyen
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei csecsemőgondozási ver-
senyén második helyezést ért el a  Pribelszki Dóra, Kiss Petra 
és Vad Bianka alkotta csapatunk. A lelkes versenyzőket Hinel 
Réka védőnő készítette fel, akinek ezúttal is köszönjük a segít-
ségét, a nagyszerű eredményt pedig a lányoknak!

 K. G.

A művészetoktatás hírei
Április 25-én délelőtt tartottunk hangszerbemutató koncerteket 
óvodásoknak és  kisiskolásoknak. Egy nappal később rendeztük 
meg az idei tanév utolsó ifjúsági hangversenyét, amely a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támoga-
tásával jött létre. Az est folyamán a pécsi Daniel Speer Brass rézfú-
vós együttest hallhatta a közönség.

Április 27. és 29. között került sor Szentendrén az Orbán György 
Zongoraversenyre, ahol Kis-Fehér Katalin különdíjat kapott, 
Garamszegi András Márk pedig harmadik helyezést ért.

A 8. Tánc-kiállítás című modern és kortárstánc versenyen kor-
társtánc csoportunk a harmadik helyen végzett. Gratulálunk a lá-
nyoknak és tanáruknak, Boldog Mónikának!

Május 12-én rendeztük meg az „Egy nap a művészetért” című 
projektnapot, azzal a  céllal, hogy leendő diákjaink és a mai kis-
iskolásaink megismerkedjenek a  művészetoktatás tagozataival, 
azok sokszínűségével. A  nap folyamán sorra felléptek iskolánk 
zenei együttesei, kreatív gyermek- és  néptáncos csoportjaink, 
s  kollégáinkkal együtt kézműves foglalkozásokon vehettek részt 
a  gyerekek, sőt meghallgathatták a  Sentiments Duó hangulatos 
zongorajátékát is. A  projektnap nem jöhetett volna létre a  Gödi 

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Érdekességek nyomában a Zenetörténeti Múzeumban

Művészetoktatásért Alapítvány és az Egri Zenészek Egyesületének 
támogatása nélkül.

Képzőművészeti tagozatunk növendékei a  tavasz folyamán 
három versenyen vettek részt. A helyi rendezésű Madarak és fák 
napi rajzpályázat két témájában a  következő eredmények szület-
tek: Badics Enikő és  Milassin Bence 1. hely, további helyezettek 
Ottó Nóra és Petz Fruzsina. Felkészítő tanáruk Tisza Viktória volt. 
Ugyancsak első helyezett lett Bagin Tímea és Bárdos Marcell, míg 
Bakos Kinga, Bánhegyi Petra, Sáros Lina, Virág Flóra és Telek Antal 
a második helyen végzett. Felkészítő tanár: Tóth Tamás.

Az „Álmaim kertje” című országos pályázaton Lukácsi Gabriella 
harmadik lett. A több száz alkotás közül a kiállított munkák közé 
választották Medák Anna, Bodnár Janka és Mészáros Gergő műve-
it. A felkészítő tanáruk szintén Tóth Tamás volt.

Diákjaink a  zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum rajzpá-
lyázatán is részt vettek. Első helyezést ért el Ragályi Lilien (Tóth 
Tamás növendéke) és  Badics Enikő (Tisza Viktória tanítványa). 
Jutalmuk egy művészeti alkotótáborban való részvétel.

Sz. A.

A különdíjas Kis-Fehér Katalin, felkészítő tanárával, Szavári Orsolyával
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Zenebölcsi
minden kedden június végéig 17-től  
18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Kilátásban az új tanév
Lassan vége a 2017/2018-as tanévnek, ám a piaristáknál már gőzerővel 
készülnek a következőre, a Göd 2.0 koncepciója keretein belül. Miköz-
ben a szakmai vizsgák és a diákok a szóbeli érettségijei zajlottak, fél 
szemmel már az őszi feladatokra figyelnek az iskolában.

Ugyanis a 2018/2019-es tanév 9. évfolyama Gödön nem a megszo-
kott szakképzési formában kezd ősszel, hanem egy olyanban, amikor 
a diákok valóban arra tudnak majd koncentrálni, hogy milyen kész-
ségeik, képességeik vannak, s mit szeretnének tanulni. Az orientációs 
évben egyéni, személyre szabott oktatási formában, csoportokban, 
néhány fős tanári team vezetésével haladnak majd a diákok. A pro-
jektoktatásban kiemelt szerepet kap az idegen nyelv és az informatikai 
készségek fejlesztése is.

A képzéshez kapcsolódó többféle job shadowing (szakmai látogatás) 
jó alkalom lesz arra, hogy minél több szakma fogásait ismerjék meg 
a fiatalok. Az őszi találkozáskor személyre szabott felmérés készül va-
lamennyi diák képességeiről, melyeket a Piarista Rend Magyar Tar-
tományának új intézménye, a Kilátó szakmai együttműködése segít. 
A  váci ferences kolostorban induló hiánypótló intézmény komplex 
szolgáltatása elsősorban a képességfelmérésnél lesz hasznos, valamint 
a munkaerő-piaci orientációban meglévő tapasztalataikra is számíta-
nak.

A képzés jelenleg 45 diák számára lesz elérhető, s a felvételi első köre 
után már csak négy szabad hely maradt. A pótfelvételit 2018. június 
19-én tartjuk, s erre az iskola honlapján (god.piarista.hu), illetve a Fa-
cebook-oldalán (www.facebook.com/GodiPiarista) megtalálható in-
formációk alapján lehet jelentkezni.

B. E.

Családi játszónap 
a Szivárvány Bölcsődében
Június 30-án, szombaton délelőtt 9 órától 14 óráig

Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)

9 órától a játszókertben:
Vetélkedők és ügyességi játékok. Minden 

résztvevő ajándékot kap!
Kreatív kézműves foglalkozások a Tücsök 

Papír, fényképezés a Mosolybirodalom 
közreműködésével.

Arcfestés, csillámtetoválás, lufiállat-készítés.
Az örökmozgóknak a kertben trambulin, 

ugrálóvárak, hempergő szoba.
Fülbelövés Blomdahl orvosi ékszerekkel 
már csecsemőkortól is – dr. Domán Csilla 

gyermekorvossal.
Játékok és kézműves termékek vására.

9.30 órakor a teraszon:
Terápiás kutyák bemutatója Bodai Ágnes 

gyógypedagógus vezetésével.

10 órától:
„Legyél a piCimborám” interaktív vers- 

és mondókakoncert Korhecz Imola 
előadóművésszel.

11 órától a bölcsőde konyháján:
Főzőbemutató Petz Rajmund, a Gödör 

Vendéglő & Bowling séfjével,
aki trikolor kakukkfüves mediterrán lecsót,

egy könnyű nyári egytálételt készít 
a látványkonyhán.
Kóstolni kötelező!

12 órakor a teraszon:
Tombola – sok-sok értékes nyereménnyel.

Támogató jegyek 250, 500 és 1000 forintos 
áron a helyszínen válthatók.

A büfében szendvics, gofri, palacsinta, 
málnaszörp, fagyi és egyéb finomságok 

kaphatók.

Szeretettel várunk minden kisgyermekes 
családot, elballagott és leendő bölcsiseinket!

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

Vár a Gödi Termálstrandfürdő!
Itt a nyár!

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

2018. 06. 28-án 9–14 óráig
bűn- és balesetmegelőzési nap
a strand területén a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság szervezésében.
Mindenkit szeretettel várnak!

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Tanévzárás és ballagás a piaristáknál
Idén első alkalommal már szakgim-
nazisták is ballagtak a Piarista Szakkö-
zépiskolában. A közel nyolcvan végzős 
diák mintegy harmada tervezi, hogy 
szakmai tanulmányait érettségivel 
fogja kiegészíteni.
A végzősök közül hárman is bejutot-
tak a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
döntőjébe, ahol a karosszérialakatosok 
között első és negyedik, az asztalosok-
nál pedig harmadik helyen végeztek 
a  gödi diákok. Immár a  győri Audi 

Hungaria Zrt. is érdeklődik a  Gödön 
folyó szakmai munka iránt, ugyanis ez 
már a  második tanév, melynek során 
a  karosszériások legjobbja a  piaristák 
közül került ki az  országos szakmai 
versenyen. 
A tanulók ezekben a napokban-hetek-
ben a gyakorlati és a szóbeli vizsgáknak 
tesznek eleget a  szakmai tárgyakból, 
míg az érettségizők június végén vág-
nak neki a szóbeli megmérettetésnek.

B. E.
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j ú n i u s  2 2 . ,  p é n t e k  19  ó r á t ó l
A Duna-part Nyaralóházak színháztermében

(2132 Göd, Jósika u. 14.)

H A L M O S  M Ó N I K A
gasztrobotanikus

vetített képes előadását élvezhetik az ehető virágokról. 
Az előadás végén egy kis kóstolóban is részesülhetnek 

a kertészet és a gasztronómia iránt érdeklődők!

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

Virágkonyha

Haraszti autodidakta alkotó volt, mű-
vészeti iskolákat nem végzett, szakmai 
szövetségnek tagja nem volt, ám etikát 
és esztétikát tanult. A rendszerváltozás 
előtt, persze, nem is igen fogadtak so-
raikba „kívülről érkezőt” a „hivatalos” 

képzőművészet jelesei. Ennek dacára, 
vagy talán éppen ennek okán, művé-
szete mentes volt mindenféle megal-
kuvástól – mondta Menyhárt László 
−, s alkotásainak színvonala semmivel 
sem marad el nevesebb kortársainak 
munkáitól, sőt nemritkán meghaladja 
azokat. Haraszti Alfréd sokféle mű-
fajban (rajz, linómetszet, fafaragás, 
lemezdomborítás, fotó stb.) és  sok-
féle stílusban dolgozott. Tökéletesen 
birtokában volt a  szakmai-technikai 
fogásoknak, és tudatosan épített a szí-
nek kifejező erejére. Egyéni hangvételű 
művei mind formai, mind tartalmi vo-
natkozásban értékes kor- és kórdoku-
mentumok.

Haraszti Alfréd Felsőgödön járt ál-
talános iskolába, majd a  fővárosban 
és  Vácon tanult gépésztechnikusnak. 
Előbb az  Erőtervnél, majd az  Élelmi-
szeripari Tervező Intézetnél dolgozott 
árelemzőként, miközben folyamato-
san képezte magát. 1971-ben a Gabona 

Trösztnél már árelemzési csoportveze-
tő volt, s részt vett a gabonaipari archí-
vum létrehozásában. 1991-től nyugdí-
jazásáig a  Hands Bt. tulajdonosaként 
gabonaipari tervezőként tevékenyke-
dett.

Haraszti Alfréd sokoldalú, minő-
ségében is tiszteletre méltó művészi 
munkásságáról tavaly nyáron, a Retró 
Ady Klub családi találkozóján vetí-
tett képes előadással emlékeztek meg 
osztálytársai, barátai és klubtagtársai. 
Idén, születésének 75. évfordulója al-
kalmából emlékkiállítással tisztelgett 
életműve előtt a gödi művelődési ház.

(w)

KIÁLLÍTÁS

Egy jelentős életműre emlékeztek

Május 25-én, születésének 75. évfordulóján nyitották meg Haraszti Alfréd (1943−2016) 
gödi képzőművész emlékkiállítását a József Attila Művelődési Házban. A vendégeket 
dr. Pintér György alpolgármester köszöntötte, majd Menyhárt László kritikus, művé-
szeti író méltatta Haraszti Alfréd munkásságát. A tárlatmegnyitón nagy számban vol-
tak jelen a művész egykori osztálytársai, barátai és a Retró Ady Klub tagjai. Haraszti 
Alfréd egyike volt a klub alapító tagjainak.

Az Ősz

Nagymama háza

Haraszti Alfréd művészetét Menyhárt László mutatta be a kiállításmegnyitón

Gödi Körkép | 2018. 6. szám KULTÚRA
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− Hadd vigyem tovább a  kulcsszót: 
a  műkritikusok is mindenekelőtt 
a  technikai sokszínűséget emlegetik 
az ön festészete kapcsán, amely a  fel-
használt anyagok változatosságában 
mutatkozik meg: olaj, vászon, akril, 
kínai tus, toll, filc, dörzspapír, szőttes, 
és sorolhatnám még. Honnét e kíván-
csiság?

− Ami a  kíváncsiságot, pontosab-
ban a  tudásvágyat illeti, nem voltam 
a  képzőművészet elkötelezettje, orvo-
si pályára készültem. Hobbiból, per-
sze, rajzolgattam, jártam különféle 
szakkörökbe, sőt édesanyám isme-
rőséhez, Dobrovits Ferenc festőmű-
vészhez, majd az ő művészbarátjához, 
Doór Ferenchez is. Az utóbbitól éppen 
a festészeti technikákról tanultam so-
kat. Újpesten, a  legendás „Derkóba”, 
amelyet akkoriban Szabados Árpád 
és  Banga Ferenc vezetett, hetente há-
romszor mentem, úgyhogy a  heti 168 
órából legalább húszat rajzolással 
és festéssel töltöttem.

Mindezek mellett versenyszerű-
en sakkoztam, meg sok minden más 
egyéb is érdekelt, így aztán a mai na-
pig nem tudom, hogyan végeztem el 
a gimnáziumot.

Tanárképző főiskolára Egerbe jár-
tam, ott egyszer megpróbáltam kiál-
lítani a munkáimat, de ez meghiúsult, 
mert végül nem engedélyezték a „hall-
gató tárlatát”, s  jóllehet a  meghívók 
már elkészültek, a kiállítás végül elma-
radt. Szegeden végeztem el a  könyv-
tár szakot, Pesten az  Iparművészeti 
Egyetemen a vizuális és környezetkul-
túra tanári szakot, de mindenféle ap-
ró-cseprő egyéb szakmákat is kitanul-
tam, a  liftkezelőtől a  néptáncoktatón 
és  a  magasraktár-kezelőn át az  infor-
matikusig.

− Ha jól számoltam, már több mint 
ötven önálló kiállítása volt. Ha kör-
benézek a  felsőgödi műteremházban, 
mindenfelé falhoz támasztott festmé-
nyek sorakoznak. Apropó, Göd! Mióta 
élnek a városban?
− Immár közel negyven éve. Budapes-
ten születtem, ott is nevelkedtem, ám 
a szüleim gödi nyaralója kedves gyer-
mekkori emlékem. Amikor ideköltöz-
tünk, ezt a  parányi nyaralót kezdtük 

bővíteni, szépítgetni, s végül megépült 
a felső szint is a műteremmel.

− Mely utóbbi nem csupán a festőáll-
ványnak ad helyet, hanem például 
képzőművészeti táboroknak is.
− Minek is tagadnám, valóban százféle 
dolog foglalkoztat. Publikáltam vizu-
álpedagógiai kérdéseket feszegető té-
mákban, részt vettem az  OM-OECD 
„informatika és  az  oktatás minősége 
című kutatásban”, szakértőként dol-
goztam az  UNESCO Információtech-
nológiai Központ videostúdiójának 
„Számítógéppel segített tanulás” című 
filmsorozatában. Lektoráltam az  EPI-
CT-program V1 Képalkotás modul 
anyagát, segítettem a  ROIP-program 
bővítésének kidolgozásában.

A mai napig tanítok rajzot, biológiát 
és  képzőművészetet egy pesti általános 
iskolában, de oktattam informatikára 
felnőtt csoportokat is. A  játékok okta-
tásban betöltött szerepéről szóló prog-
ramban trénerként fogok részt venni. 
Ami pedig az egyhetes képzőművészeti 
táborokat illeti, azokat minden alkalom-
mal egy-egy témára felfűzve szerveztem. 
A  gyerekek például országot terveztek, 
térképpel, zászlóval, címerrel, s  persze 
a maguk alkotta országot az öt nap so-
rán megtöltötték működő tartalommal.

− Kidolgozott egy tehetséggondo-
zási programot, a  LogIQs GrafIQst, 
amelyről Balanyi Bibiána, a  Mensa 
HungarIQa elnöke – ön is tagja a tár-
saságnak −, így ír: „Végre egy olyan 
program született, amely alkalmas le-
het az egyéni, illetve a csoportos tehet-
séggondozásra”.

INTERJÚ

Egy gödi polihisztor tárlata
Kis Bernadett múzeumpedagógus, régész nyitotta meg Báli Péter festőművész ki-
állítását, amely április 11-éig volt megtekinthető a József Attila Művelődési Ház-
ban. „Nem könnyű és talán nem is szerencsés a mai világban egyetlen szóval jel-
lemezni valakit, ám mégis, ha megkérdeznék tőlem, hogy mi az az egy szó, amely 
őróla az eszembe jut, azonnal és habozás nélkül rávágnám, hogy a sokszínűség” 
– hangzott el a vernisszázson. A gazdag és változatos életpályáról, a festészetről, 
de persze sok minden másról is felsőgödi műteremházában beszélgettünk Báli 
Péterrel.

Báli Péter képei előtt gödi kiállításának 
megnyitóján a képei előtt

Mozgásban

Lebegés
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A kiállító művész 1941-ben született Gödön, s a Duna, a Pilis hegyvonulatai, 
a környező tájak mindig is vissza-visszatérő témái voltak festészetének.

Olvasóink közül bizonyára sokan emlékeznek két évvel korábbi, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt tisztelgő, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ csoportos tárlatra, amelyen Gödi Vass 
István festőművész forradalmi témájú vásznai különteremben kaptak helyet. 
E kiállítás apropóján a Gödi Körkép 2017. novemberi számában olvashattak 
hosszabb pályakép-interjút a mesterrel. Nem mellesleg ugyancsak 2016-ban 
volt önálló kiállítása a pesti Kő Café Galériában, melyet akkor Sipos Richárd, 
a gödi önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke nyi-
tott meg.

Gödi Vass István – aki néhány esztendeje szignálja így festményeit, jeléül 
a szülővárosa iránti múlhatatlan szeretetnek – festői œuvre-je két főirányra 
bontható. Egyrészt újra és újra vászonra álmodja a számára oly kedves Du-
nakanyar hangulatát, másrészt a színekkel, formákkal, foltokkal, vonalakkal, 
azaz a piktúra maradandó kellékeivel líraisággal teli, ám ugyanakkor még-
is absztrakt képeket fest, s ezen eszközökkel szabadon bánva − akár a költő 
a szavakkal − mély érzelmeket és gondolatokat, vagy éppen zenei élményeket 
örökít meg, egyszeri és megismételhetetlen módon.

A vászon előtt töltött órákat egyfajta magánrituálénak tekinti, amelybe ott 
és akkor nem enged helyet mások számára. Ha a festőállványhoz lép, akkor 
abban a világban csupán ő és a kép létezik, s közöttük folyik valami egészen 
bizalmas és  végtelenül őszinte párbeszéd. Ahogy a  mester fogalmaz: a  kép 
mindig megmondja, hogy a festőnek mit kell tennie, s Gödi Vass István csu-
pán követi ezeket az instrukciókat. A mestert boldogsággal tölti el, ha képeivel 
örömöt, megnyugvást, élményt tud nyújtani a szemlélőnek, de munkásságá-
nak megítélését már leginkább csak az utókortól várja.

S itt muszáj újra felidéznünk a mostani tárlat címét. Báli Péter festőművész 
Gödi Vass István életmű-kiállításának a megnyitóján berzenkedett az Epiló-
gus cím miatt. Mint mondta, szíve szerint legalább egy hangsúlyos kérdőjellel 
módosítaná a kiállítás címét, s további alkotásra buzdította idősebb művész-
kollégáját.

Szerencsére a gödi műterem sarkig tárt ablakainak közelébe érve friss festék 
illatát táncoltatja felénk a könnyed júniusi szellő…

W. B.

KÉPZŐMŰVÉSZET

Beszélgetések a vászonnal
Májusban rendeztek, Epilógus címmel életmű-kiállítást a József Attila Mű-
velődési Házban Gödi Vass István festőművész munkáiból. A  tárlatot mű-
vészkollégája, a Vácon élő Németh Árpád nyitotta meg, aki értő barátként 
méltatta a közel ötödfél évtizedes festői pályát összegző tárlatot.

A gödi alkotó, Vass István életműkiállítását május 22-ig láthatták az érdeklődők 
a művelődési házban 

Ívek

A Gödi Körkép 2016. novemberi lapszámának 12-13. oldalán hosszabb interjú 
olvasható Vass István pályájáról, 1956-os témájú festményeiről és forradalmi 
szerepvállalásáról.

− Ez  a projekt arról szól, hogy a  gyerekeket 
játékos formában tanítom meg gondolkodni. 
Igyekeztem minél több ilyen csoportot létre-
hozni, volt belőlük a  fővárosban, itt Gödön, 
és  Vácon, Dunakeszin több is, de az  utóbbi 
években beszűkültek a  lehetőségek. Ezek ön-
költséges tanfolyamok, s  napjainkban nem 
igazán nagy a  fizetőképes kereslet, és  őszinte 
sajnálatomra éppen azok a  gyerekek marad-
nak ki a  programból, akiknek a  legnagyobb 
szükségük lenne az ilyesmire.

A LogIQs GrafIQs lényege az, hogy készí-
tettem több mint ötszáz feladatlapot, s miköz-
ben a gyerekeknek meg kell oldaniuk egy-egy 
problémát, valamit alkotniuk is kell − beleszí-
nezniük, kivágniuk, ragasztaniuk, összehaj-
togatniuk, kiegészíteniük, azaz manuálisan 
is tevékenykedniük. Miközben problémákat 
oldanak meg, mindkét agyféltekéjüket egy 
időben használják. Alapvetően és  általában 
persze mind a  kettőt használjuk a  hétközna-
pokban, ám az, hogy milyen kapcsolat van 
a kettő között, nagyon nem mindegy. Ezeknél 
a feladatoknál az egyik agyfélteke be tud segí-
teni a másiknak.

− Mindenképpen múlt időben kell fogalmaz-
nunk?
− Szerencsére nem. Látok esélyt arra, hogy ez 
a program, nem beszélve a képzőművészeti tá-
borról, ismét beindulhasson.

Walter Béla
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A Gödi Jazz Napok további programjai:
Június 22-én, pénteken 19 órakor

az alsógödi Tó bisztró teraszán

CSALÁDI KONCERT

Fellépnek:
Fassang László − Rohmann Ditta házaspár

Varga Bendegúz − Karosi Júlia házaspár
Váczi Dániel szaxofonozik.

Gödi Barokk Napok I.
Július 15-én, vasárnap 17.30-tól

az alsógödi Szent István-templomban

Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Henry 
Purcell és Karosi Bálint művei hangzanak el 

Előadók: 
Rohmann Ditta − cselló, Dálnoky Annamária − ének, 
Karosi Bálint – csembaló és a Barokk Consort tagjai.

Ha nyár, akkor Gödi Jazz Napok!
Az évről évre egyre ismertebb gödi fesztiválon kiváló 
művészek előadásában minőségi jazzt hallgathat a kö-
zönség. Az  idei nyár első két koncertnapján a  Dresch 
Quartet, a  Sárik Péter Trió és  a  Syrius Legacy lépett 
fel a Belga Sörház színpadán. A fesztivál főszervezője, 
Wagner László foglalta össze az eseményeket.

Dresch Quartet
Dresch Mihály kvartettje visszatérő vendég Gödön. Fontosnak 
tartom, hogy évente legalább egyszer személyesen élhesse át 
az érdeklődő közönség ennek a mélyen érző embernek és ze-
nésztársainak a világhoz való viszonyát, közös zenélésükön ke-
resztül. A május 25-i koncerten ismét nagyszerű produkciókat 
hallhattunk. Nem lehet betelni Misi szaxofon- és fuhunjátéká-
val, Lukács Miki káprázatos technikájú cimbalmozásával. A két 
zenész játékát „biztos kézzel” és  játékintelligenciával egészítik 
ki a ritmusszekció tagjai: a hatalmas tapasztalattal bíró dobos, 
Baló István és a bőgőzés ifjú tehetsége, Gyányi Marcell.

Sárik Péter Trió
Sárik Péter, a méltán népszerű jazz-zongorista és zenésztársai 
június 1-jén léptek fel első alkalommal a fesztiválunkon. Merész 
programmal mutatkoztak be a Belga Sörház kerthelyiségében: 
Beethoven ismert darabjainak dallamaira felváltva improvizált 
Péter zongorán, Fonay Tibor pedig nagybőgőn. A  doboknál 
Gálfi Attila remekelt. A  zenészek a  hallgatóságot is bevonták 
a  produkcióba: a  közönség a  zeneszerző IX. szimfóniájának 
ismert Örömódáját énekelte a  trió kíséretével. Le a  kalappal 
a gödi közönség előtt, amely érdeklődve, értőn és  elismerően 
fogadta a klasszikus zenére alapozott dzsesszes rögtönzéseket. 
Az egyórás koncert hatalmas tapsorkánnal zárult.

Syrius Legacy
A Syrius Legacy zenéjéért immár negyedik éve sok gödi látogat el 
a Gödi Jazz Napokra, de több Syrius-rajongó érkezik a környező 
településekről és Budapestről is. A zenekar ezúttal is a tőle meg-
szokott kifogástalan játékot hozta, és egy kisebbfajta csodában is 
része lehetett annak, aki ott volt a koncerten. Pénzes Máté, az új 
billentyűs saját Hammond orgonáján játszotta a 46-48 év távlatá-
ból sem feledhető dallamokat. Az öt zenész elképesztő technikai 
tudásával, az általuk létrehozott hangzásvilággal és Benkó Ákos 
éneklésével tényleg olyan hatást kelt, mintha 1972-ben lennénk 
a Bercsényiben, a Vásárhelyiben vagy a Syrius-hajón.
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A Göd Városi Könyvtár hírei
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu

KÖNYVES ÖTÖS
júniusi könyvajánlatunk:
•  Daniel Kehlmann: Tyll 
•  Guillermo del Toro – Daniel Kraus: A víz érintése
•  J. R. R. Tolkien: Beren és Lúthien
•  Naomi Alderman: A hatalom
•  Háy János: Alfabéta és a negyvennégy rabló

Dylanről másképpen
a Göd Városi Könyvtár programja

Bob Dylan az  érdeklődés középpontjába került soka-
kat megosztó 2016-os irodalmi Nobel-díja óta. A  neves 
énekes-dalszerző már korábban is részesült elismerés-
ben Svédországban, amikor 2000-ben odaítélték neki 
a  Polár  zenei díjat. E  nagydíjat olyan híres együttesek 
és  előadók is megkapták, mint a  Led Zeppelin, Paul 
Simon, B. B. King vagy Chuck Berry. Dylan kétségkívül 
jelentősen befolyásolta a  hatvanas évek zenei,   ifjúsági 
kultúráját, s   ez a mai napig érezteti a hatását. Épp ezért 
nem véletlen, hogy április 27-én a József Attila Művelődési 
Ház színpadán a Gödi Bob Dylan Orchestra koncertezett. 
A  szép számban összegyűlt közönség tizenkét dalt hall-
hatott, valamint részese lehetett Gier Gabriel előadásában 
a  „dylani titok” megfejtésének. Erre természetesen csak 
a teljesség igénye nélkūl kerülhetett sor, hiszen a Dylanhez 
hasonló amerikai fenomének nehezen érthetők közép-eu-
rópai szemmel. Bob Dylan kulturális hátterét az amerikai 
folk-song tradíció, az ötvenes évek beat-irodalma, továb-
bá az  ezt követő hippimozgalom adja. Gier Gabriel utalt 
is ezekre a gyökerekre, amelyekből Dylan szöveg- és dal-
szerzői vénája táplálkozik. Az est sikerét jelezte  a koncert 
végén feldübörgő vastaps, valamint az, hogy a  közönség 
egy része az  előadókkal egyetemben a  Belga sörházban 
folytatta a dylani titok boncolgatását. Reméljük, még sok 
ilyen élményben lesz részünk!

H. V.

Nyári szünet a Göd Városi Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy könyvtáraink a nyáron  
felváltva tartanak zárva:

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
2018. július 2-től (hétfő) –  július 31-ig (kedd) 

Nyitás: augusztus 2. (csütörtök)

Ady Fiókkönyvtár:
2018. augusztus 1-jétől (szerda) augusztus 31-ig (péntek)

Nyitás: szeptember 3. (hétfő)

Szindbád Gödön
A keleti mesevilág tengerjáró hőse természetesen nem jött 
el városunkba, ám a kortárs magyar széppróza egyik jeles 
alkotója révén mégis találkozhattak vele a  gödi olvasók. 
Könyvtárunk áprilisi író-olvasó találkozójának vendége, 
Csabai László ugyanis őt választotta trilógiájának (Szind-
bád, a detektív; Szindbád Szibériában; Szindbád, a  forra-
dalmár) főhőséül. A  nyíregyházi író egyébként maga is 
gyakran kel útra, hogy regényeinek születéséről mesél-
jen az érdeklődőknek. Gödön is sokan voltak kíváncsiak 
a  szerzőre, aki három regényében a  20. századi magyar 
történelem sorsdöntő eseményeit nagyon izgalmas mó-
don, detektívtörténetekbe ágyazottan meséli el. 

Csabai László Szindbádja (akinek valódi neve Schiffer 
Árpád) ugyanis olyan kivételes képességekkel rendelkező 
rendőrségi nyomozó, aki az 1920-as évek Magyarországán 
a  legbonyolultabb bűnügyekkel is megbirkózik. A máso-
dik világháború után azonban német származása miatt 
sok sorstársával együtt őt is „málenkij robotra” viszik 
a Szovjetunióba – erről szól a Szindbád Szibériában című 
regény –, ahol azonban újra kamatoztatni tudja nyomozói 
tudását, s kikerülve a lágerből, számos bűnügyet megold. 

Csabai László rendkívül aprólékosan gyűjti össze a re-
gényeihez szükséges dokumentumokat, művei akár tör-
ténelmi forrásként is olvashatók, ugyanakkor lenyűgöző 
frisseségű és letehetetlenül izgalmas olvasmányok.

A szerző egyik kritikusa szerint Csabai Szindbád-re-
gényei fontos irodalmi víziók „a 20. század bűnösen sza-
badsághiányos világáról”. A  gödi olvasók nem csupán 
a művek születéséről beszélgethettek az íróval, s nemcsak 
az írói mesterség számos titkával ismerkedhettek meg, ha-
nem a  szerző humorát, mesélőkedvét is élvezhették ezen 
a találkozón.

Bodnár ZsuzsaFo
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A zsűri ezúttal 42 egyéni díjat és két cso-
portdíjat ítélt oda. A  beadott alkotások 

között akadt akvarell, temperafestmény, 
valamint pasztellkrétával, ceruzával, tus-
sal és  kollázstechnikával készített mű is. 
A  munkákat Farkas Csaba festőművész 
zsűrizte. Értékelte a  témák és a  technikák 
sokféleségét, s  mind a  rajz, mind a  fest-
mény, mind a  pasztellkréta kategóriában 
ítélt oda díjakat. Felhívta a figyelmet arra, 
mekkora jelentősége van az ügyesen meg-
alkotott kompozíciónak, illetve a megfelelő 
színválasztásnak.
Kiemelte a  művelődési ház rajzszakkörö-
seinek tussal és  pasztellkrétával készült 
rajzait, a  3. és  az  5. osztályosok munkáit 
(nagyon sok szép rajzot kaptunk e korosz-
tályoktól, látszott, hogy a gyermekek egy-
mást is inspirálták). Idén is számos alkotás 
érkezett a  Németh László Iskolából, de 
a búzaszemesek és az Ugri-Bugri ovisok is 
kitettek magukért.
Csatlakozva Farkas Csaba szavaihoz, mi, 
könyvtárosok is köszönetet mondunk min-
den résztvevő gyereknek, a felkészítőiknek, 

továbbá támogatóinknak: a Tessloff és Ba-
bilon Kiadónak, a  Piramis Építőháznak, 
a Firka papír- és írószerboltnak és Göd Vá-
ros Önkormányzatának.
Az  összes rajzot kiállítottuk május 10. 
és 22. között a Központi Könyvtárunkban.
A Madarak és  fák napján pedig nemcsak 
a  helyezést szerzett gyermekek vehették 
át díjaikat, hanem valamennyi résztvevő 
számíthatott apróbb ajándékokra a könyv-
tár standján, ahol kézműves foglalkozás-
sal várták a  gyerekeket a  könyvtárosok 
és Kostyál Erika nemezkészítő iparművész.

Hegyi Valéria

Retró Ady Klub | (Göd, Kálmán u. 13.)

2018. június 23-án, szombaton 17 órakor

Skót szigetek
7 sziget képei a 700-ból
(Kőmíves László vetítése)

Infó: retroadyklub@gmail.comm
eg
hí
vó

KÖRNYEZETI NEVELÉS

A Madarak és fák napi 
gyermekrajzpályázatról
Idén 120 rajz érkezett be a  könyvtár Madarak és  fák napi rajzpályázatára, 
amelyet a következő témákban hirdettünk meg: életfa-ábrázolás; illusztráció 
„A  fehér sólyom” című kirgiz meséhez vagy Horgas Béla: „Dalok Tipi-Tupa 
hercegnőnek” című verséhez; játékkártya vándorsólyom figurákkal.

A Madarak és fák napján, mint minden évben, ezúttal is szabadtéri kézműves foglalkozással 
várta a könyvtár az alkotni vágyó gyerekeket 

Csorba Luca munkája (7. osztály)

Békei Laura és Koncz Karolina munkája (2. osztály)

Regős Anna Júlia munkája (7. osztály)

KULTÚRA
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18 órától
Zenés Sörkert
Kézműves sörökkel és kézműves 
hamburgerrel várjuk kedves vendégeinket, 
este 20 órától pedig a Göod Times Blues 
koncertjét élvezhetik az érdeklődők!

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

20 órától
Retró Kertmozi
Napnyugta után tetőteraszunkon a Balaton 
Retró című film segítségével utazhatunk visz-
sza a hatvanas-hetvenes évekbe!
Rossz idő esetén a színházteremben tartjuk 
meg a rendezvényt.

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

július

7
szombat

július

20
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

21 órától
Csillagles
Ismét tetőteraszunkra invitáljuk a csillagászat 
iránt érdeklődőket, ahol ezúttal a Vénusz, 
a Jupiter és a Szaturnusz lesz a fókuszban.
Rossz idő esetén csillagászati filmvetítést 
tartunk.

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

július

13
péntek

20 órától
Göod Times Blues-
koncert
A népszerű bluesbanda ezúttal a Zenés 

Sörkert szabadtéri színpadán várja a közönséget! Rossz idő esetén 
a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

19 órától
Virágkonyha
Színháztermünkben Halmos Mónika gasztro-
botanikus vetített képes előadását élvezhetik 
az ehető virágokról. Az előadás végén egy 
kis kóstolóban is részesülhetnek a kertészet 
és a gasztronómia iránt érdeklődők!

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

július

7
szombat

14 órától
English Cinema
Angol nyelven, angol felirattal vetítjük 
az Oroszlánkirály című animációs filmet, 
melyre szeretettel várjuk az angolul tanuló 
nebulókat!

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

július

5
csütörtök

június

22
péntek

AJÁNLÓ
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A gödi
József Attila Művelődési Házban

2018. június 25 – 29-ig

A tábor bejárós formájú. Naponta 9 órától 15.30-ig tartanak a foglalkozások. 
Mivel az osztályok korlátozott létszámúak, a felvétel a befizetés sorrendjében 
történik. Ebédet és uzsonnát biztosítunk. A tábor összköltsége étkezéssel, anyag- és 
tandíjköltséggel együtt 15 000 Ft.

József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.) Tel.: 27/532-160, 06-20/254-51-24

www.godimuvhaz.hu     info@godimuvhaz.hu

Bőrözés
Vezeti: Mráz József – népi bőrös szakoktató

10 éven felüliek jelentkezését várjuk.

Népi fazekas
Vezetik: Császárné Erdélyi Katalin és 

Császár Ernő – népi fazekasok

Fafaragás
Vezeti: Semes-Bogya Eszter – faszobrász

10 éven felülieknek

Söndörgő
Vezeti: Bartha Katalin 

Gyöngyfűzés
– gyöngy ékszerkészítés

Vezeti: Tóth Andrea - gyöngyfűző

AJÁNLÓ
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XXV. Ifjúsági
Képzőművészeti Alkotótábor

A GÖDI JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2018. július 2 - 
július 14-ig

KERÁMIA
Vezeti: Véninger Margit – keramikus

RAJZ
Vezeti: Garami Mária – rajztanár

TŰZZOMÁNC
Vezeti: Majoros Klára – tűzzománc tanár 

10 éven felüliek jelentkezését várjuk

ÖTVÖS
Vezeti: Lengyel Boglárka – ötvös

10 éven felüliek jelentkezését várjuk

SZOBRÁSZ
Vezeti: Fazakas Csilla – festőművész

KIS-KÉZMŰVES
Vezetik: Siket Bernadett és Nádai Dávid – 

kézművesek

A tábor bejárós formájú. Hétköznapokon 9 órától 15.30-ig tartanak a foglalkozások. 
Mivel az osztályok korlátozott létszámúak, a felvétel a befizetés sorrendjében 
történik. Ebédet és uzsonnát biztosítunk. A tábor összköltsége étkezéssel, 
kirándulással, anyag-és tandíjköltséggel együtt 25 000 Ft. Testvéreknek kedvezmény 
a részvételi díjból.

József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.) Tel.: 27/532-160, 06-20/254-51-24

www.godimuvhaz.hu     info@godimuvhaz.hu

Gödi Körkép | 2018. 6. szám AJÁNLÓ
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A művelődési ház előtt, a Pesti út 
és a József Attila utca közti szakaszon 

gyerekprogramok, népi játszótér, 
kézműves foglalkozások, mesemondó, 

gólyalábas óriások várják a gyerekeket.

20 ÓRÁTÓL KONCERT:
élőzenés retró party a 60-as,

a 70-es és a 80-as évek slágereiből.

Találkozó7
Retró
Családi7.

M E G H Í V Ó
2 0 1 8 .  A U G U S Z T U S  5 . ,  V A S Á R N A P

D U N A - P A R T  N YA R A L Ó H Á Z A K
G ÖD, J ÓS I K A U .  14 .

F ó k u s z b a n :
RÉGI ISKOLAI ÉVFOLYAMOK

ÉS AZ ÉVSZÁ ZADOS HELYTÖRTÉNET

Előze tes program:
11 órakor
Gyülekezés a Duna-parton: 
megemlékezés a néhai társakról, 
virágszórás a vízbe

11:30 és 13 óra között
Közös ebéd, kedvezményes jegyek 
csak elővételben, 
regisztráció:
romanjanos@invitel.hu; 
(06 27) 345-270, vagy 
retroadyklub@gmail.com; 
(06-30) 370-2491

13-tól 15 óráig
Vetítések a színházteremben: 
egyéves visszatekintés, búcsú a régi 
iskolától, jubiláló évfolyamok fotói
Közreműködik a Felsőgödi 
Munkásdalkör

15-től 18 óráig
Zenés szabad program, beszélgetés, 
könyvvásár

Támogatók:
József Attila Művelődési Ház
Göd Város Önkormányzata

UTCABÁL
2018. július 13-án, pénteken 16.30 órától

A rendezvényt szervezi:
József Attila Művelődési Ház

2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (06 20) 254-5124
www.godimuvhaz.hu., e-mail: info@godimuvhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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LABDARÚGÁS

A GSE utánpótlás- és női 
csapatainak eredményei
U7
Gödi MFS 2011-12 – Vác 2011 B 12-5 (góllövők: Török Barnabás 10, 
Takács Ádám, Kovács Boldizsár)

U9
Gödi MFS 2009 – Vác 2011 A  4-3 (Csordás Zsombor 2, Juhász 
Bendegúz, Tankó András)

U11
GMFS 2007 – Mogyoród KSK I. 1-1 (Madarász Marcell)
GMFS 2007 – Dunakeszi Vasutas I. 2-4 (Ferencz József, Tölgyes 
Attila)
GMFS 2007 – VS Dunakeszi 2-5 (Nagy Zalán, Százados Gergő)

U13
Dunakeszi VSD I – Gödi SE 0-1 (Helmes Vilmos)
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 0-1 (Kovács Zsombor)
Mogyoród KSK – Gödi SE 2-0
SZEFI – Gödi SE 1-1 (Grünzweig Erik)
Dunakeszi VSD II – Gödi SE 2-4 (Dobos Patrik, Helmes Vilmos, Földi 
Zsombor, Király Gábor)

U14
Nagymaros FC – Gödi SE 3-0

U16
Gödi – Solymár 2-3 (Bódi Benedek 2)
Gödi SE – Pomáz-ICO SE 0-1
Perbál SC – Gödi SE 2-5 (Bódi Benedek 2, Vasvári Magor, Modróczky 
Botond, Horváth Marcell)

U19
Gödi SE – Erdőkertesi SE 9-0 (Vasvári Magor 3, Libényi Bertalan 2, 
Tulkán Benjámin 2,
Farkas Krisztofer, Szilágyi Gergő)
Gödi SE – Verőce SE 2-6 (Kreisz Kristóf, Kurucz Levente)
Kisnémedi MSE – Gödi SE 1-7 (Tulkán 3, Kreisz 2, Pintér Huba, Farkas)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 6-1 (Szilágyi Gergő)
Gödi SE – Iklad KFC 4-2 (Tulkán 2, Pintér, Winkler Ákos)

Nők
Gödi SE – Pénzügyőr SE Pinkbull 0-0
Gyöngyös – Gödi SE 2-2 (Gálik Ágnes, Tarjányi Kármen)
Gödi SE – Valkó 3-0 (Sáreczné Deák Andrea, Vanda Gabriella, 
Tarjányi)

SÁRKÁNYHAJÓ

Tízezer evezős között gödi 
egységek az olasz regattán
Idén 44. alkalommal rendezték meg az  olaszországi Velencé-
ben a Vogalonga evezős teljesítménytúrát pünkösd vasárnapján. 
A közel 30 km-es távot mintegy 10 000 evezős teljesítette, köztük 
gödiek is.

− A Szent Márk térről ágyúlövésre startolt el a több ezer hajó, 
hogy a Murano-szigetet megkerülve, a Canal Grandén befutva 
ünnepelhesse saját teljesítményét, és egyben felhívja a figyelmet 
a  Velencében közlekedő motoros hajók által keltett hullámok 
romboló hatására. Az  idei dzsemborin a  gödi ASP sárkányha-
jó-csapata is részt vett, és fantasztikus élményekkel gazdagodva 
teljesítettük a távot. A viadalon más magyar egységekkel is össze-
futottunk: a gödi Szabadsárkányokkal, a váci Dunai Sárkányok-
kal, a dunakeszi Sárkány Légióval, valamint győri és szegedi egy-
ségekkel is – számolt be az eseményről Farkas István.

V. F.

Az utánpótláscsapatok hét korosztályban is képviselik a gödi 
színeket

A női csapat az egyik színfoltja a gödi labdarúgásnak

Több évtizedes hagyományai vannak a nemzetközi regattának
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SZABADIDŐSPORT

Labdarúgótornák a sportmajálison
A Belépés családostul programsorozat hagyományos 
sportmajálisán a  labdarúgásé volt a  főszerep. Wagner 
László és  szervezőcsapata a Felsőgödi Karitasz Csoport 
támogatásával délelőtt a gyermekeknek, délután a felnőt-
teknek írta ki a mérkőzéseket.

EREDMÉNYEK, VÁROSI UTÁNPÓTLÁS KUPA – VUK
Óvodások: 1. Narancs, 2. Fácán
1-2. osztály: 1. Németh László Iskola 1. osztály, 2. 10-ből 10, 3. 
Németh László Iskola. 2. osztály
3-4. osztály: 1. Búzaszem Iskola, 2. Németh László Iskola, 3. 
Huzella Iskola
5-6. osztály: 1. Kakaós csiga, 2. Böskös
7-8. osztály: 1. Aprajafalva, 2. Vegyi gyümi

EREDMÉNYEK, VII. BEDNÁRIK LÁSZLÓ EMLÉKTORNA
1. Kispályások, 2. Vasgéz, 3. Yhtos.

U11-U12-es korosztály – „Sikeres évet zártunk”
Mind az U11-es, mind az U12-es csapatunk az országos bajnokság-
ban indult. Az U12-es korosztályban ráadásul két csapatot is sike-
rült neveznünk, így az év folyamán minden gyerekünk rendszeres 
játéklehetőséghez jutott. Fordulóról fordulóra jó volt látni, hogy 
az edzésen tanultakat a mérkőzéseken is alkalmazzák a gyerekek. 
Voltak jobb és természetesen gyengébb mérkőzéseink is, de az ered-
ményektől függetlenül azt gondoljuk, ezekben a  korosztályokban 
az a legfontosabb, hogy minden gyermek kerüljön versenyhelyzetbe, 
legyen sikerélményük, az edzéseken pedig próbáljanak meg minél 
több technikai dolgot megtanulni. Ilyen szempontból úgy érezzük, 
sikeres évet zártunk, és lelkesen várjuk a következő szezont, amire 
már most elkezdtük a felkészülést.

Dévényi András és Pozderka Ádám

U14-es korosztály – Pest megye bajnokai!
A 2017/2018-as szezonban az U14-es csapatunk két bajnokságban, 
a Pest megyei, illetve az országos bajnokságban is szerepelt. A Pest 
megyei bajnokságban veretlenül jutottunk a négyes döntőbe, majd 
azt is magabiztosan megnyerve immár második alkalommal let-
tünk Pest megyei bajnokok.

Az országos bajnokságban is igen szép sikereket értünk el. 
Az alapszakasz első körében elszenvedett két vereség miatt sajnos 
nem jutottunk a  főtáblára, így a  Közép-magyarországi Régió baj-
noki címéért küzdhettünk tovább. Ebben a mezőnyben csapatunk 
veretlenül lett regionális bajnok, így szerepelhetett a Nyíregyházán 
megrendezett regionális bajnokok döntőjében, ahol a  többi régió 
győztesével mérhette össze tudását. A döntőben a Soproni Tigrisek 
és a Szentesi KK elleni két győzelemmel, míg a házigazda Nyíregy-
háza ellen játszott szoros mérkőzést követően vereséggel zártunk, 
így a 2. helyet értük el.

Ezek a sikerek köszönhetőek egyrészt a kiemelkedően tehetséges 
játékosoknak, másrészt az edzésmunkának, hiszen az edzéslátoga-
tottság 90% feletti volt az egész csapat tekintetében. Így lehetséges, 
hogy ez a csapat 39 mérkőzésből 36-ot meg tudott nyerni. Bizako-
dóan tekintünk a következő bajnoki évad elé, s reméljük, hasonlóan 
sikeres lesz a következő szezon is!

Nyíri Csaba és Mihály Gyula

U16-os korosztály – Középházi bizakodás
Ez a csapatunk idén nagyrészt elsőéves kadett játékosokból állt, s az 
országos bajnokság alsóházában kezdték meg a  szezont. A sikeres 
szereplésnek köszönhetően feljutottunk a  középmezőnybe, ahol 
már erősebb, és adott esetben idősebb játékosokból álló csapatok-
kal mérhettük össze a tudásunkat. Az eredményeket látva bizako-
dóak vagyunk, hiszen a  következő szezont már egy tapasztaltabb 
csapattal kezdjük, így reményeink szerint még nagyobb sikereket 
érhetünk el.

Mihály Gyula

NB II. és Pest megye férfi A – Két bajnokság, jelentős 
fejlődés
A 2017/18-as szezonban felnőtt kosárlabdacsapatunk két bajnokság-
ban is indult. A Pest megye A-ban és az NB II.-ben. A megyei csapa-
tunk a gödi kötődésű, rutinos játékosok mellett több fiatallal egészült 
ki idén. Az alapszakaszban kiválóan meneteltünk, és így kiharcoltuk 
a négyes döntőbe jutást. Ott a többszörös címvédő Komáromi Kémé-

KOSÁRLABDA

Edzők értékelnek

nyekkel mérkőzünk az elődöntőben. NB II.-es csapatunk új, megha-
tározó játékost igazolt Németh Kristóf személyében, és a korábbinál 
erősebb, de még így is szűk kerettel vágott neki a szezonnak. Az első 
néhány mérkőzés roppant jól sikerült. A Huzella Tornacsarnokban 
kitűnő hangulatban hoztuk a  győzelmeket. Sajnos a  későbbiekben 
mindig akadt három-négy sérültünk, betegünk, akiket nem sikerült 
pótolni. Egyik jól teljesítő játékosunk, Dévényi András pedig maga-
sabb osztályba tudott igazolni. Így csak a 11. helyet értük el, de a ta-
valyi szezonhoz képest jelentős fejlődést vittünk véghez. Reméljük, 
úgy fejezzük be az szezont, hogy Gödnek megyei bajnokcsapata lesz.

Pozderka Ádám

A fiatalok örömmel vették birtokba az alsógödi műfüves pályát

Az U14-es csapat Pest megyei bajnok, megnyerte a regionális 
döntőt, a regionális bajnokok döntőjében második lett! Edzők: 
Mihály Gyula és Nyíri Csaba
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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. májusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Megmutatom, hol a konyha és 
a mosógép, mert ma elhagylak!”

A nyertes ezúttal: Lukács Tibor

Szerencsés megfejtőnk a Gödi 
Termálstrandfürdő 2 felnőtt és 
2 gyermek részére szóló családi 
belépőjegyét nyerte.
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KAJAK-KENU

Idén is van maraton bajnoka 
a GSE-nek

Rekordszámú nevező vett részt az országos maraton-baj-
nokságon Győrben, a különböző utánpótlás-korosztályok-
ban. A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának mindhárom 
csoportjából (edzőik Mizser Diána, Árkosi Gábor és Sinkó 
László) indultak fiatalok a versenyen, ahonnan számos ér-
met és  értékes helyezést szállítottak. Magyar bajnoki cí-
met – megvédve tavalyi elsőségét – Gál András szerzett.

Eredmények (1-3. hely): 1. Gál András (MK-1 gyermek 
U12, 5 km), 2. Matyus János (K-1 ifi U17-U18, 22 km), 3. 
Sinkó András (K-1 kölyök U14, 10 km), Maszárovits Lász-
ló (MK-1 gyermek U11, 5 km) és  Galba Botond (MK-1 
gyermek U12, 5 km).

KAJAK-KENU

Érmek a Hídépítő Kupáról

A Gödi-SE Kajak-Kenu Szakosztályának ifjú kajakosai, 
Mizser Diána vezetésével az Újpesti-öbölben április végén 
megrendezett versenyen gyűjtötték az idei tavasz első ka-
jakos érmeit.

Eredmények: 1. Lukács Katalin (MK-1, U13), 3. Gál And-
rás (MK-1, U12)

KAJAK-KENU

Fadd-Domboriban is sikeresen 
kezdtek a gödi kajakosok

A gödi kajakosok − szintén áprilisban − Sinkó Lászlóval 
és Árkosi Gáborral Fadd-Domboriban, az évadnyitó mara-
tonversenyen is sikeresen kezdték a szezont.

Eredmények: 1. Velky Donát (K-1 serdülő, V.-VI. kcs., 
5000 m), 2. Sinkó András (K-1 kölyök, IV. kcs., 5000 m) 
és Báthory Dániel (K-1 serdülő, V.-VI. kcs., 5000 m), 3. Ko-
rompai László (K-1 serdülő, V.-VI. kcs., 5000 m), valamint 
Velky Donát − Korompai László (K-2 serdülő, V.-VI. kcs., 
5000 m).

Vasvári Ferenc

A győri maratonbajnokságon hagyomány a gödi érem
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

Szakterületünkön vállaljuk:
Fűtés- és hűtéstechnikai
Légtechnikai, tisztatéri, valamint
Víz-, gáz- és csatornarendszerek tervezését IPARI 
és lakossági területen egyaránt.

SYGAFI ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
TELEPHELY: 2132 GÖD, PESTI ÚT 133. (AUTÓPIHENŐ)

TEL.: (06 30) 400-8405, (06 70) 323-6060

E-MAIL: info@sygafi.hu

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Gödi telephelyre 
takarítókat keresünk!

Érdeklődni telefonon munkanapokon: 
+36-20-422-0791
telefonszámon lehetséges.

Gödre keresünk lelkes iroda takarító kollégákat!  
Kulturált környezetben, jó csapatba várjuk a jelentkezőket.

Bejelentett munka, családi adókedvezmény  
is igénybe vehető!  

Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Gödi Körkép | 2018. 6. szám HIRDETÉS
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Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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  

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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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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.
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 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

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

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.

Vérvétel, kötözés az otthonában! 
Feszültségmentes, rohanás 
nélküli egészségügyi 
szolgáltatások már Gödön is! 
Telefon: (06 30) 320-0461, 
információk: 
www.vervetelhazhozjon.hu.

Újonnan nyíló gödi 
péküzemünkbe 
keresünk:

 Péket,
 Betanított Péket,
 Sofőrt,
 takarítót
Jelentkezés a karrier@mannaabc.hu 
és a drescher.janos@serczli.hu e-mail címeken illetve, 
a +3670 330 3382 és a +3630 822 5227 telefonszámokon lehetséges.

Serczli hirdetés 173x124.indd   1 2018.05.29.   10:13:34

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

HIRDETÉS

42



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
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A Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE változat vegyes átlagfogyasztása: 4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114 g/km.

1Jelen ajánlat a 2018. április 23-tól megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 2008 vásárlása használ-
tautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 3 990 000 Ft indulóár a Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. 
A kedvezményes indulóár teszt- és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illuszt-
ráció. 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, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!
*Minden 2018. április 23. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített 2008 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás 
mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses 
gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig 
vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi 
szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Groupe

PEUGEOT 2008 SUV

GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL

MÁR 3 990 000 FT-TÓL 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

Peu_2008_Print_A4.indd   1 2018. 05. 03.   8:57

• 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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