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A meghirdetett napirendi pon-
tokban szereplő témák egyenkénti 
tárgyalása előtt Sipos Richárd kért 
szót, aki bejelentette, hogy hivata-
losan is kilépett a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomból, s  így a 2019-
es őszi önkormányzati választásokig 
független képviselőként vesz részt 
a  testület munkájában. Bejelentését 
a testület jelen lévő tagjai tudomásul 
vették.

A 018/56 hrsz.-ú gödi 
külterület művelési ágának 
megváltoztatása
Előterjesztésében Markó József pol-
gármester elmondta, hogy a  Göd 
Város Önkormányzatának tulaj-
donában lévő, 018/56 helyrajzi szá-
mú 1282 m2-es terület művelési 
ága jelenleg a  földhivatali ingat-
lan-nyilvántartásban „kivett szeny-
nyvíztisztítóként” szerepel. A  hely-
színi bejárás során azonban kiderült, 
hogy az  ingatlanon nem található 
szennyvíztisztító berendezés, ezért 
szükséges a terület földhivatali nyil-
vántartásának módosítása.

Az önkormányzat kérelmezi 
az ingatlan „művelés alól kivett be-
építetlen területté” történő átminő-
sítését. A  javaslatot a képviselő-tes-
tület egyhangúlag támogatta.

Döntés a Göd belterület 
562/3 és 562/4 hrsz.-ú 
ingatlanok külterületbe 
vonásáról
Markó József arról tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy a  korábbi testületi 
határozatok felülvizsgálatakor kide-
rült, az alsógödi Duna-part külterü-
letbe vonását nem vezették át a föld-
hivatali ingatlan-nyilvántartásban.

A most előterjesztett határoza-
ti javaslat értelmében Göd Város 
Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete hozzájárul az  alsógödi Du-
na-partot alkotó két önkormányzati 
tulajdonú ingatlan külterületbe vo-
násához.

Mindennek azért van jelentősé-
ge, mert a  külterületbe vonás után 
ez a  Duna-parti szakasz minden 
további engedélyeztetés nélkül sza-
badon használható vízi sportokra 

és  fürdőzésre. A  képviselők támo-
gatták a javaslatot.

Új lakásrendelet megalkotása
Lenkei György képviselő, a  Szo-
ciális Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az 1996-os helyi lakásrendelet, 
az  időközbeni sorozatos módosítá-
sok ellenére, alapjában véve elavult, 
ezért szükség van egy új lakásrende-
let megfogalmazására. Szabó Csaba, 
a  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszer-
zési és  Jogi Bizottság elnöke jelez-
te, hogy a  bizottság megvizsgálta 
a  rendelettervezetet, és  elfogadásra 
ajánlja. A  grémium elfogadta az  új 
lakásrendeletet.

Játszótéri eszközök javítása, 
cseréje
Popele Julianna, a Beruházási és Vá-
rosüzemeltetési Osztály vezetője 
elmondta, hogy a városban számos 
játszótéri eszközt nem talált megfe-
lelőnek az illetékes hatóság, így azok 
mindenképpen cserére szorulnak. 
Mivel ebben az évben nem terveztek 
ilyen összegű játszótéri eszközcse-
rét, finanszírozási szempontból ke-
rült a  képviselő-testület elé ez a  ja-
vaslat. A  becsült költség 8  236  919 
forint. Számos eszközt javítani lehet, 
ezeket a munkákat a TESZ munka-
társai elvégzik, a  nem szabványos 
eszközök cseréje azonban elenged-
hetetlen. Az  előterjesztést a  képvi-
selők megszavazták.

Egyéb rendelkezések
A grémium megszavazta a Németh 
László Általános Iskola főzőkony-
hájának felújítását, amely beruhá-
zás elvégzésére az  önkormányzat 
korábban 32 millió forint pályázati 
forráshoz jutott. Az  áremelkedések 
miatt a  végső költség hatmillió fo-
rinttal lesz magasabb a tervezettnél.

Nagy Atilla aljegyző előterjeszté-
sében tárgyaltak arról, hogy a  civil 
szervezetek a  jövőben szorosabb 
elszámolásra legyenek kötelezhetők 
a  támogatásként kapott pénzekkel 
kapcsolatban. A szigorítást a képvi-
selő-testület támogatta.

Dr. Pintér György alpolgármester 
ismertette a  2018-as költségvetést 

érintő módosítási javaslatot. Mivel 
előrehaladott tárgyalások folynak 
a CIB Bankkal a beütő- és a golfpá-
lya mintegy ötven hektáros területé-
nek megvásárlásáról, az ehhez szük-
séges forrásnak rendelkezésre kell 
állnia. A  képviselő-testület koráb-
ban úgy döntött, hogy az  említett 
terület megvásárlásához az  önkor-
mányzat hitelt fog felvenni. Ahhoz 
viszont, hogy a  hitelkérelem be-
nyújtható legyen, kormányjóváha-
gyás szükséges, és  nyilatkozni kell 
a  várható adóbevétel mértékéről is. 
A  testület felhatalmazta Markó Jó-
zsef polgármestert, hogy a  hitelfel-
vételhez szükséges előzetes kérelmet 
benyújtsa az  Államkincstárnak. 
Ezzel összefüggésben módosul Göd 
város idei költségvetése, azaz a pót-
költségvetési rendeletet is módosíta-
ni szükséges. A határozatot és a ren-
deletmódosítást a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta.

Végezetül a  testület jóváhagyta 
a  Boldogságcseppek Alapítvány tá-
mogatási kérelmét.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. június 27.

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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A szervezők mindkét napon a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Meghívó

2017. AUGUSZTUS 19., VASÁRNAP
Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla u.)

 14.00 Vásár

 14.30  A Boldogságcseppek Alapítvány Cseppdesign rajzpályázatának eredményhirdetése

 15.00 A Babtársulat óriásbábos előadása
  A kenyér születése

 16.00 Túl az Óperencián nosztalgiaműsor Tóth Évával és Leblanc Győzővel

 17.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG
  • köszöntőt mond Markó József polgármester
  • szónoklat
  • kenyérszentelés
  • A Pro Urbe-díj átadása
   • Közreműködik Mráz Borbála népdalénekes

 18.00  Honfoglaló csapatjáték a Boldogságcseppek Alapítvány és a Gödi Anyák Angyalai vezetésével

 20.00 Az Irigy Hónaljmirigy zenekar műsora

 20.45 DJ Sviri

 21.00 Edda Művek-koncert

 22.30-01.00 DJ Sviri − régi és mai slágerek, táncmulatság

A vendégeket 14 órától népművészeti kirakodóvásár, vattacukros és kürtőskalácsos, a legkisebbeket ugrálóvár, kézműves sarok 
és játékos, tudományos-furfangos csudavilág interaktív kiállítás és játszóház várja.

Eső esetén a 17-től 18 óráig tartandó városi ünnepséget a József Attila Művelődési Házban tartják, a koncert és az egyéb programok elmaradnak, 
az új időpontról tájékoztatást adunk. Az Edda Művek-koncerttel kapcsolatban a szervezők fenntartják annak jogát, hogy a koncert engedélyezett 
vendégszámának elérésekor a további vendégek belépését megtagadhatják.

AUGUSZTUS 20., HÉTFŐ
 09.00 Asztalitenisz Rekord Kupa
  a Balázsovits Sportcsarnokban (2132 Göd, Ifjúság u. 1−3.)

 10.00-14.00 Belépés családostul – sárkányhajós program a Dunán
   Mindenkit vár a Dunakaland Kalandpark és a Szabad Sárkányok társulata.
   Helyszín: A felsőgödi Duna-part Nyaralóházak  

2132 Göd, Jósika u. 14. 

 21.00 Tűzijáték Alsógödön a Széchenyi csárdánál

 20.00-24.00 Utcabál Felsőgödön a Duna-part Nyaralóházak területén DJ Svirivel − retró és mai slágerek, jó hangulat, tánc!

 Közben:
 21.30  Tűzijáték Felsőgödön a Duna-parton
   Esős, erősen szeles idő esetén a programok és a tűzijátékok elmaradnak.

A belépés díjtalan! A rendezvény alatt büfé üzemel.

Göd Város Önkormányzatának 2018. évi Szent István-napi programjaira

Gödi Körkép | 2018. 7. szám KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÁS

Költözik a Dunakeszi Járásbíróság
Ideiglenesen új épületbe költözik a  Dunakeszi Járásbíró-
ság. 2018. augusztus 7. napjától a  2120 Dunakeszi, Fő út 
24. szám alatt található intézményben folytatja munkáját.

A költözésre a  Verseny utcai épület leromlott állapota 
és helyhiány miatt van szükség, illetve azért, mert az Or-
szágos Bírósági Hivatal a  Dunakeszi Járásbíróság helyén 
új, 21. századi követelményeknek megfelelő „minta” bíró-
sági épület létrehozását célzó beruházást valósít meg.

A Dunakeszi Járásbíróság elérhetőségei az alábbiak: 
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53 Telefax: (06 27) 341-249
Telefonszámok:
(06 27) 341-099 (központ)
(06 27) 341-349 (központ)
(06 27) 341-986 (elnöki iroda)
(06 27) 342-012 (elnök asszony)

A Dunakeszi Járásbíróság költözése 2018. augusztus 2. 
és 6. között lesz, ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel. 

A bíróság 2018. augusztus 7. napján 9 és 11 óra között 
panasznapi félfogadást és egész napos (9-12 és 12:30-15:30) 
ügyfélfogadást tart.

Dunakeszi Járásbíróság

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás igényelhető!
A Szociális Bizottság az idei évben is biztosítja a beiskolázási tá-
mogatás igénylésének lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel 
rendelkező szülők számára, akiknek gyermeke alap- vagy közép-
fokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.
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 időpon-
tokban szerezhetők 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

Ügyfélfogadási idők
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (06 27) 530-064
Fax:  (06 27) 345-279
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890-089
Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Telefon: 1818
E-mail: dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

TÁJÉKOZTATÁS

A laborok nyári nyitvatartásáról
Tájékoztatjuk a  kedves gödi lakosokat, hogy az  alsógödi 
és a felsőgödi laborban 2018. július 4-től augusztus 23-ig 
a dolgozók szabadságolása miatt naponta laboronként leg-
feljebb 30 pácienst tudnak fogadni.
Sorszámhúzással elkerülhető a  torlódás. A  30. sorszám 
után több beteget nem tudnak fogadni, ezért kérjük, ne 
várakozzon fölöslegesen.
A laboratóriumokban minden szerdán és csütörtökön 6 
órától 7.30-ig látják el a betegeket.
Megértését köszönjük!

Az alsógödi és a felsőgödi laboratórium dolgozói

Gödön elhunytak
E. Kovács Sándor 86 éves
Budai Lászlóné (sz.: Karádi Ilona Irma) 96 éves
Czakó Imréné (sz.: Vonnák Julianna) 84 éves
Jaszenák Jánosné (sz.: Németh Etel) 95 éves
Szelle Mária 46 éves
Konkoly Viktória Katalin 17 éves
Kazacsai Ferencné (sz.: Gnandt Pálma Mária) 91 éves
Simon Tibor 83 éves

2018. június 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Gábor György és Kiss Viktória
Vágvölgyi Balázs és Péter Andrea
Bednár Tibor és Esztergályos Tímea
Burgermeister Zsolt és Kiss Annamária
Német Rodrigó és Németh Zsuzsanna
Lugosi Balázs és Sipos Borbála
Bánáti Zsolt és Trócsányi Krisztina

Közvilágítási hibák
bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágítási kar-
bantartórendszeren keresztül lehet.
A hibabejelentésre szolgáló webes felület elérhető a váro-
si honlapról (www.god.hu), vagy közvetlenül a kozvilhiba.
hu//hibabejelentes címen.

KÖZÉLET
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FEJLESZTÉS

Új játszóeszközök a termálstrandon

H
IR
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A nyári strandszezon elejére elkészült 
a termálstrandon a gyerekmedence át-
alakítása. Hogy még nagyobb élmény 
lehessen a  kicsik számára a  szünidei 
strandolás, a Településellátó Szervezet 
új játszóeszközöket telepített a  gyer-
mekmedencébe, amely az  átalakítás-
nak köszönhetően barátságos és szóra-
koztató vízi játszótérré vált. Az európai 
uniós szabványoknak és az érvényben 

lévő biztonsági előírásoknak megfele-
lő játékok – egy elefántcsúszda és egy 
szintén csúszdaként funkcionáló „ten-
gerparti” világítótorony, illetve három 
kedves vízi állat: egy fóka, egy orka 
és egy víziló – nagy örömet szereznek 
a gyerekeknek, és a felnőttek is elisme-
réssel fogadták a változást. 

A gyermekmedence mellett szin-
tén újonnan kialakított „szárazföldi” 

játszótéren pedig esztétikus kivitelű 
és  sokféle mozgásformát kínáló ját-
szóeszközök: csúszdák, hinták, má-
szóháló, rugós hintaló várják a gyere-
keket. 

A termálstrandot a  gödi lakosok 
egész évben kedvezményes árú belépő-
jegyekkel használhatják. 

K. B. 

A termálstrandon nem csupán a vízben mulathatnak jól a gyerekek. Új játszóeszközök 
várják őket a játszótéren is

A gyerekmedence vidám játszóeszközei 
nemcsak élmény-, de látványelemeknek is 
kiválóak

Gödi Körkép | 2018. 7. szám KÖZÉLET
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Önkormányzati beruházásként elké-
szült a 21107. jelű bekötőút (Munkácsy 
Mihály utca) és  a  Fóti úti csomópont 
átépítése.

A kivitelezés 2018. április 9-én kez-
dődött és a június 19-én tartott műsza-
ki átadással ért véget. Kivitelező a PE-
TA Göd 2017 Konzorcium (Penta Kft. 
és a Tarjánvölgyi Kft.) volt.

A beruházás keretében a  meglévő 
21107. jelű bekötőút kétoldali szélesí-
tése, a  Fóti út két csatlakozó ágának 
a jelenleginél nagyobb mértékű eltolá-
sa, valamint kanyarodó forgalmi sávok 
kiépítése valósult meg. Az átépítésnek 
megfelelően új útburkolati jelek felfes-
tésére is sor került.

A beruházás állami támogatásból 
valósult meg.

A csomópont átadásán (balról) Markó József polgármester, Pánczél Ottó Péter ügyvezető és 
Czeglédi Csaba termelési főmérnök a kivitelező konzorcium képviseletében, valamint Popele 
Julianna, az önkormányzat Beruházási Osztályának vezetője

Az elkészült beruházás légifelvétele

FEJLESZTÉS

Befejeződött a Fóti úti csomópont átépítése

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 zöldszámon.
Kérjük, ha a  város közterületein bármilyen hibát, rendellenességet, rongálást ta-

pasztal, jelentse be a fenti elérhetőségek bármelyikén!
Köszönjük, hogy a rendszer használatával segíti az önkormányzat munkáját!

Göd Város Önkormányzata

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (06 27) 530-601
E-mail: info@goditesz.hu
Honlap: www.goditesz.hu
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
(Bejárat a Kisfaludy utca felől.)
Telefon: (06 27) 530-611
Fax: (06 27) 530-611
E-mail: info@godihulladek.hu
Honlap: www.godihulladek.hu

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

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

KÖZÉLET
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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
KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: határozott idejű közszolgálati jogvi-
szony, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

Feladatok: könyvelési, költségvetési, adatszolgáltatási, nyil-
vántartási feladatok ellátása

Pályázati feltételek: középiskolai/gimnáziumi végzettség; 
mérlegképes könyvelői képesítés; magyar állampolgárság; 
büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.
Az elbírálás határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 
Göd Város Önkormányzatának címére történő megküldé-
sével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel kell tüntetni: 
„9-273-1/2018, könyvelő”

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot 
hirdet 
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű teljes állás, közal-
kalmazotti jogviszony
Pályázati feltétel: középiskolai/gimnáziumi végzettség, pénz-
ügyi-számviteli képesítés
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

GONDNOK-TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozatlan idejű mun-
kakör 
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 

KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkakör, teljes 
állás, közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltétel: felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői 
végzettség, költségvetési szervnél szerzett 1-3 éves tapasztalat
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

ISKOLAI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére 
A foglalkoztatás jellege: heti 20 órás munkakör, akár nyugdíj 
mellett is végezhető munka 
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános Iskola

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödi fogyatékos 

intézményébe keres ápoló-gondozó, segédápoló, szakács, 
konyhai kisegítő, karbantartó munkatársakat.

Bérezés: Kjt. szerinti alapbér, szociális ágazati pótlék, 
munkába járás támogatása, cafeteria 

(a próbaidőt követően havi 5000 Ft készpénz, 5000 Ft 
Szép kártya), iskoláztatási támogatás 
(évente, gyermekenként 25 000 Ft).

Jelentkezni Szilvásy Zsuzsanna intézményvezetőnél, 
a szilvasy.zsuzsanna@maltai.hu e-mail címen lehet.

Gödi Körkép | 2018. 7. szám KÖZÉLET
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Semmelweis Ignác születésének tiszteletére 1992 óta országszer-
te július 1-jén ünneplik a  magyar egészségügy napját. A  gödi 
önkormányzat 2015-ben díjat alapított a  városban szolgálatot 
teljesítő egészségügyi dolgozók elismerésére. Hagyományosan 
a Semmelweis-napon adják át a kitüntetést, amellyel a város tisz-
teletét és nagyrabecsülését fejezi ki a gödi betegellátás területén 
dolgozók áldozatos munkája iránt.

A Göd Város Polgárainak Egészségéért elnevezésű díjat 
az egészségügyi szféra dolgozóinak javaslata alapján minden év-
ben olyan egészségügyi dolgozók kaphatják, akik kiváló színvo-
nalú szakmai teljesítményükkel és másoknak is példát adó emberi 
magatartásukkal kiérdemlik a szakmai közösség elismerését.

 Idén június 29-én, a Duna-part Nyaralóházak éttermében tar-
tották a díjátadó ünnepséget és  az  azt követő fogadást, amelyen 
Markó József polgármester és  Lenkei György, az  önkormányzat 
Szociális Bizottságának elnöke köszöntötte az egészségügyi dol-
gozókat. Mindketten elismerően szóltak a magas színvonalú gödi 
egészségügyi ellátórendszerről, és köszönetüket fejezték ki az or-
vosok, az  ápolók, a  védőnők és  a  gyógyszerészek felelősségteljes 
munkájáért, mindennapi helytállásáért.

A szakmai közösség bensőséges ünnepén a  Búzaszem Iskola 
képviseletében Katona Fatime fuvolaművész köszöntötte játé-
kával a  jelenlevőket, a  Piarista Szakközépiskola tanára, Kemény 
Gábor pedig verssel és Semmelweis Ignác életútjának ismertetésé-
vel készült az alkalomra.

A pályatársak javaslata alapján ezúttal dr. Mészáros Károly há-
ziorvos és Horváth Tamásné körzeti ápolónő vehette át a díszok-
levelet és a Semmelweis Ignác portréját ábrázoló emlékplakettet.

 Az  ünnepségen elhangzott laudációjukat az  alábbiakban kö-
zöljük.

Dr. Mészáros Károly háziorvos méltatása

Dr. Mészáros Károly 1981-ben végzett Budapesten, a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen.

A váci Jávorszky Ödön Városi Kórház kardiológiájáról 1985-ben 
egy új felnőtt körzet kialakításakor került Gödre körzeti orvosnak.

Részt vett az  akkor még összevont orvosi-ügyeleti ellátásban, 
amit annak idején saját autójukkal láttak el az orvosok. Tevőleges 
szerepe volt a későbbi központi orvosi ügyelet elindításában, ahol 
már központi telephely és  minőségi felszerelés, ügyeletes nővér, 
gépkocsivezető és szirénás autó segítette a betegellátást.

Több mint egy éven keresztül két körzet betegeit látta el, helyet-
tesítve dr. Horváth Károlyt annak betegsége idején. Akkoriban na-
ponta két rendelőben, illetve Újtelepen is fogadta a betegeket, he-
lyettesként a Cserfa utcai rendelőben, valamint a saját körzetében 
a Pesti úton. 

Még a háziorvosi körzetek privatizációja előtt, 1993-ban az or-
vosok ügyvezető körzeti főorvosnak választották, amely tisztséget 
azóta is ellátja. 

1995-ben háziorvostanból, majd 1999-ben üzemorvostanból 
szerzett szakvizsgát.

Mindig is a közös döntés, a konszenzus, a kollektív megvalósítás 
és az egység híve volt. A praxisok vállalkozási formában való to-
vábbi működtetésének kialakításában, majd a háziorvosi rendelők 
privatizációjában is igyekezett koordinálni a kollégák elképzeléseit 
e feladatok megvalósításában. Ebben mellette dr. Kamarás Attila 
és dr. Lantos István kollégák vállaltak oroszlánrészt.

Dr. Mészáros Károly éveken át részt vett a Népjóléti Bizottság 
munkájában, külső tagként, s több éven keresztül vállalta az idő-
sek napközijének orvosi ellátását is.

Tevőleges szerepe volt – a  később megszűnt – nőgyógyászati 
szakrendelés és a jelenleg is működő laboratóriumi vérvétel elin-
dításában, a működésükhöz szükséges alsógödi rendelő, valamint 
az alsógödi védőnői ellátás önálló helyiségeinek kialakításában.

Éveken át felügyelte a központi orvosi ügyelet működését, biz-
tosítva annak személyi és  tárgyi feltételeit. Igyekezett a  mindig 
szűkös anyagi lehetőségek mellé az  önkormányzat segítségével 
az  ügyelet működtetéséhez pluszforrást biztosítani. Amíg a  gödi 
háziorvosok látták el ezt a feladatot, az ügyeleti beosztást ő készí-
tette el.

A váci és Vác környéki háziorvosok szakmai továbbképzéshez 
a  gödi háziorvosok csatlakozása szintén az  ő kezdeményezésére 
valósult meg. Ez a továbbképzés jelenleg is működik minden hó-
nap harmadik szerdáján, de közben a dunakeszi és a fóti háziorvos 
kollégák is csatlakoztak.

Látva az Alsógödi Egészségház lepusztult állapotát és a rendet-
len környezetet, a  praxisokat működtető kollégák és  az  önkor-
mányzat anyagi támogatásával sikerült megvalósítani az épület te-
tejének felújítását, cseréjét. A többlépcsős, jelenleg is folyamatban 
lévő épület-felújítással – hőszigetelés, vakolás-színezés, nyílászá-
rók cseréje − egyre rendezettebbé válik a környezetünk. 

A közös teendők mellett legfontosabbnak a választott háziorvosi 
hivatása gyakorlását, a hozzá forduló betegek ellátását tartja.

Dr. Mészáros Károly szavait idézzük:
„A Gödön töltött 33 év alatt a praxisomhoz tartozó családokban 

is nagy változások történtek. A gyerekek felnőttek, az  idősebbek 
nem lettek fiatalabbak. A háziorvos találkozik elsőként a beteggel, 
ezért az orvoshoz fordulás az aktuális panaszon túl bizalmi döntés 
is. Ezt a bizalmat úgy lehet viszonozni, hogy abban a helyzetben 
az  éppen velem szemben ülő páciens a  fontos számomra, mert 
vele foglalkozom, az ő problémája, panasza, gondja az elsődleges. 
Igyekszem, hogy problémáját közösen oldjuk meg az ő bevonásá-
val, mert segíteni csak annak lehet igazán, aki azt elfogadja. 

Nagyon fontosnak tartom a  beteg felvilágosítását, hogy minél 
többet tudjon a  saját problémájáról, s  adott esetben dönthessen, 

Képünkön (jobbról) Markó József polgármester, dr. Mészáros Károly 
háziorvos, Horváth Tamásné körzeti ápolónő és Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke a díjátadást követően Fotó | Kurdi Imre

EGÉSZSÉGÜGY

Kitüntetések a magyar egészségügy 
napján
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EGÉSZSÉGÜGY

Ünnepi fogadás a védőnők tiszteletére
Június 13-a a  védőnők napja. Ilyenkor országszerte kitünteté-
seket vehetnek át a  legkiválóbb szakmai teljesítményt nyújtó 
védőnők, illetve díszoklevelet kapnak azok, akik ötven, hatvan 
évvel ezelőtt vagy még régebben fejezték be hivatásukra képesítő 
tanulmányaikat.

Göd Város Önkormányzata a  településünkön dolgozó terü-
leti, illetve iskolai védőnők munkájának elismeréseként min-
den évben ünnepi fogadáson köszönti a  védőnői szolgálat tag-
jait. A  város vezetőivel közösen elfogyasztott ebéd jó alkalmat 
kínál a  kötetlen beszélgetésre, szakmai kérdések megvitatására 
és a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 

A védőnők köszöntésére idén az  Ilka csárda különtermében 
került sor. Az ünnepi eseményen az önkormányzat részéről je-
len volt Markó József polgármester, dr. Pintér György és  Simon 
Tamás alpolgármesterek, illetve több városi képviselő. Sok éven 
át tartó kimagasló színvonalú munkájának és példaértékű embe-
ri magatartásának elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból díszoklevéllel, ajándékcsomaggal és virágcsokorral köszön-
tötték Bartusné Juhász Judit védőnőt. Helytállásáért köszönetet 
mondtak a város vezetői, Lenkei György, a Szociális Bizottság 
elnöke és Rataj András, a Településellátó Szervezet igazgatója.

K. B. 

ám ugyanakkor tisztában legyen döntésének, vagy elutasításá-
nak a következményével is. Igyekszem a pácienseimet érthetően 
tájékoztatni, a kérdéseiket megválaszolni.

Igaz, időnként ez több időt igényel, és emiatt az odakint vára-
kozóknak több türelemre lehet szükségük, de ha a beteg odaül 
a mellettem lévő székbe, akkor már ő is tudja, hogy a következő 
percek róla szólnak.

Így lehetőség adódik a prevenció fontosságának hangsúlyozá-
sára, a  későbbi szövődmények megelőzésére vagy azok időbeli 
kitolására.

Ugyanilyen fontosnak tartom a már kialakult betegség ellen-
őrzését, követését, gondozását, időnkénti kontrollját. Legyen 
az  szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség vagy más. 
A szoros követéssel észlelhető a rosszabbodás, kiszűrhetők, csök-
kenthetők vagy megelőzhetők a szövődmények, a társult beteg-
ségek.

A panasz nélkülieknél is indokolt időnként állapotfelméréssel, 
szűrővizsgálatokkal ellenőrizni egészségi állapotukat, és tudato-
sítani mindenkiben, hogy az egészségünk az egyik legnagyobb 
értékünk.”

Horváth Tamásné körzeti ápolónő méltatása

1978 júliusa óta dolgozik az  egészségügyben, első munkahelye 
a Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézet allergológiai ambulan-
ciája volt.

1985 februárjában lehetősége nyílt arra, hogy lakóhelyén, 
Gödön dolgozhasson. Frey Lászlóné új munkakörbe került, 
és  az  ő  helyére jött Gödre gyermekorvosi asszisztensként, dr. 
Huba Tihamérhoz.

Vele 1990 márciusáig dolgozott, részt vettek a Dunakeszi gyer-
mekorvosi ügyeletben, valamint éveken át helyettesítette a  fel-
sőgödi gyermekorvosi rendelőben az ottani kolléganőjét annak 
betegsége idején.

1990 márciusában az  akkori körzeti nővér, a  sokak által na-
gyon szeretett és  nagyra becsült Dániel Attiláné munkahelyet 
változtatott, s ekkor felajánlották Horváth Tamásnénak a  lehe-
tőséget e munkakör betöltésére, amit ő nagy örömmel fogadott.

Ettől kezdve felnőtt körzetben körzeti ápolóként folytatta 
munkáját dr. Mészáros Károly mellett, s azóta is ott dolgozik.

Csecsemő- és  gyermekápoló végzettsége mellé körzeti/kö-
zösségi betegápolói minősítést kapott 1993-ban, majd 1998-ban 
az üzemi ápolói oklevelet is megszerezte, bővítve elméleti és gya-
korlati ismereteit.

Három éven keresztül a központi ügyeletben is vállalt beosz-
tást.

Munkáját mindvégig hivatása melletti nagy elkötelezettséggel, 
becsületes helytállással, maximális emberi és szakmai odaadás-
sal, segíteni akarással végezte és végzi mindkét munkakörben.

Gödi munkásságának hosszú ideje alatt az  új kihívásoknak, 
a megváltozott körülményeknek − az egészségügyben gyakran 
változó és bővülő feladatoknak, előírásoknak, a digitális átállás-
nak, az új metodikák és eszközök használatának − mindig képes 
volt megfelelni mind szakmai-gyakorlati, mind elméleti téren. 

A betegek, a  hozzáfordulók minden esetben számíthattak 
és számíthatnak empátiájára, segítségére.

Hosszú pályája során a következő gondolat jegyében próbált 
élni és dolgozni: „Szeress és adj, adj, adj! Csendben, feltűnés nél-
kül tedd a dolgod!”

Koditek Bernadett

ELISMERÉS

Díjátadás a köztisztviselők napján
Hosszú évek óta hagyomány, 
hogy a  köztisztviselők napja 
alkalmából városi elismerés-
ben részesül a  Polgármesteri 
Hivatal valamely dolgozója, aki 
munkaköréhez tartozó felada-
tait különösen magas színvo-
nalon, nagy eredményességgel 
látja el, vagy életpályája alapján 
példaképül állítható kollégái 
elé. A Göd Város Szolgálatáért 
Díj kitüntetettjének személyére 

titkos ajánlással a hivatal dolgozói tesznek javaslatot, az elisme-
rés odaítéléséről pedig a képviselő-testület dönt.

Idén Renk Erna, a  Hatósági Osztály Adóirodájának vezetője 
részesült az elismerésben. A díjat a város vezetői: Markó József 
polgármester, dr. Pintér György és Simon Tamás alpolgármeste-
rek, valamint dr. Szinay József címzetes főjegyző adták át a ki-
tüntetettnek a Duna-part Nyaralóházak grillteraszán megrende-
zett ünnepség keretében.

K. B., Fotó: Makai Viktor 

KÖZÉLET
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Bócsán minden évben egy nagy közösségi eseménnyel ünneplik 
a  gyereknapot, és  egyúttal azt is, hogy ismét elérkezett a  nyár, 
a  jó idő, a kinti együttlétek, a vakáció ideje. A mintegy 500 la-
kost számláló településrészen a szabadtéri rendezvények hagyo-
mányos helyszíne az  a szépen karbantartott, kerítéssel védett 
hatalmas játszótér, amely adottságainál fogva minden korosztály 
programjainak ideális helyszíne. Van itt foci- és strandröplabda-
pálya, kosárpalánk, hatalmas füves terület, kültéri játékok, ár-
nyékot adó kerti pavilon és jól kiépített infrastruktúra a külön-
böző rendezvényekhez, közösségi összejövetelekhez. 

A gyerekek egész napos bócsai ünnepére idén is kedvcsináló 
térzene hívta a  környékbelieket. A  Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
fiataljai Nyikes Róbert tanár úr vezényletével ezúttal is fergete-
ges koncertet adtak, amelybe a közönséget is igyekeztek bevonni: 
a Sej, haj, Rozi kezdetű népszerű slágert együtt énekelték kicsik 
és nagyok, miközben a Boldog Mónika tanárnő vezette Mazso-
rettcsoport látványos táncbemutatót tartott.

A vidám délelőtt tombolahúzással folytatódott. A Vegaimpex 
Játékáruház és Huszár Ildikó jóvoltából óriási meglepetésben volt 
részük a gyerekeknek. A szerencsések szebbnél szebb nagy értékű 
ajándékokat nyerhettek a tombolán: játék babakocsit, mikrohul-
lámú sütőt, mosó- és  mosogatógépet, beszélő babákat és  még 
megannyi különleges játékot, amelyek akár születésnapi vagy 
karácsonyi ajándéknak is beillettek volna. Szomorkodásra pedig 
azoknak sem volt okuk, akik nem nyertek, hiszen egy hazavihető 
gumilabdát mindenki választhatott magának a nagy zsákokból. 
Csányi József képviselőnek köszönhetően madárodúkat is kaptak 
a gyerekek. 

Délre elkészült az  ebéd, amit Barabás Lajos bócsai szakács-
mester és  vendéglátóipari szakoktató készített. Mint elmondta, 
hajnali fél ötkor kezdte a  munkát, hogy időben megvendégel-
hessék a  résztvevőket, és  senkinek ne kelljen korgó gyomorral 
várakoznia. 25 kiló sertéshúsból főzött pörköltet, amit tésztával 
és savanyúsággal tálalt. A jóízű beszélgetés mellett együtt elköl-
tött ebéd minden évben elmaradhatatlan része a bócsaiak gye-
reknapi ünnepének.

A délután is remek hangulatban telt, zenével, játékkal, baráti 
beszélgetésekkel, mint mindig. 

A közösségi esemény főszervezője Lenkei György, Bócsán élő 
városi képviselő volt. 

A gyereknapon részt vett Markó József polgármester és Simon 
Tamás alpolgármester.

Koditek Bernadett
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A pályázatok leadása:
Boldogságcseppek raktára 

Göd, Bolla Árpád fasor
További infó: Szőke Kriszta

0670/433-4544

Készítsetek olyan rajzokat, amelyek 
jelképezhetik a Boldogságcseppeket!

„Amikor adunk, valójában mi magunk kapunk”,

„Minden csepp számít!”

A legjobb rajzokat díjazzuk,
alkotójuk egy rajzával ellátott pólót 

kap ajándékba.

Határidő: 2018. augusztus 10.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Közösségi ünnep a gyereknap 
Bócsán

A gyereknapi ünnepség fellépői az Ifjúsági Fúvószenekar és 
a Mazsorettcsoport voltak

A tombolán Huszár Ildikónak köszönhetően szebbnél szebb 
játékokat nyerhettek a gyerekek. (Képünkön Lenkei György adja át 
a nyereményeket)

A gyerekek jól szórakoztak a játszótéren elhelyezett népi 
fajétékokkal is
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„A Nagy Ugrás az ember és a természetes 
környezet közötti harmónia újraélesztésé-
nek európai kezdeményezése. Július máso-
dik vasárnapján Európa-szerte számtalan 
helyszínen ezrek ugranak be egyszerre a fo-
lyókba és  más természetes vizekbe, hogy 
így hívják fel a figyelmet éltető vizeinkre” 
– olvasható a világ legnagyobb civil termé-
szetvédelmi szervezete, a WWF honlapján. 
2018-ban a  magyarországi központi ren-
dezvényt Gödön tartották.

Két civil szervezet önkéntesei szerveztek 
gazdag programot a  felsőgödi Duna-part-
ra. Az  érdeklődőket számtalan családi 
program, kézműves foglalkozások, külön-
féle vízi sportok kipróbálási lehetősége, de 
egyebek mellett a partszakasz közös meg-
tisztítása, és a fő attrakció, a közös vízbeug-
rás várta. Délután három órakor mintegy 
négyszázan sorakoztak fel a  parton, egy 
kék szalagba kapaszkodva. A résztvevőket 
gondosan megszámolták, majd a felvételek 
alapján kiderült, hogy a WWF szerint ezzel 
a létszámmal országos rekordot is dönthe-
tünk! Pontban 15 órakor, a visszaszámlálás 
után együtt ugrottak a  vén folyóba kicsik 
és  nagyok – többen tempóztak is párat 
a bársonyos vízben.  A szervezők egy része 
a Gödi Anyák Angyalai egyenpólóját visel-
te. A  civil szerveződés a  pályázat összeál-
lításában és  a  megvalósításban is aktívan 
részt vett.

− Itt a  gödi Duna-parton rengeteg időt 
töltünk a  családunkkal, a  gyerekeinkkel, 

és  nagyon fontosnak tartjuk, hogy meg-
őrizzük a  következő generációknak is, 
hogy itt örökre gyönyörű part és  strand 
lehessen – mondta Hajniss Nikoletta. − 
A  rendezvény létrejöttében ugyanolyan 
önkéntes módon, csapatként vettünk részt, 
mint a hétköznapokban, amikor egymáson 
segítünk az  apró-cseprő dolgoktól kezdve 
egészen addig, amikor például egy tűzká-
rosult gödi családnak próbálunk igazi, te-
vékeny segítséget nyújtani. Szóval, amikor 
észrevettem a pályázat kiírását, megkeres-
tük Szőke Krisztáékat.

− Jött ez a lehetőség, és arra gondoltunk, 
hogy miért is ne? − fűzte tovább a gondo-
latot Szőke Kriszta, a  Boldogságcseppek 
Alapítvány elnöke. – Ez  jó alkalom arra, 
hogy összehozzuk a  közösséget, megis-
merjék a gödiek a Duna-partot és egymást, 
valamint a  civil szervezetek munkáját, no 
meg tehetünk is együtt a környezetünkért. 
Emellett szerettük volna egyedivé tenni 
a gödi rendezvényt, így például a vízbeug-
rás után valamennyi résztvevő bevonásával 
egy óriási csigát alkottunk a  parton – így 
emlékeztetve a  helyi eredetű finomságra, 
a  csokoládés tekergére – mai nevén a  ka-
kaós csigára, amit a legenda szerint elsőként 
egy gödi pékmester készített el. Rengetegen 
ajánlották fel a segítségüket: civilek, vállal-
kozók, a  város önkormányzata. A  színes 
programok mellett felajánlásokat is gyűj-
töttünk. A befolyt összeget a Homoksziget 
védelmére szeretnénk fordítani, hogy tisz-

tábban tarthassuk, védhessük a bennünket 
körülvevő természetet.

No de hogyan került a Nagy Ugrás 2018 
központi rendezvénye éppen Gödre?

− Minél színesebb, kreatívabb pályázato-
kat vártunk, olyanokat, amelyekben a helyi 
természeti értékek állnak a  fókuszban, 
és  Gödön mindez megvalósult. Ráadásul 
négyszáz körüli volt a  résztvevők száma, 
tehát nagyon sikeresnek értékeljük a Nagy 
Ugrás idei központi rendezvényét – mond-
ta Antal Alexa, a  WWF Magyarország 
Alapítvány kommunikációs vezetője. Azt 
is elmondta, hogy a Nagy Ugrás 2005-ben 
azért indult, mert 2000-ben az  Európai 
Unió tagállamai elfogadtak egy szabályo-
zást, a  Vízkeretirányelvet, ami arról szól, 
hogy a vizeinket meg kell óvnunk, és jobb 
állapotba kell hoznunk. Ez az egész kezde-
ményezés arra kívánja felhívni a figyelmet, 
hogy ennek a  szabályozásnak a  végrehaj-
tására nagyobb gondot kellene fordítani. 
A  2018-as Nagy Ugrás azért különösen 
fontos, mert a  szabályozást hamarosan 
felülvizsgálják, és  mi azt szeretnénk, ha 
az megmaradna a jelenlegi formájában, vi-
szont a gyakorlati alkalmazására nagyobb 
hangsúly kerülne.

A gödi Nagy Ugrás országos médiafi-
gyelmet kapott, az  MTI közleményét 
számos újság és  hírportál átvette, illetve 
az  esemény napján jó néhány televíziós 
csatorna híradója is beszámolt róla, s ez to-
vább növelte városunk hírnevét.

Az önkormányzat részéről Simon Tamás 
alpolgármester és Jakab Júlia környezetvé-
delmi referens is részt vett az eseményen.

V. Pálfai Kinga

TERMÉSZETVÉDELEM

Nagy Ugrás 2018
Egyszerre négyszázan csobbantak a Dunába Gödön

Az európai kezdeményezés gödi rendezvénye is arra igyekezett 
felhívni a figyelmet, hogy a természet, a vizek és a vizes élőhelyek 
védelmére jobban kell ügyelnünk  

A nagy ugrás után óriási csigát formáztak a parton a résztvevők, 
emlékeztetve arra, hogy a kakaós csiga „őse”, a csokoládés tekerge 
egy gödi pékmester találmánya 

13



Június 28-án, csütörtökön 9 és  14 óra 
között tartotta meg a  Dunakeszi Ren-
dőrkapitányság az  immár hagyományos 
baleset- és  bűnmegelőzési napot a  gödi 
termálfürdő területén. A  programokról 
az  esemény főszervezőjétől, Serfőzőné 
Kozma Ilona rendőr alezredestől, a  kapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztályának 

vezetőjétől kértünk rövid tájékoztatást. 
Az  alezredes asszony elmondta, idén is 
az  volt a  céljuk, hogy olyan helyszínt vá-
lasszanak, ahol minél több érdeklődőt tud-
nak fogadni, gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt. Sajnos az  időjárás nem volt kegyes, 
ám így is mintegy százhúszan-százötvenen 
jelentek meg a gödi strandon.

A közlekedésrendészet munkatársai 
szóróanyagokkal érkeztek, illetve tesztla-
pokkal, melyeket a  gyerekek kitölthettek. 
A  BKK is küldött a  tömegközlekedéssel 
kapcsolatos feladatlapokat, sőt a  helyesen 
válaszolóknak ajándékokat is.

Volt kerékpáros ügyességi pálya, amely-
nek segítségével bárki mélyíthette a gyalo-
gos és a kerékpáros közlekedés szabályairól 
meglévő tudását. A  Dunai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság egy kishajót hozatott 
a strandra, a gyerekek pedig természetesen 
felmehettek a  fedélzetre, s  beszélgethettek 
a  vízirendőrökkel a  fürdőzéssel kapcsola-
tos veszélyekről. 

A bűnügyesek általános bűnmegelőzési 
előadást tartottak, elmondták a  tapaszta-
lataikat, s  mivel éppen azon a  héten volt 
a  Kábítószer-ellenes világnap, megragad-
ták az alkalmat, és beszéltek a droghaszná-
lat veszélyeiről, szóróanyagokkal is alátá-
masztva a mondandójukat.

Serfőzőné Kozma Ilonától megtudtuk, 
hogy a  vagyonvédelmi témákban a  fel-
nőttekhez szóltak, elsősorban az  idősebb 
korosztályhoz. A biztonságvédelmi eszkö-
zök bemutatása sem maradt el, sőt ezekből 
kaphattak is az érdeklődők. Ám a gyerekek 
sem távoztak üres kézzel, különféle kerék-
páros felszereléseket kaptak ajándékba.

(w)

PREVENCIÓ

Baleset- és bűnmegelőzési nap a termálstrandon

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

a Gödi Termálstrandfürdő!
Egész nyáron vár

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

A nyaranta megrendezett eseménnyel a rendőrség a vakáció során előforduló veszélyekre is 
figyelmeztetni akarja a gyerekeket és a felnőtteket Fotó | Kurdi Imre
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− Milyen programokkal várták a  kicsiket 
és a nagyokat, a családokat?
− A  legkisebbeknek a  Boldogságcseppek 
Alapítvány jóvoltából gyerekszigetet mű-
ködtettünk, ahol Pásztohy Panka mesélt 
a  gyereknek, akik a  kézműves foglalkozá-
son újrahasznosított anyagokból készíthet-
tek tárgyakat. A  nemrég leégett gödi ház 
családjának is gyűjtöttek adományokat. 
Volt kvíz, amiben ki lehetett számolni, 
hogy ha nem ivartalanítják a  kutyát vagy 
a  cicát, akkor mennyi utódot hozhatnak 
világra. Meglepő volt, hogy a  gyerekek 
milyen sokan és  milyen jól töltötték ki 
a  feladatlapokat. Készítettünk informá-
ciós táblákat, melyek segítségével a  babé-
ziáról, a  toklászokról, a  szívférgességről 
és  az  ivartalanításról lehetett tájékozódni. 
Délelőtt a  Hobby Kutyaiskola Dunakeszi, 
délután pedig a Pólus Kutyakiképző Iskola 
bemutatóját tekinthették meg a  látogatók. 
Napközben sokat beszélgettünk a  kutyá-
sokat érintő témákról, a  kvízjátékokon 
pedig ajándékokat lehetett nyerni. Csonka 
Berta idén is nagyszerűen vezette a műsort. 
A Felsőgödi Kisállatrendelő orvosaitól, va-
lamint a  kutyakozmetikustól is lehetett 
tanácsot kérni, s  volt kutya-gazdi fotózás 
is. A felelős állattartás mellett a gyerekkori 
diabéteszre is szerettünk volna figyelmet 
fordítani, ezért vendégül hívtuk a Szuriká-
ta Alapítványt is.

− Az  idei kutyás családi napnak melyek 
voltak a kiemelt témái?
− Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos az  ivartalanítás. Továb-
bi téma volt a  babézia és  a  szívférgesség, 
mely utóbbi egyre gyakoribb, mivel saj-

nos Gödön is sok a  fertőzött szúnyog. 
A  „jó gazdik” kutyáinál, akikre nagyon 
odafigyelnek, is előfordulhat, mert nem 
hallottak róla, vagy úgy gondolják, hogy 
Magyarországon nem fordul elő, s  nem 
érintheti őket. A  szívférgesség szúnyog-
csípéssel terjed, megfertőzi a  kutyát, szív-
férgek fejlődnek ki. Nem hirtelen lefolyású 
a betegség, eleinte nincsenek heves tünetei. 
A  védekezés megkezdése előtt szűrni kell 
a  kutyusokat, utána állatorvossal egyez-
tetve lehet megkezdeni a védekezést, mely 
a  kutya testtömegétől függően kb. 2-5000 
forintba kerül. Védőoltás nincs, viszont 
vannak cseppek, gyógyszerek, nyakörvek. 
Ha hosszabb túrára megyünk, akkor a fel-
nőttre és gyerekre is egyformán alkalmaz-
ható szúnyogriasztó spray-vel is be lehet 
fújni az ebet. Ha későn veszik észre a szív-
férgességet, akár több százezer forintba is 
kerülhet a kezelés, ha egyáltalán meg lehet 
gyógyítani a beteg kutyát.

− Körülbelül mennyien vettek részt a prog-
ramokon?
− Közel nyolcszázan látogattak el a  rétre, 
és  persze sok kutya is megfordult a  nap 
folyamán. Voltak olyanok is, akiknek még 
nincs kutyájuk, de eljöttek érdeklődni, ta-
nácsokat kérni.

− Adományokat is gyűjtöttek a nap folya-
mán. Kiket támogatnak belőle?
− Velünk voltak a  Retriever Rescue Faj-
tamentő Egyesület, a  Vizslamentés 
és a PÖCC (Pesti Önkéntes Civil Cicások) 
aktivistái. A rendezvényen befolyt adomá-
nyokból (tombola, szörpárusítás, tócsni- 
és  palacsinta-eladás) e  három szervezetet 

támogattuk, a Retriever Rescue-t és a Vizs-
lamentést 29-29 ezer, a  PÖCC-öt pedig 
30 000 forintttal.

− Milyen fajtájú kutyák vettek részt a szép-
ségversenyen?
− A versenyre körülbelül 45-50 kutyát ne-
veztek be, a  helyezettek oklevelet, tápot, 
ajándékutalványt kaptak. (Első lett Pető 
Dominik Kebira nevű kutyusa, második 
Fehér Gábor Harryja, harmadik pedig 
Vitéz Anna Admil nevű kutyusa.).A ku-
tyák különböző fajtájúak voltak, szinte 
annyiféle, ahányan neveztek: volt kínai 
kopaszkutya, spániel, whippet, golden ret-
riever, székely juhászkutya, és menhelyről 
örökbefogadott, többnyire keverék kutyák. 
A zsűri tagjai idén Fülöp Alíz (Zöld Mene-
dék Állatvédő Alapítvány) és  Kiszudszki 
Hajnalka (Lili Kutyakozmetika) voltak. 

− Hogyan értékelik az eseményt?
− Amikor összepakoltunk, takarítottunk, 
örömmel láttuk, hogy nem kellett ku-
tyapiszkot takarítani, mert a gazdák a ku-
tyák után felszedték az ürüléket, szemetet. 
Nagyon kulturáltak voltak az idelátogatók, 
pedig annyi különböző testű, fajtájú, vér-
mérsékletű kutya megfordult, mégsem tör-
tént incidens. 

A kutyás családi napot négyen szervez-
tük, kettőnkön kívül még Nemesné Nagy 
Katalin és Balogh Krisztina, de a munkán-
kat 10-15 önkéntes is segítette, a  szerve-
zéstől kezdve a  lebonyolításig. Ezért nem 
lehetünk elég hálásak. Meglepett és  jó 
érzéssel töltött el minket, hogy mennyien 
odaálltak az ügy mellé, és így ez a nap egy 
igazi gödi városi esemény lett. Sok-sok em-
ber munkája, tárgyi felajánlása van ebben 
a rendezvényben. Ezúton is köszönjük Göd 
Város Önkormányzatának, az  EB OVO 
Egyesületnek, de minden vállalkozónak 
és  magánszemélynek is, hogy segítettek 
nekünk, támogattak minket. Nélkülük ezt 
nem tudtuk volna megrendezni.

 Vida-Szabó Emese 

Az esemény támogatói voltak: Göd Város 
Önkormányzata, EB OVO Közhasznú Egyesület, 
Szurikáta Alapítvány, Szépség Oázis, Iams, 
Pólus Kutyakiképző Iskola, Korognai Dávid 
illusztrátor, Kurdi Imre fotográfus, Fujer István, 
Kurján Ili kézműves boltja, Vénusz Stúdió, 
Vági Józsi Cukrászdák, Főnix Központ, Kovács 
Autószerviz, Jakus-Kruchió Éva, Érdi-Krausz 
Zsuzsa, Vinczéné Körmendi Katalin kozmetikus, 
Lili Kutyakozmetika, Zahoran Mari, Feedfull, Bol-
Dog, Bosis, Dogport, Sunny Photo & Design, Gödi 
Lovastanya, Csokiház, Gusztos lovarda, Állatellátó, 
Szottfried Zsófia festőművész, olvasnimeno.hu, 
Szvitek Anna, Beauty körömszalon, Gumicentrum 
Kft. − Göd, Lipóti Pékség – Göd.

ÁLLATBARÁT VÁROS

II. Gödi Kutyás Családi Nap
Kellemes nyári időben, június 10-én rendezték meg a II. Gödi Kutyás Csalá-
di Napot a Feneketlen-tó melletti réten. A szervezők közül Pákh Krisztinával 
és Kovács Viktóriával beszélgettünk az eseményről.

A családok körében különösen népszerű program a kutyás nap, amelynek fő témája 
a felelős állattartás Fotó | Bea Dorottya
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Bográcsozás a Szakáts-kertben
Május 26-án, a  szokásos találkozón-
kon babgulyást főztünk bográcsban, 
miközben finom italokkal tettük még 
vidámabbá a hangulatot. Nagyon szép 
időnk volt, kellemesen sütött a  nap, 
az eső elkerült bennünket. Szép szám-
mal jöttek el a  találkozóra, − kicsik 
és nagyok egyaránt jól érezték magu-
kat, a közös éneklés pedig az esti órák-
ban betöltötte a tó környékét.

A Nemzeti Összetartozás 
Emléknapja
A megemlékezés alkalmából június 
4-én, a Gödön Élő Erdélyiek és Szim-
patizánsok Barát Köre elhelyezte ko-
szorúját az Országzászlónál, a Lenkey 
utcában. Dacára a  hétköznapnak, so-
kan jelen voltak a baráti körből, − ne-
kik ez úton is köszönjük a  részvételt. 
Közösen emlékeztünk a  szomorú 
napra, amikor darabokra szakították 
a  magyar nemzetet. Lehetnek ország-
határok, betilthatják az  anyanyelv 
használatát, a  magyar nép mégis egy 
és oszthatatlan marad, bárhol vagyunk 
is szétszórva a nagyvilágban.

Ópusztaszeri kirándulás
Június 9-én, közel ötven fő részvéte-
lével ezúttal is jól sikerült az ópuszta-
szeri buszos kirándulás. A szakadó eső 
ellenére senki sem maradt otthon, in-
kább mindenki a jó társaságot és a reg-
geli ébresztő pálinkát választotta.

A tervezett időben megérkeztünk 
Ópusztaszerre, ahol az  időszaki ki-
állításon kívül a  fő program a  Fesz-
ty-körkép megtekintése volt. Nehéz 
szavakkal kifejezni, hogy mennyire át-
érezhető, megélhető volt őseink bevo-
nulása, az Óhaza elfoglalása, a későb-

bi fényes győzelmek és  a  veszteségek. 
A szó szoros értelmében forgott velünk 
a világ! Csodálatos élményben volt ré-
szünk, és  mindenkit arra biztatunk, 
élete során legalább egyszer nézze meg 
a Feszty-körképet.

Mindannyian kellemesen elfáradva, 
de jókedvűen érkeztünk haza, és meg-
állapodtunk abban, hogy máris tervez-
hetjük a  következő kirándulásunkat. 
Isten segítségével a  következő nagy 
buszos kirándulás újra Erdélybe vezet 
majd bennünket 2019-ben.

***

A baráti kör soron következő prog-
ramja augusztus 19-én, majd az  ok-
tóber 23-a alkalmából Göd Város 
Önkormányzata által szervezett prog-
ramsorozat keretein belül lesz, amikor 
elhelyezzük koszorúinkat az ünnepsé-
gek helyszínein.

Novemberben újra találkozunk 
a  baráti kör megalakulásának máso-
dik évfordulója alkalmából, amelyet 
disznóvágással teszünk emlékezetessé. 
Már nem is számoljuk, hányadik talál-
kozót tartjuk, mert hála a  Jóistennek, 
alkalomról alkalomra egyre nagyobb 
létszámmal vagyunk jelen a  találko-
zókon.

Kellemes nyarat és  jó pihenést kí-
vánunk a  baráti kör valamennyi tag-
jának, a szimpatizánsoknak és a Gödi 
Körkép olvasóinak!

Vargáné Both Mária
kapcsolattartó

CIVIL ÉLET

A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti 
Körének programjai
Örömmel tudatjuk, hogy az elmúlt hetekben több közös rendezvényen vettünk 
részt, amelyekről az alábbiakban számolunk be a Gödi Körkép kedves olvasói-
nak.
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

Séta Neveleken 
Névely: a legkisebb királyfi kalandos története

Időpont: szeptember 2.
Indulás: 9 órakor
Gyülekezés: a  Barátság (Kapcsolat)-parknál, az  Ilka-patak 
és a Csíz (Kálmán) utca kereszteződésében.
A program időtartama: kb. 90-120 perc.

Gondoltad volna, hogy ez a terület az egyike a legrégebben lakot-
taknak a mai Göd területén? Annyi minden történt itt az évszáza-
dok során, hogy azzal egy egész könyvet meg lehetne tölteni. Miért 
fontosabb és értékesebb az árvalányhajas ősgyep, mint a mézet adó 
akác? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphatsz választ, ha csatlakozol 
hozzánk.
Natura 2000 terület, árvalányhajas mező, ritka növényi társulá-
sok, dombok, patak, vizes élőhelyek. Összetartó lakóközösség, 
amely ugyan nemrégiben csatlakozott újra Gödhöz, de annál na-
gyobb sebességgel integrálódik. A séta során Gallé Gábor, a Retró 
Ady Klub egyik alapítója lesz a kalauzunk. A program ingyenes.

Havonta egy alkalommal vezetett városismereti séták indulnak 
Göd egy-egy felfedezésre érdemes útvonalán, megállókkal a fon-
tos vagy érdekes látnivalóknál. A programokra szeretettel várják 
mindazokat, akik szeretnék alaposabban megismerni városunk 
épített és természeti értékeit, illetve azokat is, akik a tervezett út-
vonalak egy-egy általuk jól ismert pontján szívesen megosztanák 
ismereteiket, élményeiket a  többiekkel. A  séták nem jelentenek 
nagyobb fizikai megterhelést, valamennyi korosztály tagjait szí-
vesen látják. 

A sétákon való részvétel díjmentes, de néhány intézmény csak be-
lépőjeggyel látogatható.
Szervezők: Bátorfi Ildikó és Kurdi Imre
Az „Ismerjük meg Gödöt együtt” Facebook-csoport oldalán to-
vábbi információk és számos fotó található a korábbi sétákról:
https://www.facebook.com/groups/1799309866768010/
A sétákkal kapcsolatban további tájékoztatás:
godivarosjarok@gmail.com
Mindenkit szeretettel várnak!

Látogatás a Huzella-kertbe

Időpont: augusztus 4. 
Indulás: 9 órakor
Gyülekezés: a Huzella-kert bejáratánál, Jávorka utca 14.
A program időtartama: kb. 60-90 perc.

Az ELTE Füvészkert („Huzella-kert”) természetvédelmi és ökotu-
risztikai állomás, ártéri galériaerdő szegélyezi. Területe 55 679 m2.
A főként örökzöldeket tartalmazó gyűjtemény a domborzatot kö-
vető ligetes szerkezetben helyezkedik el. A  növényfoltok gazdag 
madár- és rovarvilágnak kínálnak változatos élőhelyet. A kertben 
több forrás és  lépcsőzetes mederben kialakított tórendszer talál-
ható.
Belépődíj a  kertbe: 250 Ft /fő, amely helyben fizetendő a  gond-
noknak. 
A séta során szakértő vendégünk is lesz, aki három évtizeden át 
végzett hidrobiológiai kutatásokat a Duna-kutató Intézetben.
Megjegyzés: A  kert rendesen csak hétköznap látogatható; 
ez a mostani szombati lehetőség egyedi alkalom.

Fotó | Kurdi ImreFotó | Bea István
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RENDEZVÉNY

Iván-nap a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klubbal
Az év eleje óta működő új klubvezetés – az elődök hagyománya-
it követve – egy Iván-naphoz közeli időpontban szervezte meg 
a nyári szünet előtti félévzáró összejövetelét.

Mit is ünnepelünk Szent Iván napján? Az  esztendő legrövi-
debb éjszakáján a  nyári napfordulót ünnepeljük. A  napforduló 
védőszentje Keresztelő Szent János.

A magyar népi hagyományban a  XV. század óta van jelen 
az Iván-napi tűzgyújtás szokása.

Idén is a  Duna-part Nyaralóházak grillteraszán ünnepelt 
a Napos Oldal Nyugdíjas Klub. A bográcsozóhelyet nemrégiben 
felújították, és fedett kerti pavilonnal bővítették.

A klub tagjai már kora reggel lázas készülődésbe kezdtek. 
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de mit sem törődtünk ez-
zel. Szakácsunk és egyben a klubelnök, Dudás János vezetésével 
előkészítettük az alapanyagokat a főzéshez. Tíz óra körül lassan 
gyülekezni kezdtek a  klubtagok, és  megérkeztek a  meghívott 
vendégek is. Rövid műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek.

Először arról hallhattunk, hogy mit is ünnepelünk ezen a napon, 
majd a klub énekkara adott műsort Mészáros Marika vezényleté-
vel (képünkön lent). Ezt követően az Erdős Ildikó vezette szenior 
örömtáncosok – valamennyien klubtagok – tartottak bemutatót, 
az énekkar pedig egy bakonyi dalcsokorral koronázta meg a kul-
turális programot. Hagyományainkhoz híven a rendezvényen kö-
szöntöttük a névnapjukat és a születésnapjukat ünneplőket is.

Időközben elkészült az ebéd, és mindenki jóízűen fogyasztotta 
el a finom gulyáslevest.

A talpalávalót ezúttal is Germán István, Pista bácsi szolgáltat-
ta. A délután közepére az eső is elállt. Mindannyian jól éreztük 
magunkat.

F. Á./OKM

KÖZÖSSÉG

Tízéves a Rotary Club Göd
Minden Rotary Club életében léteznek mérföldkövek. 
A Rotary Club Göd az idén érkezett el egy jubileumi mér-
földkőhöz: megalapításának tizedik évfordulóját ünnepli, 
rotarys nyelven tízéves charterét.

Nem is olyan rég volt, amikor 2008-ban az  RC Deb-
recen alapítóklub segítségével néhány vállalkozó szelle-
mű és a Rotary alapelveit magáénak valló gödi illetőségű 
barátunk megalakította a klubunkat. Erre az eseményre 
és az  elmúlt tíz esztendő történéseire emlékeztünk má-
jus 25-én az Ilka csárdában, egy borkóstolóval egybekö-
tött jótékonysági vacsorán. A rendezvény mintegy ötven 
résztvevője számára a klub tízéves munkáját és érdeke-
sebb eseményeit egyik alapító tagunk, Németh Konrád 
elevenítette fel.

A rendezvényen nem csak a múlttal, hanem a jövővel is 
foglalkoztunk. A klub előtt álló feladatokról a 2018−2019-
es évekre megválasztott elnök, dr. Bognár Viktor beszélt. 
Az új elnök többek között megemlítette, hogy az idén nyá-
ron is megrendezzük a Sport & Fun nyári nemzetközi ifjú-
sági tábort, amelyre a világ tizenkét országából érkezik 16 
fiú és lány, hogy gödi barátaik társaságában ismerkedjenek 
meg szűkebb pátriánkkal. Terveink között szerepel, hogy 
a jövő tanév kezdetén is megszervezzük a gödi fiatalok szá-
mára a felelős közlekedést elősegítő „baleseti szimulációt”, 
amely az  elmúlt évben igen sikeres volt. A  Dunamenti 
Regionális Vízművekkel együttműködésben tovább bő-
vítjük a „Rotary Ligetet” a Vácra vezető kerékpárút mel-
lett, a Sportterasznál. A jótékonysági borvacsora bevételét 
egyik rendezvényünkre fordítjuk majd.

A jótékonysági vacsorán egy igazán örömteli eseményre 
is sort kerítettünk. A Rotary International az arra legérde-
mesebbeket, a klubtagok szavazatai alapján a Rotary meg-
alapítójáról elnevezett Paul Harris-díjjal tünteti ki. Ebben 
a neves kitüntetésben ez alkalommal Pöczman Ákos bará-
tunk részesült, akinek a díjat a RC Göd leköszönő és hiva-
talba lépő elnökei adták át. Ez úton is gratulálunk a kitün-
tetettnek!

A Rotary Clubban évente rotálódnak az elnökök, innen 
a Rotary elnevezés. Mint a klubnak az elmúlt egy évben 
regnáló, s immáron leköszönő elnöke, élve e lehetőséggel, 
szeretném megköszönni valamennyi klubtársamnak, tá-
mogatónknak és barátainknak az önzetlen munkát és se-
gítséget, amit az elmúlt egy évben kifejtettek, illetve irá-
nyunkban tanúsítottak. Hajrá, Rotary!

Gál Emil elnök (2017–2018)
RC Göd

Pölczman Ákos (jobbra) átveszi a Paul Harris-díjat
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Magyarország Kormánya a  Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és  Va-
gyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV 
Zrt.) létrehozásával a  rezsicsökkentés 
eredményeinek megőrzését, a  hatékony 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítá-
sát, továbbá a magyar és az európai uniós 
környezetvédelmi szabályok maradéktalan 
érvényesítését tűzte ki célul.

A jogszabályi rendelkezések értelmében 
az NHKV Zrt. végzi a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási díjak beszedésével és ke-
zelésével összefüggő feladatokat is, melynek 
keretében 2018. január 1. napjától a Közszol-
gáltatási Díjbeszedő Konzorcium lát el sze-
mélyes ügyfélszolgálati, illetve a  díjhátra-
lékok beszedésével összefüggő feladatokat. 
A konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding 

Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107−109.), 
a konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. 
(4233 Balkány, Kállói út 2., A. épület).

Az NHKV Zrt. bővítette személyes ügy-
félszolgálatát, lehetőséget teremtve ezáltal 
arra, hogy az  ingatlanhasználók a  hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe-
vételével kapcsolatos változásokat (például 
az  ingatlanhasználó adatainak változását) 
az őket személyesen felkereső díjbeszedők-
nél jelenthessék be. A díjbeszedők emellett 
felvilágosítást adnak a további ügyintézés-
sel kapcsolatos teendőkről is.

Mindezeken túl a díjbeszedőknél lehető-
ség nyílik az esetleges számlatartozás befi-
zetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfi-
zetési kötelezettség elmulasztásából adódó 
kellemetlenségeket kívánja minimalizálni, 

illetve a díjtartozások rendezését megköny-
nyíteni. Az NHKV Zrt. így a 2016–2017. évi 
teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra 
késedelmi kamatot nem számít fel.

A személyes ügyfélszolgálati feladatot 
és díjbeszedést végző munkatársak minden 
esetben fényképes igazolvánnyal igazolják 
kilétüket. A  személyes felkeresés során 
az  NHKV Zrt. által előállított, a  kiegyen-
lítetlen számlával mindenben megegyező 
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
a számla teljes összegének átvételére kész-
pénzben − részteljesítésre ez alkalommal 
nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvé-
telét a  Beszedési értesítőn aláírásával iga-
zolja, amelyet az ingatlanhasználónak átad.

Amennyiben a  személyes felkeresés al-
kalmával a  díjbeszedő nem találja a  meg-
adott címen az  ingatlanhasználót, úgy 
értesíti az  újabb látogatás időpontjáról, 
amelynek során ismét lehetőség nyílik 
a díjfizetésre.

NHKV Zrt.

KÖZSZOLGÁLTATÁS

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás rendszeréről

Ősszel immár ötödik alkalommal kapcsolódik városunk az Európai Mobilitási Hét országos rendezvénysorozat 
programjához. A cél ezúttal is a környezetbarát és fenntartható közlekedés népszerűsítése.

Idén is lesz verseny, amelyhez ezúttal is várjuk olyan ke-
reskedelmi egységek és szolgáltatók jelentkezését, ame-
lyek vállalják, hogy matricákat osztanak a hozzájuk kör-
nyezetkímélő módon érkező vásárlóknak, ügyfeleknek.

Várunk továbbá szponzori felajánlásokat a  hét során 
megrendezendő  versenyekhez és  vetélkedőkhöz. 
A nyereménytárgyakat  felajánlók számára megjelenési 
lehetőségeket biztosítunk a városi  rendezvényeken, il-
letve a médiafelületeken. Jelentkezni Jakab Júlia környe-
zetvédelmi előadónál lehet a  következő e-mail-címen: 
jakabjulia@god.hu.

A szervezők 2018-ban is gazdag, változatos és szórakoz-
tató programmal készülnek az egyhetes rendezvényso-
rozatra.

Részletes tájékoztatás és  program a  Gödi Körkép au-
gusztusi számában.

Az idei év mottója: „Mix and move!”
Témája: a közlekedési multimodalitás
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Június 30-án lejárt a  parlagfű-mentesítési türelmi idő. 
Belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédel-
mi hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon 
földhasználókkal, illetve ingatlantulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. 

Amennyiben az  ingatlantulajdonos vagy földhasználó 
ingatlana parlagfűvel fertőzött, közérdekű védekezést kell 
elrendelni. A  jegyző által elrendelt közérdekű védekezést 
az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vál-
lalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha a  tulajdonos vagy 
a  földhasználó időközben maga eleget tesz kötelezettségé-
nek. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell 
megfizetnie.

A parlagfű-mentesítési kötelezettségét nem teljesítő tu-
lajdonossal/földhasználóval szemben a  növény- és  talajvé-
delmi hatóság növényvédelmi bírság kiszabására jogosult. 
A bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságá-
nak mértékében belterületen és  külterületen egyaránt 15 
ezertől 5 millió forintig terjedhet.

A parlagfű-mentesítés mindannyiunk közös érdeke, 
és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvál-
lalással érhetünk el.

Ne feledjük: nem elegendő egyszer lekaszálni a parlagfű-
vel szennyezett területet. A tiszta, virágzó parlagfűtől men-
tes állapotot a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani!

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

FELHÍVÁS

Biztosítsuk a szemétszállító autó 
zavartalan közlekedését!

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arra kéri a lakoso-
kat, hogy gondoskodjanak az ingatlanok előtti közterületen ülte-
tett fák, bokrok ágainak rendszeres nyírásáról. A házak elé vagy 
az  ingatlan utcafronti kerítésének közelébe ültetett dús lombú, 
magas növények ágai gyakran kárt tesznek az utcákban közle-
kedő 3,5-4 méter magas tehergépjárművekben: megrongálják 
a  visszapillantó tükröket, a  szemétszállítást végző kukásautók 
tetején található hidraulikacsöveket, illetve a  megkülönböztető 
jelzést biztosító villogóberendezéseket. Az  ingatlan előtti köz-
területen lévő növényzet rendben tartása, rendszeres nyírása, 
ápolása a tulajdonos feladata, neki kell gondoskodnia arról, hogy 
a növények ne akadályozzák a közlekedést és a kereszteződések 
megfelelő beláthatóságát sem.

 A kft. a hulladékszállítás zavartalan ellátása érdekében arra 
a kéri a  lakosokat, hogy ha az úttesten parkolnak, legyenek te-
kintettel arra is, hogy még egy 2,5 méter széles teherautónak is 
biztonságosan el kell férnie mellettük. A nem megfelelően par-
koló autók gyakran akadályozzák a  szemétszállító autót a köz-
lekedésben.

G. K.

Kérjük azokat a  lakosokat, akiknek ingatlanán utcanév-
tábla van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a nö-
vényzet, jól látható-e az azon szereplő felirat. A tábla látha-
tóságáról 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!

TÁJÉKOZTATÓ

Lejárt a parlagfű-mentesítés határideje!
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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

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

EGYÜTTÉLÉS

Mikor tilos a zajkeltés?

A lakosok nyugalmának, pihenésének biztosítása érdekében Gö-
dön helyi rendelet szabályozza, hogy mikor nem végezhető zajjal 
járó tevékenység. A rendelet betartását fokozottan ellenőrzi a Köz-
terület-felügyelet. Aki a  rendeletben tiltott időben zajkeltő tevé-
kenységet végez, az a közösségi együttélés szabályairól szóló ren-
delet értelmében helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható.

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevé-
kenység végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos és mo-
toros gépek használata (különösen gépi földmunkavégzés, beton-
keverés, 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: kapá-
lógép, fűnyíró, láncfűrész, 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.
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Autópihenő 9.00 10.45 14.50 16.15
Németh László Iskola 9.02 10.47 14.52 16.17
Jácint utca 9.04 10.49 14.54 16.19
Németh László Iskola 9.06 10.51 14.56 16.21
Gyógyszertár 9.08 10.53 14.58 16.22
Vegaimpex Kft. 9.09 10.54 14.59 16.25
Golfpálya 9.10 10.55 15.00 16.26
Kerekerdő utca 9.11 10.56 15.01 16.27
Bölcsőde 9.12 10.57 15.02 16.28
Termál krt. 9.15 11.00 15.05 16.31
OVIT 9.17 11.02 15.07 16.33
Göd-Újtelep 9.19 11.04 15.09 16.35
OVIT – – – –
Bölcsőde – – – –
Kerekerdő utca – – – –
Göd-Újtelep – – – –

Golfpálya – – – –
Vegaimpex Kft. – – – –
Gyógyszertár – – – –
Németh László Iskola – – – –
Autópihenő – – – –
Göd-Újtelep 9.19 11.04 15.09 16.35
Újtemető 9.21 11.06 15.10 16.37
Tisza utca 9.22 11.07 15.11 16.38
Gödi téesz 9.23 11.08 15.12 16.39
Kölcsey utca 9.24 11.09 15.13 16.40
Gólya falatozó 9.25 11.10 15.14 16.41
Jávorka Sándor utca 9.27 11.11 15.16 16.43
Polgármesteri Hivatal 9.29 11.13 15.18 16.45
Kincsem csárda 9.31 11.15 15.20 16.47
Gárdonyi utca 9.32 11.16 15.21 16.48
Autópihenő 9.33 11.17 15.22 16.49

Az 1. számú járat hétvégi menetrendje

Az autóbusz CSAK szombaton és vasárnap közlekedik. (Érvényes: 2017. október 14-től.)

A Dunamenti 2011. Közlekedési Kft. helyi buszjáratainak menetrendje Göd területén

Az 1. számú járat nyári menetrendje

Autópihenő 5.11 5.52 6.37 – 7.43 9.00 10.45 12.35 13.15 14.10 14.50 16.15 16.55 17.30 18.00 19.10 20.20

Németh L. Isk. – – – 7.10 7.45 9.02 10.47 12.37 13.17 14.12 14.52 16.17 16.57 – 18.02 – –

Jácint utca – – – 7.12 7.47 9.04 10.49 12.39 13.19 14.14 14.54 16.19 16.59 – 18.04 – –

Németh L.Isk. – – – 7.14 7.49 9.06 10.51 12.41 13.21 14.16 14.56 16.21 17.01 – 18.06 – –

Gyógyszertár 5.14 5.55 6.40 7.16 7.51 9.08 10.53 12.43 13.23 14.18 14.58 16.22 17.03 17.34 18.07 19.12 20.23

Ramóna 5.15 5.56 6.41 7.17 7.52 9.09 10.54 12.44 13.26 14.21 14.59 16.25 17.05 17.36 18.08 19.14 20.25

Golfpálya 5.16 5.57 6.42 7.18 7.53 9.10 10.55 12.45 13.27 14.22 15.50 16.26 17.08 17.38 18.09 19.17 20.27

Kerekerdő u. 5.17 5.58 6.43 7.19 7.54 9.11 10.56 12.46 13.28 14.23 15.01 16.27 17.10 – 18.10 19.19 20.29

Bölcsőde 5.18 5.59 6.44 7.20 7.55 9.12 10.57 12.47 13.29 14.24 15.02 16.28 17.12 – 18.11 19.21 20.31

Termál krt. 5.21 – 6.47 7.23 7.58 9.15 11.00 12.5 13.32 14.27 15.05 16.31 17.14 17.41 18.14 19.23 20.32

OVIT 5.23 6.01 6.49 7.25 8.00 9.17 11.02 12.52 13.34 14.29 15.07 16.33 17.16 – 18.16 19.26 20.34

Göd-Újtelep 5.25 6.03 6.51 7.27 8.02 9.19 11.04 12.54 13.36 14.31 15.09 16.35 17.18 – 18.18 19.35 20.37

OVIT 5.27 – 6.53 – 8.04 – – – – – – – – – – 19.36 20.39

Bölcsőde 5.29 – 6.55 – 8.05 – – – – – – – – 17.43 – – 20.42

Kerekerdő u. 5.30 – 6.56 – 8.06 – – – – – – – – – – – –

Göd-Ujtelep – – – – – – – – – – – – – 17.46 – – –

Golfpálya 5.31 – 6.57 – 8.07 – – – – – – – – – – 19.38 20.44

Ramóna 5.32 – 6.58 – 8.08 – – – – – – – – – – 19.40 20.45

Gyógyszertár 5.33 – 7.01 – 8.09 – – – – – – – – – – 19.41 20.46

Németh L. Isk. – – 7.02 – – – – – – – – – – – – – –

Autópihenő 5.34 – – – 8.10 – – – – – – – – 17.53 – 19.42 20.47

Göd-Újtelep – 6.03 – – – 9.19 11.04 12.54 13.36 14.31 15.09 16.35 17.18 – 18.18 – –

Új temető – 6.05 – 7.30 – 9.21 11.06 12.55 13.38 14.33 15.10 16.37 17.20 – 18.20 – –

Tisza utca – 6.06 – 7.32 – 9.22 11.07 12.56 13.39 14.34 15.11 16.38 17.21 – 18.21 – –

Göd TSZ – 6.07 – 7.33 – 9.23 11.08 12.57 13.40 14.35 15.12 16.39 17.22 – 18.22 – –

Gólya falatozó – 6.12 – 7.36 – 9.25 11.10 12.59 13.42 14.37 15.14 16.41 17.24 – 18.24 – –

Jávorka S. u. – 6.14 – – – 9.27 11.11 13.00 13.44 14.39 15.16 16.43 17.26 – 18.26 – –

PM. Hivatal 5.39 6.16 – 7.38 – 9.29 11.13 13.02 13.46 14.41 15.18 16.45 17.28 – 18.28 – –

Kincsem cs. – 6.18 – 7.39 – 9.31 11.15 13.04 13.48 14.43 15.20 16.47 17.30 – 18.30 – –

Gárdonyi u. – 6.19 – 7.40 – 9.32 11.16 13.05 13.49 14.44 15.21 16.48 17.31 – 18.31 – –

Autópihenő – 6.21 – 7.42 – 9.33 11.17 13.06 13.50 14.45 15.22 16.49 17.32 – 18.32 – –

Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapokon NEM közlekedik. (Érvényes: 2018. június 18-tól)
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Díjszabás
Egyszeri utazásra szóló menetjegy ára:
150 Ft

Havi teljes árú (dolgozói) bérlet ára:
2700 Ft

Kedvezményes (nyugdíjas-, tanuló-) bérlet 
ára:
900 Ft

(A feltüntetett díjak bruttó árak. A  jegyek 
és a bérletek árusítása a buszvezetőnél tör-
ténik.)

Az 2. számú járat menetrendje

Autópihenő 6.35 11.29 – – 14.29 – 16.29 16.58

Gárdonyi u. 6.36 11.30 – – 14.30 – 16.30 17.00

Kincsem csárda 6.37 11.32 – – 14.32 – 16.32 17.02

Polgármesteri Hivatal 6.39 11.34 – – 14.34 – 16.34 17.04

Huzella Tivadar Iskola 6.41 11.35 – 13.35 14.35 – 16.35 17.06

Kossuth u., Búzaszem Iskola 6.42 11.37 – 13.37 14.37 – 16.37 –

Gólya falatozó 6.44 11.39 – 13.39 14.39 – 16.39 17.08

Alsógöd, MÁV-állomás 6.45 11.40 – 13.40 14.40 – 16.40 17.10

Béke u. 6.46 11.41 – 13.41 14.41 – 16.41 17.12

Gödi téesz 6.47 11.42 – 13.42 14.42 – 16.42 17.13

Tisza u. 6.48 11.43 – 13.43 14.43 – 16.43 17.14

Újtemető 6.49 11.44 – 13.44 14.44 – 16.44 17.15

Göd-Újtelep 6.51 11.46 – 13.46 14.46 – 16.46 17.18

OVIT 6.53 11.48 – 13.48 14.48 – 16.48 17.20

Bölcsőde 6.54 11.49 – 13.49 14.49 – 16.49 17.22

Termálstrand 6.55 11.50 – 13.50 14.50 – 16.50 17.24

Golfpálya 6.57 11.52 – 13.52 14.52 – 16.52 17.25

Ramóna 6.58 11.53 – 13.53 14.53 – 16.53 17.27

Gyógyszertár 6.59 11.54 – 13.54 14.54 – 16.54 17.28

Autópihenő 7.00 11.55 13.05 13.55 14.55 16.00 16.55 17.30

Németh László Iskola – – – – – 16.02 – –

Gyógyszertár 7.03 11.58 13.08 – – 16.05 – –

Ramóna 7.05 12.00 13.10 – – 16.07 – –

Golfpálya 7.07 12.02 13.12 – – 16.09 – –

Termálstrand 7.08 12.03 13.13 – – 16.10 – –

Bölcsőde 7.09 12.04 13.14 – – 16.13 – –

OVIT 7.10 12.05 13.15 – – 16.15 – –

Göd-Újtelep 7.12 12.07 13.17 – – 16.18 – –

Újtemető 7.14 12.09 13.19 – – 16.20 – –

Tisza u. 7.15 12.10 13.20 – – 16.21 – –

Gödi téesz 7.16 12.11 13.25 – – 16.22 – –

Béke u. 7.20 12.15 13.27 – – 16.25 – –

Alsógöd, MÁV-állomás 7.22 12.17 13.28 – – – – –

Huzella Tivadar Iskola 7.30 12.20 13.30 – – – – –

Búzaszem Iskola 7.32 12.22 13.32 – – – – –

Polgármesteri Hivatal 7.33. 12.23 – – – – – –

Kincsem csárda 7.34 12.24 – – – – – –

Gárdonyi u. 7.35 12.25 – – – – – –

Autópihenő 7.36 12.26 – – – 16.28 – –

Az autóbusz szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta közlekedik. 
(Érvényes: 2016. szeptember 1-től.)

Az 3. számú temetői járat menetrendje

Gyógyszertár (felsőgödi) 9.30

Autópihenő 9.31

Gárdonyi Géza u. 9.33

Kincsem csárda 9.35

Polgármesteri Hivatal 9.37

Alsógödi rév 9.38

Alsógöd, MÁV-állomás 9.40

Gödi téesz 9.42

Nemeskéri úti temető 9.45

Nemeskéri úti temető 10.30

Gödi téesz 10.32

Alsógöd, MÁV-állomás 10.34

Gyógyszertár (felsőgödi) 10.44

Az autóbusz CSAK kedden és csütörtökön közlekedik.
(Érvényes: 2017. január 1-jétől.)

Minden hónap második szombatján buszjárat indul 
a felsőgödi MÁV-állomásról reggel 9.10 órakor Göd-Új-
telepre a Gyermek otthonba. Visszaindul 11.20 órakor. 
Az autóbusz bevárja az érkező vonatokat. Amennyiben 
az utazni szándékozók létszáma 20 főnél több, a járatot 
igény szerint megismétlik.

Közlekedési információk
A helyi és helyközi buszok aktuális menetrendjei, valamint a gödi MÁV- és a kompmenetrendek megtalálhatók a városi weboldalon! 

http://www.god.hu/hirek/menetrend/
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TANÉVZÁRÁS

Ballagások városszerte
A gödi általános iskolákban idén végzett nyolcadik osz-
tályosok ballagásáról készült képekből adunk közre egy 
válogatást.

Huzella Tivadar Általános Iskola
A Huzella Iskolában idén 101 diák ballagott. Közülük öt-
vennyolcan választották a gimnáziumot (57,4%), negyvenen 
a szakgimnáziumot (39,6 %) és hárman a szakiskolát (3%). 
A ballagók tanulmányi átlaga 3,98 lett, az iskolai átlag: 4,45 
– az alsósoké 4,62; a felső tagozaté pedig 4,28.

Búzaszem Iskola
A Búzaszemben június 16-án, szombaton reggel volt a balla-
gás és az évzáró. Göd keresztény iskolájából idén 19 nyolca-
dik osztályos ballagott el. Háromnegyedük – ahogy ez álta-
lában is megszokott a Búzaszemben − gimnáziumba megy 
(köztük a  legjobb magyarországi gimnáziumokba is), ket-
ten szakiskolában, a  többiek szakgimnáziumban tanulnak 
tovább. Négyen − Csósza Barnabás, Dyekiss Rózsa, Erdélyi 
Csaba és Mokos Csongor − a Búzaszem Iskola legnagyobb 
kitüntetésével, az Arany Búzaszem-díjjal távozhattak az in-
tézményből. Ezt magas színvonalú tanulmányi és közösségi 
munkáért, valamint az iskola értékeinek képviseletéért kap-
hatják a gyerekek.

Búzaszem Iskola

Huzella Tivadar Általános Iskola

Fotó | Kurdi Imre
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Németh László Általános Iskola
A Németh László Iskolából 40 tanuló gimnáziumba, 38 tanuló szakgimnáziumba és szak-
középiskolába, 7 tanuló pedig szakiskolába felvételizett eredményesen.

A Németh László díj I. fokozatában részesült: Cseh István, Győrffy Fanni, Talló Emma, 
Farkas Péter, Madarász Máté, Varga Kornél. Németh László díj II. fokozatát kapta Takács 

Márton. Németh László díj III. fokozatot ért el Hattyasy 
Kristóf, Kustán Kincső, Varga Ábel, Faludi Zsófia, Horák 
Csaba, Virányi Zsóka, Rimár Szonja és  Gerdán Liza 
Gabriella.

A Németh László Érem-díjat és  a  Németh László díj I. 
fokozatát Szöllősy Boróka érdemelte ki kimagasló teljesít-
ményével. A díjakat Szilágyiné Szalkó Andreától a Németh 
László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány képvise-
lőjétől vehették át.

199 tanuló végzett kitűnő eredménnyel, diákjaink közel 
egynegyede, így intézményünk tanulmányi és  magatartás 
átlaga is kiemelkedő, 4,4 lett.

Huzella Tivadar Általános Iskola

Németh László Általános Iskola

Németh László Általános Iskola

Németh László Általános Iskola

Fotó | Kurdi Imre
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HUZELLA ISKOLA

Dél-Angliában jártunk
Egy felső tagozatos diákokból álló csoport Anglia déli ré-
szén járt májusban.

Az élményekkel teli utazás során nagyon sok tapasztala-
tot szereztünk. Megcsodáltuk a kikötővárosok szépségeit, 
lépkedtünk a titkos utcák macskakövein, és persze kipró-
bálhattuk az  angoltudásunkat is. Magunknak vásárol-
tunk, ezért ügyesen kellett gazdálkodnunk a  pénzükkel. 
Mindennap megtettünk egy kisebb túrát. Ellátogattunk 
például Brightonba, de voltunk Rye-ban, Hastingsben 
és Eastbournben is. Jártunk Kipling otthonában, sétáltunk 
a kastély hatalmas kertjében.

Felfedezhettük a  doveri kastélyt, és  lélegzetelállító lát-
ványban volt részünk a Seven Sisters fehér sziklaormainál.

Az út során nagyon sok élményt szereztünk, és ez köze-
lebb hozott minket egymáshoz. Az utolsó napon fáradtan, 
de boldogan tértünk haza, hiszen kaptunk egy szeletet egy 
másik világ életéből, kultúrájából és történelméből.

Tóth Bojána diák

Majmócás gyereknap a Huzellában
Egy iskola életében, a mindennapi tanulás mellett bizonyára nem 
véletlenül várva várt esemény a sok mókával, játékkal és felhőtlen 
kikapcsolódással teli gyereknap. Hozzánk május 25-én a tanuló-
ink helyett nagy fülekkel, kifestett arcokkal, csillogó szemekkel 
és lelkes várakozással viháncoló kismajmok érkeztek.

Sajnos az időjárás kezdetben nem volt kegyes a majmocskák-
hoz, így a szabadtéri „dzsungel” helyett kénytelenek voltak négy 
fal között maradni, azonban ez egyáltalán nem szegte kedvét 
a vidám csapatnak, s ez megmutatkozott az ügyességi és gyor-
sasági feladatok megoldása során. Hirsch Anett és  Dézsi Yvett 
sem tudta kifárasztani az ugrándozókat a legpergősebb zenékkel 
és  tánckoreográfiával sem. A  tornacsarnokban felállított óriás-
csúszda, ugráló vár és az „élő csocsó” tovább növelte a gyerkőc 
formájú majmok lelkesedését és hangerejét.

A majmócás totóban résztvevők számos dolgot tudhattak meg 
az emberszabásúak életéről, s nem maradt el a helyesen tippelők 
jutalma sem. A lelkes szülői csapat idén is rengeteg finom süte-
ménnyel halmozta el a majombőrbe bújt gyereksereget. A legböl-
csebb majomtudós egyébként a 4.c osztály lett, ők a hibátlanul 
kitöltött totószelvényért cserébe fagylaltozhattak egy nagyot. (Ki 
tudja miért, de a legtöbben banánfagyit kértek…)

Már-már azt hittük, hogy az idei gyereknapon nem kerül hab 
a  tortára, ugyanis az eső nem akart elállni… Ám végül a nap-
sugarak mégis megszánták a mi kis majmócáinkat, s kedvesen 
odébb terelgették a kósza felhőket. Nosza, a tűzoltók közül senki 
sem volt rest, s már indult is a tömlőkből a fehér hab, amely szép 
lassan ellepte a  suli udvarát. A  gyerekek önfeledten táncoltak 
és ugrabugráltak a habokban, feledve iskolát, tankönyvet és dol-
gozatot. Egy szó mint száz, fergeteges élmények emlékével gazda-
godva kezdhettük el együtt a vakációt!

A-T. Á.

Idegen nyelvi eredmények

Az iskolák hírei

A ma már romos Scotney-kastély egy kis szigetre épült a 13. 
században

A derék tűzoltók gondoskodtak arról, hogy a nap végére hab is 
legyen a tortán

Iskolánk fő arculata az idegen nyelv, s ezért tölt el bennün-
ket nagy büszkeséggel, ha diákjaink jól szerepelnek a Junior 
Nyelvvizsgán. Angol nyelvből a 6.c és a 6.d osztályból 46-an 
tettek sikeres vizsgát. Ezek a csoportok két tanítási nyelvűek 
és emelt szintűek. Az általános tantervű osztályból (7/b) öt 
diák szerezte meg a nyelvvizsgát.

A 8/c-ből Bársony Ottilia, Belák Dorka, Bőze Borbála, 
Koleszár Petra, Kovács Annamária, Szabó Márton, Borsos 
Bora, Antal Félix, Belovai Luca, Horpácsi Alexandra, Kókai 
Domonkos, Kőszeghy Kira, Laczkó András és Nágel Katalin, 
a 8/d-ből Janity Jázmin és Nagy Levente tett sikeres B2 (kö-

zépfokú) nyelvvizsgát a  tanév folyamán. A  8/c-ből Seres 
Balázs C1 (felsőfokú) nyelvvizsgát szerzett. A  B2-s szó-
beli vizsgája a  8/c-ből Monos Jázminnak, a  8/d-ből Nagy 
Annának sikerült.

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szervezésében 
megrendezett tankerületi angol versenyen a  8/c csapata – 
Bőze Borbála, Koleszár Petra és Szabó Márton a negyedik 
helyen végzett.

Diákjainkra nagyon büszkék vagyunk, és  reméljük, 
az élet további akadályait is hasonló sikerrel fogják venni.

H. A.
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BÚZASZEM ISKOLA

Villámangol a Búzaszemben
A Búzaszemben 2018 
elejétől egy 6. osztályos 
csoport 12 gyermeke ta-
nult a  Makara György ál-
tal kifejlesztett Kvantum 
nyelvoktatási módszerrel, 
amelyet népszerűbb nevén 
villámangolnak is nevez-
nek. A  módszer az  anya-
nyelvi tanulást modelle-
zi, vagyis az  élőbeszédre 
és a  többcsatornás (hallás, 
látás, beszéd, mozdulat) 
információátadásra ala-
poz. A gyerekek anyanyel-

vi angol szövegekkel dolgoznak, s  egy-egy órán 80-100 
mondatot is elmondanak. Nincs tankönyv, házi feladat, 
dolgozat és  hagyományos felelés, mert a  „kuckózás” el-
nevezésű „felelés” párosban zajlik a  tanárral. Nincs jobb 
és  rosszabb csoport, jobb és  rosszabb nyelvtanuló gyer-
mek, mert ebben a  rendszerben egyszerűen értelmüket 
vesztik ezek a kategóriák.

A Búzaszem vezetői és angoltanárai úgy döntöttek, hogy 
ősztől az iskola teljes angoloktatását átállítják erre a mód-
szerre. A  búzaszemes gyermekek negyedik osztálytól ta-
nulnak angolt. Eddig is elég jól elsajátították a  nyelvet, 
ám a  Búzaszem vezetői most azt várják, hogy a  tanulás 
stressz mentessége segít a  még jobb eredmények elérésé-
ben. Persze nem a versenyeredményekről van szó, hiszen 
ez a Búzaszemben nem cél, hanem arról, hogy könnyeb-
ben, jobban és  folyamatosabban beszéljenek angolul (is) 
a gyerekek.

B. A.

1788 pont − ennyit ért el a  Búzaszem tavalyi nyolcadik osztá-
lya a  kompetenciamérésen szövegértésből. Viszonyításként: 
az  „elit” nyolcosztályos gimnáziumok átlaga 1717 pont volt, 
a hatosztályosoké 1719. Az összes magyarországi iskola átlagban 
1571 ponton teljesített, míg a dunakeszi járás iskolái 1597 pontos 
átlagot értek el.

Ez az első alkalom, hogy a Búzaszem egy osztálya − amelyben 
minden gyermeket elsőtől ebben az iskolában neveltek − maga-
san a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok átlaga fölötti pontszá-
mot ért el a kompetenciamérésen. Az már többször előfordult, 
hogy nagyjából ugyanúgy teljesítettek a búzaszemes közösségek, 
mint a  tehetséggondozó középiskolák, a nyolc- és hatosztályos 
gimnáziumok osztályai. A Búzaszemben büszkék vagyunk erre 
az eredményre, bár nevelés elsődleges célja, hogy gyermekeink 
magas érzelmi intelligenciával kerüljenek ki tőlünk.

A Búzaszem osztályaiba járó gyermekeket nem tudásalapon 
válogatják ki első osztály előtt, így mély meggyőződésük az in-
tézményben dolgozóknak, hogy ebben az eredményben is a Bú-
zaszem keresztény magyar néphagyományra alapozott nevelésé-
nek eredménye mutatkozik meg.

A Búzaszemben ugyanis reggeltől délutánig összefonják az ál-
talános iskolát és a művészeti iskolát, a gyermekek óráinak har-
mada művészeti óra, minden gyermek néptáncol, kézműveske-
dik és  zenél. Az  ide járó gyermekeket a  lehető legtovább távol 
tartják a digitális világ személyiségleépítő mérgeitől. Így terem-
tenek teret annak, hogy a  szeretetteljes, bizalomteli légkörben 
a  néphagyománnyal, népmesével, néptánccal, népdallal, nép-
zenével, népi kézművességgel fejlesszék a rájuk bízott gyerekek 
érzelmi intelligenciáját és  értelmi képességeit. Hogy mitől lesz 
így jó a szövegértés – és egyébként a matematikai eredmény is? 
Természetesen a szaktanárok és a gyermekek közös munkájától. 
Ezt a közös munkát megalapozza, hogy a népművészet – amel-
lett, hogy hozzájárul a magyar identitás, ahogyan Kodály nevez-
te, a „tudatalatti magyarság” kinevelődéséhez – segít az új agyi 
kapcsolatok kialakításában, és  a  pszichológiai immunrendszer 
különböző, az önbizalommal, a pozitív világlátással, a tanulási 
motivációval kapcsolatos területeinek fejlesztésében, az ötletes-
ségben, vagyis áttételesen a magyar nyelv, a matematika és más 
tárgyak tanulásában is.

B. I.

„Fertőzésmentes” iskola

Vajon van-e kapcsolat a  gyerekekre idejekorán rázúdított digi-
tális világ és a figyelemzavaros gyerekek számának növekedése, 
az IQ csökkenése között?

Aki ott volt dr. Pécsi Rita neveléskutató június közepi előa-
dásán a Búzaszem Iskolában, bizonnyal azt a választ adja, hogy 
igen. Az előadó pszichológiai, neveléstani kutatások tucatjaival 
támasztotta alá, hogy miért káros gyermekeink közelébe okos-
eszközöket és  számítógépeket engednünk. A  képernyők jelen-
léte csökkenti az  örömérzetért felelős oxitocin hormon szintjét 
a szervezetben, a közösségi oldalak és a játékok pedig dopamin-
nal „jutalmazzák” a bennük elmerülőket. Az előadó idézte Tari 
Annamária pszichológust – „Ha drogot nem adsz a gyereknek, 
miért veszel neki okostelefont?” –, és hozzátette, hogy a digitá-
lis világban elmerülő vagy vele túl hamar érintkező gyermekek 
beszédfejlődési, szövegértési problémákkal küzdenek, tanulási 
motivációjuk csökken, közösségi kapcsolataik leépülnek.

Ezért az előadó alapjavaslata az, hogy ha csak lehet, 14 éves ko-
rig a gyermekeket kíméljük meg ettől a világtól. De ezt ne tiltás-
sal tegyük, hanem helyezzünk a digitális világ helyébe mást, ami 
viszont biztosan használ a gyermeknek: a  természetet, a  zenét, 
az éneket, a mozgást, a fára mászást, evezést, kirándulást, s legfő-
ként az emberi kapcsolatokat. A kutatóknak általános tapasztala-
tuk ugyanis, hogy felnőttkorban is azok tudnak megmenekülni 
a digitális világ káros hatásaitól, akiknek személyközi, közösségi 
kapcsolataik fejlettek és sokrétűek. Ennek kialakításában pedig 
a szülő a példa.

Az előadó különbséget tett – amerikai szóhasználattal – a di-
gitális világban elmerülő fertőzött iskola és a fertőzésmentes is-
kola között, s  ajánlott szakirodalmat is a  témában tájékozódni 
akaróknak: Nicholas Kadaras „A képernyő rabjai, avagy hogyan 
rabolja el gyermekeinket a képernyő, és hogyan törhetjük meg 
a varázslatot” című könyvét.

B. A.

Rekord a szövegértési kompetenciamérésen: 1788 pont

Makara György a villámangol-
módszerről beszélt a Búzaszem 
szülői közösségének 
és tanárainak
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészetoktatás hírei
Május 26-án, szombaton rendezték meg az MLTSZ Országos Baj-
nokságát, amelyen intézményünk két kortárstánc csoportja sze-
repelt. Alapfok 3. osztályos növendékeink (Faludi Nóra, Gyürki 
Renáta, Jabronka Inez Anna, Ladányi Boglárka Georgina, Löffler 
Kata, Nagy Kincső Emese, Ragács Anna, Richter Dalma, Takács 
Virág, Vinkovich Valentin Benjamin) a dobogó legfelső fokára áll-
hattak, a Silver Time című koreográfiájukkal. Alapfok 4-5. osztá-
lyos csoportunk (Barna Blandina, Bodnár Janka, Faludi Zsófia, 
Fejes Luca, Gulácsi Borbála, Győrfi Adrienn, György Nikolett, 
Nagy Enikő, Ottó Nóra) második helyezést ért el, és a különle-
ges művészi hatásért megkapták a zsűri különdíját is. Köszönjük 
a felkészítést Boldog Mónika tanárnőnek!

Május 31-én tartottuk nagyszerűen sikerült néptánc gálán-
kat a váci Madách Imre Művelődési Házban. A felkészítő tanár 
Greguss Gergő volt. Június 5-én szintén Vác városa adott otthont 
kortárstánc gálánknak. A felkészítő tanár itt Boldog Mónika volt.

Június 1-én a mönchengladbachi BMS Big Band volt iskolánk 
vendége. Fantasztikus koncertet hallhattunk a zenekartól!

Június 3-án Csömörön vett részt a Nyikes Róbert által vezetett 
Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és  Boldog Mónika mazsorett cso-
portja Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon.

Június 4-én nyílt meg év végi képzőművészeti kiállításunk 
iskolánk díszteremében. A képzőművész szakokon tanuló diák-
jaink szebbnél szebb alkotásait két héten át láthatta a közönség. 
Felkészítő tanárok: Báron Laura, Tisza Viktória és Tóth Tamás.

Nyárköszöntő kamara koncertet tartottunk június 12-én. 
Az este főszereplői a Kovács Gabriella által vezetett zeneiskolai 
kórusok, illetve a Gecséné Szitha Márta jelenlegi és volt tanítvá-
nyaiból álló hegedűzenekar voltak.

A „légtenger vándorai” című X. Országos Zománcművészeti 
Biennálén növendékünk, Szöllősy Boróka első helyezést ért el, ta-
nára, Báron Laura pedig kiemelt szakmai díjat kapott. Szeretettel 
gratulálunk mindkettőjüknek!

Sz. A.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Felvettek! parti a nyári gyakorlat 
idején
A piaristák háza tája mostanában sem csendes: a diákok 
még néhány hétig nyári gyakorlatukat töltik a Gödi Pia-
rista Kft. tanműhelyeiben és  más oktatási helyszíneken. 
A  szakképzésben általános négyhetes gyakorlat után 
azonban mindenki pihen, hogy erőt gyűjtsön az  ősztől 
induló új képzésre. Valaczka János Pál főigazgató a  kö-
vetkezőket mondta a 2018/2019-es tanévről: „Nagy vára-
kozással vágtunk neki az intézmény megújításának. Kez-
désként azoknak a csoportoknak készül el az új oktatási 
tér, amelyek ősszel a  Göd 2.0 keretein belül kezdik meg 
a tanulmányaikat. Hosszú távon komoly terveink vannak 
az intézményi fejlesztéssel nem csak elméleti, hanem gya-
korlati szinten is. Azt tapasztaljuk, hogy erre a személyes 
kísérésen alapuló, a szakképzésben egyedülálló program-
ra a szülők és a diákok egyaránt nyitottak. Az első körben 
nem is tudtunk mindenkit felvenni a képzésre, a pótfelvé-
telin négyszeres túljelentkezés volt a megmaradt helyekre. 
A Göd 2.0 nem egyetlen pályázat keretein belül született, 
hanem folyamatos, a képzést érintő valamennyi szereplő-
vel való párbeszéden alapuló, tananyagfejlesztéssel meg-
valósuló pedagógiai forma. Nem titkolt szándékunk a di-
ákok − mint legjobban érintett szereplők − véleményének, 
elvárásainak beépítése a programba. A személyes kísérés 
a mentori rendszer formájában már több mint tíz éve je-
len van Gödön, az  ott szerzett tapasztalatainkat szintén 
hasznosítani fogjuk. Már a  felvételi is másképpen zajlott 
nálunk, mint korábban, a beiratkozást pedig a Felvettek! 
parti követte, ami az ismerkedésre is remek alkalom volt 
játékokkal, bográcsozással, beszélgetésekkel. Most pi-
henünk, feltöltődünk, hogy azután ősszel már mindenki 
a  fedélzeten legyen, és  együtt valósítsuk meg a  projekt 
szlogenjét: Verzióváltás. Érted, Veled.”

B. E.

Ők ősszel már a Göd 2.0 keretein belül kezdik meg 
a tanulmányaikat

Az alapfok 3. osztályos táncosok aranyérmesek lettek a Silver Time 
című koreográfiájukkal
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2016 nyarán a  Göd Város Önkormányza-
ta által megrendezett II. Gödi Városi Sár-
kányhajó Kupát a  Kastély Óvoda csapata 
nyerte. A  legénységet óvodánk dolgozói 
és  lelkes szülők alkották. A  versenyen in-
dulók közül sokan állandó résztvevőivé 
váltunk a gödi vízi életnek. A helyi szabad-
idősport nyújtotta élményt szeretnénk át-
adni, ezért az idei nyáron hét alkalommal 
hirdettünk családi sárkányhajózást a Kas-
tély Óvoda gyermekei és  szülei számára. 
A  2017−2018-as nevelési évünk kiemelt 
feladata a  mozgásfejlesztés, ezért progra-
munk másik célja az  egészséges életmód 
szokásainak megalapozása, a mozgás meg-
szerettetése, a  mozgásfejlődés elősegítése. 
Növelni kívánjuk a  gyerekek edzettségét, 
amely elősegítheti egészségük megőrzését. 
A  sárkányhajózás élménygazdaggá teszi 

a mozgást, melyet a gyermekek a szüleikkel 
együtt élhetnek át.

Programsorozatunk révén lehetőség nyí-
lik arra is, hogy felfedeztessük a gyerekek-
kel természetünk értékeit, a Duna szépsé-
gét, miközben a közvetlen tapasztalás útján 
környezettudatosságra is nevelhetjük őket. 
További célunk a  közösségépítés, hogy 
a  szülők bevonásával erősítsük az  óvoda 
és a családok kapcsolatát.

Az első alkalommal – június 3-án déle-
lőtt – három hajóra való „legénység” gyűlt 
össze a  felsőgödi Duna-parton, ahol a he-
lyi Szabad Sárkányok sportcsapat vezetője, 
Rabnecz Károly biztosította számunkra 
a  szükséges felszereléseket és  a  szakszerű 
vízre szállást. Szülői támogatással tíz új 
gyermekevezőt is kaptunk, melyekkel lel-
kesen lapátolhattak a  kis sárkányhajósok. 

Az  élmény mindannyiunk számára feled-
hetetlen volt.

Június 17-én már négy hajót töltöttek 
meg az  érdeklődők, közöttük többen má-
sodik alkalommal jöttek el. Játékos evezé-
sekkel, gyermek és  felnőtt versengésekkel, 
jókedvvel és a csodálatos vízi környezettel 
tettük emlékezetessé a napot. A részt vevő 
szülők egy közösségi oldalon fényképekkel 
is illusztrálták az élményt.

Tervezett projektünk ezzel be is fejező-
dött, hiszen a sárkány hét fejét már „meg-
szereztük”. A  családok lelkesedése azon-
ban töretlen, ezért a  programba bevont 
kollégákkal, Huszár Erikával és  Horváth 
Erzsébettel szeretettel várjuk továbbra is 
a  sárkányhajózás kedvelőit a meghirdetett 
időpontokra.

A mese folytatódik….

Stetina Mónika
vezetőhelyettes, óvodapedagógus

KASTÉLY ÓVODA

Hétfejű sárkány a kastélyban – Ez nem csak mese!

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE

Vidám évzáró a legkisebbeknek

A rajz Huszár Erika munkája Fotó | Kovács Dusán

Horváth István és Kriszta, Kinga, Julianna • Szarvas Gábor és Viegas Santos, Mota Aline 
• Tomkáné Olajkár Andrea és Tomka Tibor • Morber Tímea Krisztina • Majoros család – 
Kosdi Melinda • Adok-veszek használt cikkek boltja • Alföldi Attila autószerelő • Borostyán 
Csemege • Csepregi cukrászda és fagylaltozó • Don Papa pizzéria • Dunakaland Kalandpark 
• Duna-part Nyaralóházak • Felsőgödi Kenyérlelde • Gödi Termálfürdő • Gyöngyvirágbolt • 
Játéksziget • Gödör vendéglő és bowling • Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. • Kuckó fagyizó • 
Maszatka bababolt • Oázis szépségszalon • Olvasni Menő Kft. • Paula női szabóság • Rétesház 
– Göd • Szemcsi Optika • Tücsök papírbolt • Varga és Tsa. dohánybolt • Vega-impex Kft. • Vili 
Zöldséges − Felsőgöd • Wolav gazdabolt

Június utolsó szombatján tartották meg az idei nevelési évet záró hagyományos családi 
játszónapot a Szivárvány Bölcsődében.

 A  kicsiket vetélkedők, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, tram-
bulin és még számos más vidám programlehetőség várta. Bodai Ágnes gyógypedagógus 
vezetésével terápiás kutyákkal barátkozhattak, Korhecz Imola előadóművésszel pedig in-
teraktív vers- és mondókakoncerten vehettek részt.

 A  játszónapi tombola értékes nyereményeit városi intézmények és  helyi vállalkozók 
biztosították. A rendezvény támogatóinak köszönetét fejezi ki a Szivárvány Bölcsőde!

A játszónap támogatói voltak:

Fotó | Kurdi Imre
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A ljubljanai Szent Vid-templom kórusa szlovén egyházi műveket adott elő 
a gödi Szent István-plébániatemplomban Fotó | Kurdi Imre

KÓRUSTALÁLKOZÓ

Zenei zarándokúton
Az első júniusi szombaton nemzetközi kórustalálkozót rendezett az alsógö-
di Szent István-templomban a Gaude kórus és a Violin Alapítvány. Vendé-
geik Ljubljanából érkeztek Gödre.

A cikk címe nem véletlen, hiszen a szlovén kórus valóban egy lelkigyakor
latra érkezett a sokuk által eddig ismeretlen országba.

Vajon mit is jelent óbolgár jövevényszavunk a ma élőknek? A zarándoklás 
célja nem maga a távolság, hanem önmagunk legyőzése a lelki béke elnyeré
séért. Minden olyan tevékenység zarándokút, amely jobbá teszi a szívet, így 
a kórusművek megalkotása, megtanulása, előadása valóságos zenei zarándok
út az alkotók és az előadók számára. A koncerteken való részvétel, a művek 
meghallgatása pedig zenei zarándokút a hallgatók számára.

S hogy kik is voltak e zarándokok a kora nyári hétvégén? A ljubljanai Szent 
Vidtemplom kórusa, Marinka Muhič vezetésével, akiket elkísért útjukra plé
bánosuk is. A szlovén kórus tagjai június 1jén érkeztek meg a máriabesnyői 
zarándoktemplomba, majd ellátogattak a  gödöllői Grassalkovichkastélyba, 
másnap pedig a Parlament épületét tekintették meg. A Szent Istvánbazilika 
kupolája alatt adott koncertjükön gyönyörű énekükkel örvendeztették meg 
a jelenlevők szívét.

Tavaly Ljubjanában járt a Gaude, ahol a Szent Vidtemplomban együtt kon
certezett a szlovén kórussal. Minderről a Gödi Körkép 2017. júliusi számában 
olvashattak beszámolót. A gödi kórus tagjai az elmúlt 18 évben együtt „zarán
dokoltak” Utassy Ferenc karnagyukkal művekről művekre, koncertről kon
certre. Mesterünk a júniusi Szent Istvántemplomi hangversenyen jelentette 
be a közönségnek is a visszavonulását.

A kórustalálkozó fővédnöke a gödi születésű Szilágyiné Bátorfi Edit, hazánk 
szlovéniai nagykövete volt. Az este folyamán a Gaude három tavaszi madrigált 
énekelt: Monteverdi, Thomas Morley és Clément Janequin dalait, majd Slezsák 
János orgonaművész előadásában César Frank Cantabile című darabja hang
zott el. Ezután a Szent Vidtemplom kórusa énekelt négy szlovén egyházi mű
vet, valamint Karl Jenkins Ave verum Corpus című alkotását. A koncert végén 
a két kórus együtt szólaltatta meg Anton Bruckner három egyházi művét.

Ez a  koncert, majd a  következő vasárnap a  váci székesegyházban tartott 
zenei szolgálat tovább erősítette az énekes közösségek közötti jó kapcsolatot, 
melyet Hamvas Béla szép gondolatával jellemezhetünk: „A boldogságot csak 
az  bírja el, aki elosztja. A  fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad 
belőle.”

T. B. Á. és V. V.

KÖNYV

Göd előttem, Göd 
utánam
A fenti címen május közepén jelent meg Hajnal 
Géza krimije, amely, s ez e műfaj kedvelőinek 
körében köztudott, a  nagysikerű Káépület 
folytatása.

A 2029ben játszódó regény középső harma
dának helyszíne Göd: az olvasó megfordulhat 
a Műegyetem Jávorka Sándor utcai mérőtele
pén, a Dunaparton, ahol megvan még a Szé
chenyi csárda, s persze működik az Öcsi büfé, 
no meg a piarista szakközépiskola is, a vízi élet 
pedig pezsgőbb, mint korábban bármikor.

A Műegyetem tanárai mindent megtesznek 
azért, hogy igazságot szolgáltassanak a  jogta
lanul elítélt, majd a  váci börtönből bravúro
san megszökött oktatótársuknak, Hámori 
Mártonnak.

A szerzőt és nemrég megjelent könyvét a ké
sőbbiekben részletesen is bemutatjuk majd 
a Gödi Körképben.

W. B.

JapA'ndob-est
AUGUSZTUS 11., 19 ÓRA

A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 
az elmúlt évek telt házas előadásai 
után az idén újra egzotikus zenei 

utazásra invitálja Önt 2018. 
augusztus 11-én 19 órakor a Duna-

part Nyaralóházak színháztermében, 
ahol a dobosok egy igazi, 

tradicionális japán ünnepet 
varázsolnak a színpadra.

Duna-part Nyaralóházak színházterme
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Telefon: (06 30) 383-9567
A belépés ingyenes.
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− Június utolsó munkanapjának délelőttjén 
kérek öntől interjút, tudván, hogy délután 
repülőgépre ül, s az estét már Reykjavíkban 
tölti. Mi késztette, a gondolom, nem köny-
nyű döntésére?
− A  személyes sorsom úgy alakult, hogy 
a  kórusmunkát heti rendszerességgel már 
nem tudom folytatni. Egyre több az  olyan 
külföldi elfoglaltságom, amely akár hosz
szú hetekre is elszólít itthonról. Lehetetlen 
dolog úgy fenntartani egy kórus működé
sét, hogy tízezer kilométeres távolságokból 
figyelem az  eseményeket. Belátva ennek 
a  helyzetnek a  tarthatatlanságát, tavasszal 
úgy döntöttem, hogy visszavonulok, s a kó
rusnak új karnaggyal kell majd folytatnia 
a munkát.

A Gaude tehát most új karnagyot keres, 
hál’ isten jelentkeztek aspiránsok, sőt tar
tottak is már próbákat, ám a  kórus dönté
sébe én már nem szeretnék beleszólni. Úgy 
gondolom, hogy a leendő karnagy számára 
a  közös munka szakmai tekintetben min
denképpen vonzó feladat lesz.

Egyébként éppen tegnap este tartottuk 
hagyományos évadzáró összejövetelünket 
a kórus tagjaival.

− Hol került erre sor, és milyen volt a han-
gulat?
− Mint eddig korábban is mindig, az egyik 
kórustagunk otthonában gyűltünk ösz
sze. A koncertszezon végén rendre tartunk 
egy ilyen évadzáró találkozót. Beszélge
tünk az évadról, arról, hogy éppen hol tart 

a  kórus, s  persze a  jövőbeni terveinkről is, 
hogy mi mindennel szeretnénk foglalkoz
ni a  következő szezonban. Természetesen 
a  tegnapi összejövetel az  utóbbi szempont
ból rendhagyó volt, nem a jövőről beszélget
tünk, hanem a régebbi koncertfelvételeinket 
nézegettük, felelevenítettük a  közös élmé
nyeinket, emlékeinket. Emóciókkal teli, jó 
hangulatú, megindító összejövetel volt. Úgy 
gondolom, hogy ez a  baráti társaság min
denképpen együtt marad.

− Arra kérem, hogy meséljen nekünk a Gau-
de kórus eddigi tizennyolc évéről…
− Annak idején az egymásra találásunk köl
csönösen szerencsésnek bizonyult. Jóma
gam tízéves izlandi távollét után egy olyan 
közösséget kerestem, amellyel eredeti szak
mámban, kórusvezetőként, karnagyként 
dolgozhatnék. Érkezett hozzám egy hír: Gö
dön létezik egy összetartó kis énekesi kör, 
tizenegynéhány taggal. 2000 márciusában 
eljöttem hozzájuk meghallgatni őket, s a kö
zös munka mellett döntöttünk.

Többnyire heti egy próbát tartottunk, 
de rendre sort kerítettünk külön szólam
próbákra is. Egyegy koncertre készülvén, 
persze, növeltük a  próbák gyakoriságát. 
Az utolsó két hónapot most is így dolgoztuk 
végig.

A tizenegynéhány fős énekkarból az évek 
folyamán egy negyven tagot számláló kó
rus lett, igaz, napjainkra harminc körülire 
csökkent a  létszám. Az utóbbi években kö
zülünk többen elköltöztek Gödről, s ez főleg 

a  férfiszólamokban ejtett sebet a  kóruson. 
A hölgyek valamiért jobban összetartanak, 
talán nagyobb bennük a  felelősségtudat, 
míg mi, férfiak, hajlamosabbak vagyunk 
a kórusmunkát hátrébb sorolni az életünk
ben.

− Külföldi és hazai koncertek sora a Gaude 
aranykönyvében, gondolom, volt mire em-
lékezniük.
− Hadd kezdjem azzal, hogy bármilyen fur
csa is, a  Gaude sohasem jutott el Izlandra. 
Ennek anyagi természetűek az okai, bár ta
lán ügyesebben kellett volna pályázati forrá
sokat keresnünk, ám nem volt szerencsénk.

Az emlékezetes koncertjeink közül min
denképpen meg kell említenem azt, hogy 
milyen fantasztikus élmény volt énekelnünk 
egy misén a meisseni dómban. De hasonló
an feledhetetlen, még a  kezdetek kezdetén 
a  németországi és  a  luxemburgi koncert
körutunk is, csodálatos akusztikájú kápol
nákban és  templomokban énekelhettünk. 
Jártunk Olaszországban, a  hazai fellépése
ink közül pedig örök emlékünk a gazdagréti 
Szent Angyalokplébániában tartott kon
certünk.

És persze énekeltünk Göd svájci testvér
városában, Montheyben, s  adtunk adventi 
hangversenyt a bécsi városházán is. Gödön 
szinte minden évben tartottunk egyegy 
nyári és karácsonyi hangversenyt. Az utolsó 
közös fellépésünk június 16án a szlovákiai 
Pelsőc községben volt, amely méltó lezárása 
volt a  mi közel húszéves közös munkánk
nak.

Az évek során több tucat külföldi kórust 
láttunk vendégül Izlandról, Svájcból, Szlo
véniából. Rangos, határokon átívelő kapcso
latokat ápoltunk, amelyek Göd városának is 
jó hírét vitték a nagyvilágba.

A Gaudéban komoly, nemzetközi szinten 
is mérhető művészi munka folyt, s  tiszta 
szívből kívánom, hogy ez a  jövőben se le
gyen másképpen.

Walter Béla

INTERJÚ

Egy korszak vége,  
egy új korszak kezdete
Mérföldkőhöz érkezett a Gaude kórus

A 2010-es megalakulása óta volt karnagya a gödi Gaude kórusnak Utassy Ferenc, aki 
„civilben” az Izlandi Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja. Visszavonulásáról és a kórus 
elmúlt tizennyolc évéről konzuli irodájában beszélgettünk.

A kórus repertoárjának zömét egyházi zene alkotja, gyakran énekelnek templomokban Utassy Ferenc
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Június elején nagy sikerrel mutatkozott 
be Gödön a Guts N’ Poses színtársulat 
a Dunapart Nyaralóházak színházter
mében. Az ír születésű John Millington 
Synge The Playboy of the Western 

World (A nyugati világ bajnoka) című 
darabját hozták Gödre, amelyet saját 
feldolgozásukban, saját zenéjükkel 
és  dalaikkal angol nyelven adtak elő. 
Az 1907ben bemutatott darab egyéb

ként az  akkori Írország közállapotait 
fricskázza meg.

A zömében egyetemistákból álló, 
2014ben alakult tizenegy tagú amatőr 
társulat minden esztendőben fellép 
Veszprémben, az  angol nyelvű orszá
gos drámafesztiválon, s terveik között 
szerepel, hogy jövőre ott lesznek a nagy 
hagyományú gdański Shakespeare 
Fesztiválon is. Sőt, szeretnék gödi fel
lépéseiket is rendszeresebbé tenni, 
tudtuk meg Molnár Krisztina szerve
zőtől, ráadásul úgy, hogy a repertoár
jukon lévő darabjaik közül egyetegyet 
az angol mellett magyar nyelven is el
játszanának városunkban.

S persze a színtársulat neve is játszik, 
méghozzá az amerikai hard rock ban
da, a  Guns N’ Roses nevével. A  Guts 
N’ Poses nehezen lefordítható szójáték, 
ám mi mégis megpróbálkozunk egy 
szelídebb változattal: a Bevállalós Szí
nészlegényeket tehát visszavárjuk gödi 
színpadunkra.

(w)

A Klukon Edit - Ránki Dezső házaspár ismét elbűvölte 
zongorajátékával a gödi közönséget

SZÍNHÁZ

Shakespeare nyelvén − Gödön

HANGVERSENY

Gödön koncertezett a Ránki 
házaspár
Májusban ismét vendégünk volt a  Ránki Dezső, Klukon 
Edit zongoraművész házaspár. A  Szent Istvántemplom
ban Grieg, Debussy és Liszt négykezes műveiből válogatták 
össze 80 perces hangversenyüket. Elragadó, hogy ennek 
a  két zongoristának az  egymás iránti szeretete, zenei alá
zata, művészi érzékenysége milyen csodálatos hatást vált ki 
a közönség soraiban. Egy egészen más világba csöppenünk 
be másfél órára, mint amit nap mint nap megtapasztalunk. 
Nekik köszönhetően elfelejthetjük gondunkat, bajunkat, ki
csinyes problémáinkat, a média által fölerősített ellenséges
kedést ember és ember között. Rádöbbenhetünk arra, hogy 
mennyi szépség van az  életünkben! Igen, a  zene ezt tudja 
meg mutatni, ha értő tolmácsolásban jut el a hallgatóhoz. 
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen kiváló művészek, 
irigylésre méltó emberek szinte hazajárnak Gödre, hogy 

örömet szerezzenek nekünk, megajándékozzanak minket 
zongorajátékukkal. Reményeim szerint jövőre megint lát
hatjuk, hallgathatjuk őket városunkban, újból készülhe
tünk a lelki feltöltődésünket szolgáló koncertjükre.

Wagner László

A főként egyetemistákból álló társulat nagy sikerrel mutatkozott be Gödön
 Fotók | Balogh Erika  (Sunny Photo & Design)

Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859
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Illusztrátorok és előadóművészek, ha cimborálnak – Szegedi Katalin 
(balra), Korhecz Imola és Rofusz Kinga, valamint a lelkes gyerekközönség 
egyik tagja, Podhorányi Zoltán, Korhecz Imola kisfia

Korhecz Imola és Juhász Csaba a Katica Gyermekkönyvtárban

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

KÖNYVES ÖTÖS
júliusi könyvajánlatunk:
•  Feszty Árpádné Jókai Róza: Akik elmentek
•  Winston Churchill: Ifjúságom
•  Roald Dahl: Charlie és a nagy üveglift
•  Polgár Judit: Sakk és matt – 6 éves kortól
•  Romsics Ignác: Erdély elvesztése

OLVASÓKÖR
Az alábbi olvasmányokból választunk ősszel:
Szilasi László: Luther kutyái
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Murakami Haruki: Kafka a tengerparton
Milena Agus: Szerelemkő
Karl Ove Knausgard: Halál – Harcom 1.
Daniel Kehlmann: El kellett volna menned
Dragomán György: Oroszlánkórus
Jászberényi Sándor: A lélek legszebb éjszakája
Kazuo Ishiguro: Ne engedj el…
Szálinger Balázs: Köztársaság

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)

KÖNYVHÉTVÉGE

Könyvünnep a városi 
könyvtárban
2018. június 9én hetedik alkalommal tartottuk meg a  gödi 
KÖNYVhétvégét, amelyet ezúttal is az Ünnepi könyvhétre időzí
tettünk. A  rendezvényen az  érdeklődők találkozhattak Szegedi 
Kata, Rofusz Kinga és  Kállai Nagy Krisztina gyermekkönyv 
illusztrátorok munkáival, nyomatokat, mesekönyveket, me
sefigurákkal díszített ajándéktárgyakat vásárolhattak tőlük. 
A  népszerű gödi író, Nógrádi Gábor könyveiből úgyszintén 
válogathattak a  látogatók, de ízelítőt kaptak az  idei könyvhétre 
megjelent kiadványok legjavából is. Míg a  földszinti könyvtári 
helyiségekben a  könyvek és  illusztrációk vására kapott helyet, 
az emeleti Katica Gyermekkönyvtárban Korhecz Imola és Juhász 
Csaba adott verskoncertet a gyerekeknek.

Tolmácsoljuk Imola gondolatait:
„Régi álmom valósult meg, mert Szegedi Kata illusztrátorral 

volt közös programunk. Az esős idő miatt bevonultunk a Katica 
Gyermekkönyvtárba.

Sok jó ember kis helyen is elfér alapon megtelt a terem, meg
elevenedett a könyvtárszoba, nemcsak mi énekeltük a verseket, 
hanem a jelenlévők is, s nem csupán énekelték és mondták a ver
seket, hanem mozogtak is hozzá. Mindenkit sikerült bevonni 
a közös játékba, ami által igazi közösségélmény jött létre. A ver
seket magyar népi mondókákkal egészítettük ki, ami a kicsiknek 
nagyon tetszett.

A legnagyobb sikert a közös zenélés adta: fahangszereket osz
tottunk ki, s ezeket kipróbálhatták a gyerekek. Minden koncert 
más, egyedi és  megismételhetetlen pillanatokat élhetünk meg 
általuk. Megvalósult célunk, hogy a közös ének, tánc közösségi 
élményt adjon nekik versben, dalban, mesében.

A műsor anyagát a Legyél a Cimboránk című lemezünkből vá
logattuk, amelyen mai magyar költők szerepelnek, nevezetesen 
Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Nemes 
Nagy Ágnes, Kiss Dénes, s ezt egészítettük ki néhány verssel Szalai 
Borbálától.

Fontosak ezek a találkozások, hogy a gyerekek minél előbb meg
élhessék a zeneritmusköltészet sokszoros egységét. Régen is éne
kelték a verseket, mi egyegy ilyen alkalom kapcsán a gyökerekhez 
nyúlunk vissza. Úgy vonjuk be a gyerekeket, hogy ők is szereplővé 
váljanak. Ők is énekelnek, táncolnak, s ezáltal válnak Cimborák
ká. A művészet lehetővé teszi ezt. A könyvtárszoba különleges in
timitást adott, más a szabadtéri koncert, de érdemes ilyen kis belső 
térben is megrendezni a hasonló találkozókat!”

Hegyi Valéria könyvtárvezető
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Megtudtuk, hogy az  alkotótábor ez
úttal is telt házas volt, 75 gyerek vett 
részt az  öt napon át tartó foglalkozá
sokon. A  bőrösök, Mráz József szak
oktató vezetésével csatos kulacsot 
vontak be bőrrel, a  fafaragók pedig 
– Semes-Bogya Eszter irányításával − 
a  régi hagyományokat elevenítették 
fel, az  ékvésés fogásait sajátították el. 
A gyerekek két nagy munkát készítet
tek a hét folyamán, az általuk kiválasz
tott motívumok felhasználásával.

A népi fazekasok, Császárné Erdélyi 
Katalin és  Császár Ernő fazekas
mesterek segítségével a  fazekasság 

valamennyi elemét kipróbálhatták, 
az  agyaggyúrástól a  korongozásig. 
A gyöngyfűzők csoportját Tóth Andrea 
vezette. Itt a gyerekek ékszereket készí
tettek, s voltak, aki a gyöngyszövéssel 
is megpróbálkoztak. Gyönyörű mun
kák születtek!

A söndörgők, ők a  legkisebbek, 
az  idén népi játékokat fabrikáltak, 
egyebek mellett zúgattyút, pörgettyűt, 
szalmából lófigurát, a  fiúk krumpli
puskát, a lányok babákat, és valameny
nyien megpróbálkozhattak a körmön
fonással is. Bartha Katalin a söndörgő 
csoporttal gyakorlatilag az utánpótlást 
biztosítja a  későbbi népművészeti tá
boroknak. 

A táborzáró kiállításon, amelyet dr. 
Pintér György alpolgármester nyitott 

meg, köszönetet mondva a  tanárok
nak és a művelődési ház dolgozóinak, 
a  gyerekek megmutathatták szüleik
nek az alkotásaikat. A táborozók négy 
és  fél nap alatt tanulták meg egyegy 
kismesterség alapjait, s  mindannyian 
igen kreatívak voltak, és nagyon sokat 
dolgoztak.

Kedves hagyomány, hogy a kiállítást 
megnyitó ünnepségen a  hangszeren 
játszó táborozók közül valaki egy rövid 
zenemű előadásával rukkol elő. Idén 
ennek külön érdekessége volt, hogy 
a  dudán játszó Berti Csongort tekerő
lanton Berti Áron kísérte, méghozzá 
szüleik nagy boldogságára és még an
nál is nagyobb meglepetésére, ugyanis 
a  két testvér korábban még sohasem 
lépett fel együtt.

Az ünnepségen nem tudott jelen 
lenni SemesBogya Eszter, mert ép
pen azon a  délutánon avatták fel Ül
lőn az Üllő vezér életfája című köztéri 
szobrát. Ezúton is gratulálunk a  fafa
ragó művésznek!

Végezetül Szabó Zsuzsa beszámolt 
arról, hogy a  csoportokat vezető ta
nárok minden szakon választanak 
egyegy ösztöndíjra jelölt kismestert. 
Az  idén a  bőrösöknél Járay Csanád, 
a  gyöngyfűzőknél Lepkó Dorottya, 
a  fafaragóknál Pap Eszter, a  fazeka
soknál Bajai Blanka, a  söndörgőknél 
pedig Perlaky Gellért volt a  jelölt. Kö
zülük Dorottya lett végül az ösztöndí
jas, ami azt jelenti, hogy ő a következő 
évben ingyenesen vehet részt az általa 
választott csoport munkájában. Azaz 
vele mindenképpen találkozni fogunk 
jövőre, a XVI. Népművészeti Alkotótá
borban.

(w)

ALKOTÓTÁBOR

A népművészet szorgos kismesterei
Június 25. és 29. között tizenötödik alkalommal adott otthont a József Attila 
Művelődési ház a gyermekek népművészeti alkotótáborának. Az idén is nagy-
sikerű tábor zárását követően Szabó Zsuzsa igazgató asszonnyal beszélgettünk.

Egy-egy agyagfigura elkészítése során a gyerekek megismerhetik e sokoldalúan 
felhasználható anyag tulajdonságait
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20 órától
Duna-parti ünnep
Utcabál és tűzijáték
A Duna-parti Büfé színpadán 
20 órától Dj. Sviri retró és modern zenéjével 
várjuk az érdeklődőket.

21.30-tól tűzijáték a felsőgödi Duna-parton!
További információ: (06 20) 236-0223 • A program ingyenes!

21 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!

augusztus

20
hétfő

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

19 órától
Japándob-est
A TAIKO Hungary Japándob Egyesület az 
elmúlt évek telt házas előadásai után az 
idén újra egzotikus zenei utazásra invitálja 

Önt 2018. augusztus 11-én 19 órakor a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében, ahol a dobosok egy igazi, tradicionális japán 
ünnepet varázsolnak a színpadra.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes! 

augusztus

11
szombat

20 órától
Tele van Göd 
szerelemmel!
Vörös István zenekaros koncert-dalok 

a Prognózistól napjainkig
Szabadidőközpontunk színháztermébe invitáljuk Vörös István és 
zenekarának rajongóit!
További információ: (06 20) 966-3437 • A belépőjegy ára 
elővételben: 2500 Ft (www.vorosistvanwebshop.com), 
a koncert napján: 3000 Ft

19 órától
Bud Spencer – 
Terence Hill Fan Klub
Az Én a vízilovakkal vagyok című filmmel, 
hagymásbabbal és Trike-motoros felvonulás-
sal várjuk kedves vendégeinket.

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

július

28
szombat

12 órától
Bográcsos 
főzőverseny  
és Retró Buli

A Duna-parti Büfé területén 12 órától bográcsebéd és a 
főzőverseny eredményhirdetése. Este 19 órától pedig a népszerű 
retró zenét játszó zenekar, a Retro Gang koncertjével várjuk 
kedves vendégeinket!
További információ: (06 30) 662-9194 • A program ingyenes!

augusztus

18
szombat

szeptember

1
szombat
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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

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

11:30 és 13 óra között
Közös bográcsgulyás 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

FELHÍVÁS
A régi felsőgödi elemi/általános iskola 

helyére új óvoda épül. Szeretnénk 
az egykori épület- és osztályképek 
másolatait összegyűjtve megőrizni.

Kérjük a meglévő fotókat 
digitalizálásra kölcsönadni:

romanjanos@invitel.hu;
(06-27) 345-270, vagy

retroadyklub@gmail.com;
(06 30) 370-2491

D I G I T Á L I S  F O R M Á B A N  I S  E L É R H E T Ő K  A

Gödi Almanach
K Ö T E T E I !

A Gödi Almanach
2003 és 2017 között megjelent kötetei
már digitalizált formában is elérhetők

a városi weboldalon, a következő linken:
www.god.hu/varos/almanach/

 
A kötetekben keresőszó megadásával bármilyen keresett 

tartalomra könnyen és gyorsan rátalálhatnak a város 
története iránt érdeklődők.

Az 1994 és 2002 között megjelent régebbi kötetek 
feldolgozása folyamatban van, hamarosan ezek 

is elérhetők lesznek a honlapon keresztül.

AJÁNLÓ
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Több mint 700 embert mozgatott 
meg az idén nagykorú Fétis-
sportnap

18. születésnapját ünnepelhette június 2-án a  Gödi Fé-
tis Crossfutás, melyet esztendők óta a Búzaszem Hagyo-
mányőrző Délután tesz teljessé. A  rendezvény helyszí-
ne délelőtt a  GSE alsógödi labdarúgópályája, a  kiserdő 
és annak környéke, délután pedig a Búzaszem Iskola volt.

− Idén is széles összefogással, zökkenőmentesen tudtuk 
lebonyolítani rendezvényünket. A  szervező-névadó Fétis 
Kft. munkatársait sokan támogatták és  segítették a  gödi 
önkormányzattól a  helyi kereskedőkön és  közösségeken, 
a  Wagner családon, a  Gödi Körképen át számos egyéb 
pártfogóig. Fontos szempontunk, hogy minden korosztály 
találjon magának megfelelő elfoglaltságot, így kellemesen 
tölthette szabadidejét a család minden tagja – nyilatkozta 
Vízvári Judit, a Fétis Kft. kommunikációs igazgatója.

A sportprogramok között futóversenyek (óvodás 200 
és 400 méter, iskolás és felnőtt 2 km, 5 km és 14 km), Fétis 
Kölyök Labdarúgó Torna (iskolásoknak) és Családi Csa-
vargás Ügyességi Verseny (családoknak) szerepelt. Az  öt 
futótávra 427-en regisztráltak, a  labdarúgótornára pedig 
250-en neveztek. A  nyolc állomásos – többek közt célba 
dobás, labdafújás, pohárgravírozás, zsákban futás, láp-
járás – családi csavargást 15 család teljesítette. A statisz-
tika alapján a  családtagokkal együtt idén több mint 700 
embert mozgattak meg a Fétis-programok. A sportverse-
nyeket arcfestés, kézműves foglalkozás, légvár, karikatú-
ra-készítés (Tónió), termékbemutatók, egészségügyi prog-
ramok színesítették. Fellépett a  GDSE Táncszakosztálya, 
a Grand Up Kid’s és a Heavenwards Dance Studio, fergete-
ges hangulatot teremtett a Drums Ütőegyüttes. A hagyo-
mányőrző délutánon a népzenei bemutatók utáni táncház 
igen sok résztvevőt vonzott a Búzaszem Iskolába.

A versenyeredmények a  crossfutas.fetis.hu honlapon 
megtekinthetők.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁS-EREDMÉNYEI
U7 (Joma Kupa)
Gödi MFS – Városi SE Dunakeszi 1-2 (góllövő Takács Ádám)
Gödi MFS – Dunakeszi Vasutas SE 2-3 (Takács, Németh Bálint)
Gödi MFS – Mogyoród FC 0-3
Gödi MFS – Mogyoród KSK 0-2
Csapatunk az 5. helyen végzett.

U13 (Joma Kupa)
Gödi SE – Városi SE Dunakeszi 1-3 (Helmes Vilmos)
Gödi SE – Kisnémedi MSE 5:0 (Helmes 3, Dobos Patrik, Madaras 
Ákos)
Gödi SE – Mogyoród FC 2-1 (Helmes, Dobos)
Gödi SE – Fót SE 1-4 (Dobos)
Gödi SE – Városi SE Dunakeszi „B” 7-0 (Helmes 2, Muka Patrik 2, 
Dobos, Balogh Ákos, Király Gábor)
Gödi SE – Isaszegi SE 2-3 (Helmes 2)
Csapatunk az 4. helyen végzett.

U14
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 13-4 (Modróczky Botond 5, Kobza Gergő 
2, Király Gábor 2,
Dobos Patrik 2, Helmes Vilmos, Madaras Ákos)
Csapatunk a bajnokság 7. helyén végzett.

U16
Csömör KSK – Gödi SE 1-5 (Szeder Kevin 3, Király Gábor Dávid 2)
Csapatunk a bajnokság 7. helyén végzett.

U19
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 6-1 (Szilágyi Gergő)
Csapatunk a bajnokság 9. helyén végzett.

Göd legnagyobb futóeseménye évről évre több száz futót mozgat 
meg, a Fétis Cross meghatározó Magyarország futótérképén

ELADÓ
a fotón látható kétpárevezős (double sculls) 
könnyűsúlyú versenyhajó (160 000 Ft),

négy darab modern evezőlapát (160 000 Ft),
valamint egy egypárevezős (szkiff) hajó

(80 000 Ft), evezők nélkül.

Érdeklődni Adamkovits Sándornénál lehet
a (06 30) 670-4192-es mobilszámon.

NAVIGARE NECESSE EST!

Gödi Körkép | 2018. 7. szám SPORT
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ELISMERÉS

Jó tanuló, jó sportoló lett a gödi 
teniszező
Eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sport-
teljesítményéért 524 fiatal vehette át a  „Magyarország jó 
tanulója − jó sportolója 2017” díjat június elején. Az elis-
mertek között jegyzik a gödi Fenyves Tenisz Park fiatal já-
tékosát, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium diákját, 
Thodory Lilit is.

Az elismerést olyan diákok kapták meg, akik köznevelé-
si intézményben 5-8., illetve 9-13. évfolyamban tanultak, 
vagy felsőoktatásban nappali tagozatos hallgatók voltak. 
Az  elismeréshez − korcsoporttól függően − a  2016/17-es 
tanévben 4,8-as, 4,7-es vagy 4-es átlagot kellett elérniük, 
és emellett sportáguk országos bajnokságán, diákolimpi-
áján vagy nemzetközi versenyén a  legjobb hatban kellett 
végezniük.

Lili az elmúlt időszakban már a nemzetközi mezőnyben 
is letette névjegyét.

KAJAK-KENU

GSE-sikerek a Diák Kupán
A több mint 500 fővárosi diák között a gödi kajakosok is 
rajthoz álltak júniusban a Budapesti Diák Kupán. Az Újpes-
ti-öbölben 4000, majd 500 méteres versenyeket rendeztek. 
A gödieket Sinkó László és Árkosi Gábor edző kísérte el.

EREDMÉNYEK (1-3. HELYEZETTEK):
1. Néder Ádám (U18, K-1, 500 m)
2. Bíró Dominik (U15, K-1, 4000 m) és Sinkó András (U14, K-1, 4000 
m)
3. Korompai László (U16, K-1, 4000 m)

VÍZILABDA

Látható fejlődés a Piranha 
utánpótlás-csapatainál
A gödi Piranha SE vízilabdázói különböző utánpótlás-kor-
osztályokban mérkőznek. Horváth Renáta edző a bajnoki 
szezon végén jó eredményekről és látható fejlődésről szá-
molt be a Gödi Körképnek.

− A 2006-os korosztály az alsóházban folytatta a küz-
delmeket. Ellenfeleink Kistarcsa, Dunaújváros, a Polo SC 
és az Alfa SC voltak. A sikeres téli alapozás után nagyon 
jól sikerültek mérkőzéseink, a  minibajnokságban a  har-
madik helyet hoztuk el. Ez lehetett volna akár jobb is, ha 
jobban összpontosítunk, de így is elégedett voltam a csa-
pat teljesítményével. Mérkőzésről mérkőzésre látható volt 
a fejlődés. Minden játékosom egyénileg és csapatszinten is 
fejlődött. Most már kijelenthetem: több játékosom a pesti 
nagy klubokban is megállná a helyét. Idén is Awad Zoya 
volt a legjobb, aki házi gólkirálynőként a csapat motorja. 
Látva az  alapokat és  az  idén szerzett rutint, jövőre még 
jobb eredményekben bízom – mondta a szakember.

− A „babyk” is nagyon ügyesek voltak. A bravúrgyőzel-
mek mellett néha kevésen múlt, hogy nyerjenek. Sajnos 
nem jött össze a  dobogó, a  Dunántúli Liga alsóházában 
az 5. helyen végeztek. Céljuk a tanulás és a tapasztalatszer-
zés, hiszen ők jövőre a gyermekkorosztályban mérkőznek. 
Noha úgy tűnt, a bajnok Győr csapatától még messze va-
gyunk, ám az irány jó, egyre jobbak vagyunk, és egy re-
mek alapozással jó kis középcsapat lehetünk. Az előkészí-
tőseink is szépen felcseperedtek, jövőre már ők is indulnak 
a bajnokságban, már alig várják – tette hozzá a tréner.

− Ezzel lezárult a  tavaszi idény és  a  tanév is. A  csapat 
a  pihenőjét tölti. Augusztusban folytatják a  munkát, há-
rom hetet a gödi strandon alapoznak, egyet pedig Dunaúj-
városban, amire nagyon büszkék vagyunk, mert egy ilyen 
meghívólevél nagy elismerést jelent számunkra. Most 
a  főszerepet az úszótanfolyamok és az úszótáboros gyer-
mekek veszik át – tájékoztatott bennünket Horváth Renáta 
edző.

KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese kijutott 
a világbajnokságra
Remekül teljesít ebben a  szezonban is a  KSI ifjúsági ka-
jakosa, Kőhalmi Emese. A  gödi korosztályos világbajnok 
több versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. A mara-
ton magyar bajnokságot egyesben megnyerte, így indulási 
jogot szerzett az  Európa-bajnokságra. A  szolnoki ifjúsá-
gi válogatóversenyen a  négyessel 500 méteren és  egyes-
ben ezren első, ötszázon egyesben negyedik lett. Ezek-
kel az eredményekkel kvalifikálta magát a  júliusi ifjúsági 
és U23-as kajak-kenu világbajnokságra, amelyen olimpiai 
számban, K-4 500 méteren fog versenyezni.

− Egyesben ezer méteren is kiharcoltam az indulás jogát, 
de a csapathajós és az ezres futamok rajtsorrendjének kö-
zelsége miatt nincs mód mindkét számban indulni. Le kel-
lett mondanom a maraton Eb-ről is, mert a válogatási elvek 
szerint a vébén való indulás kizárja a maraton és a síkvízi 
Eb-részvételt, hogy minél szélesebb kört érintsen a nemzet-
közi megmérettetés – mondta Kőhalmi Emese.

V. F.

A Piranha vízilabdázói több korosztályban is mérkőznek Horváth 
Renáta irányítása mellett

SPORT
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LABDARÚGÁS

Sikeres tavaszt zárt a női csapatunk
A GSE női labdarúgócsapata ebben a szezonban másodszor vett 
részt a női Pest megyei ¾ pályás labdarúgó bajnokságban, ahol 
ezúttal a Keleti csoportba kapott besorolást. Az együttes ősszel 
mindössze két vereséget szenvedett el, a többi mérkőzésen pon-
tot, pontokat tudott gyűjteni: 6 győzelem, 3 döntetlen és 7 vere-
ség a  szezonmérleg, a megszerzett 21 pont – a  rosszabb gólkü-
lönbségnek köszönhetően − a hatodik helyre volt elég.

− Benkó Zsolt edző kezei alatt rengeteget fejlődtünk, sok fia-
tal kezdte el az  edzéseket, illetve tavasszal rutinos játékosok is 
érkeztek. Ennek eredményeként szerencsére elkerültek bennün-
ket a  korábbi létszámgondok, és  sikerélményben is bőven volt 
részünk. A nyári pihenő után júliusban kezdődnek újra az edzé-
sek, és reményeink szerint folytatódik a sikeres bajnoki szereplés 
is. Említésre méltó, hogy a  téli átigazolási időszakban az MTK 
csapatához szerződött tőlünk Egri Réka, aki rövid időn belül kor-
osztályos kerettag lett, illetve a  felnőtt női válogatott ajtaján is 
kopogtat már. Karrierjéhez ezúton is további sok sikert kívánunk 
– mondta Sáreczné Deák Andrea, a csapat játékosa.

LOVASSPORT

Erdős Nikoletta jó eredményekkel 
minősített a későbbi döntőkre
A Nemzeti Lovardában rendezték május végén a Gróf Széchenyi 
István Emlékversenyt, melyen Erdős Nikoletta a  jövő szempont-
jából biztató eredményeket ért el. A kétcsillagos nemzetközi ver-
senyre kilenc nemzet 140 lovasa nevezett 200 lóval.

− Mi Jumpocellóval a Silver Tourba neveztünk. Az első napon 
a 130 cm-es hibaidős versenyszámban hibátlan pályával a 11. he-

SZABADIDŐSPORT

A Gödi Gátfutók csapata második 
lett az Ultrabalatonon

Nem mindennapi teljesítményt követően, kiváló eredménnyel 
zárt a XII. NN Ultrabalatonon a gödi hölgyek csapata. A 221 
kilométeres távon a nyolc lelkes futó saját kategóriájában a má-
sodik helyen végzett, 23 óra 10 perc 57 másodperces idővel. 
A  mezőny Balatonaligáról indulva kerülte meg a  tavat május 
közepén.

A gödi csapat tagjai: Berkesné Pollák Margit, Bíró Henrietta, 
ifj. Bíró Henrietta, Csabai-Abrán Erika, Gulkai Tünde, Miczki 
Melinda, Molnár Korbély Kriszta és Somkereki Edit. Kerékpárral 
Bíró Evelin, autóval Gaál Balázs kísért.

− A versenyt igen komoly felkészülés előzte meg. Időt és ener-
giát nem sajnálva szerveztük a csapatot, beosztottuk a szakaszo-
kat, edzettünk, futottunk együtt és külön is. Ez volt az első közös 
alkalmunk ezen a  csodás versenyen. Nem mellesleg elnyertük 
az önkormányzat sportért is felelős bizottságának támogatását. 
Csapatban neveztünk, de egyenként rajtoltunk. Közben csodál-
tuk a Balatont, szurkoltunk egymásnak. Nagy lelkesedéssel vág-
tunk neki a versenynek – számolt be az idei Ultrabalatonról Bíró 
Henrietta csapattag.

− Mindegyikünk részt vesz különböző versenyeken, amelye-
ket az ország más-más településein rendeznek. Félmaratonokat, 
maratonokat futunk aszfalton és terepen is, nagyon jó eredmé-
nyekkel. Hetente többször készülünk együtt és  külön-külön is, 
általában Gödön, a Duna-parton − legyen akár fagy, akár káni-
kula, munka után vagy hajnalban. Különböző okokból kezdtünk 
el futni, ám mindannyian hiszünk abban, hogy közös futásaink, 
élményeink és tapasztalataink továbbadása kezdő futótársaink-
nak is az előnyére válhat – tette hozzá a gödi futó.

A hölgyek Gödön készülnek, ám az ország más-más pontjain 
versenyeznek

Álló sor balról: Vida-Szabó Emese, Kardos Annamária, Bari 
Viktória, Vanda Gabriella, Soulavyné Selmeci Ágnes, Minorics 
Andrea, Tarjányi Kármen, Dolp Katalin, Oberritter Andrea, Gálik 
Ágnes, Farkas Andrea, Áll Rita. Alsó sor balról: Benkó Zsolt edző, 
Fejér Tünde, Sáreczné Deák Andrea, Rák Lili, Németh Petra, Balázs 
Panni, Hlavaj Dóra.

lyen zártunk. Másnap a Silver Tour 135 cm-es egyszeri összeve-
tés elbírálású döntőjében, a Somlay Tamás Memorialban 32 profi 
és válogatott lovas között bejutottunk a 140 cm-re emelt összeve-
tésbe, ahol a 8. helyen zártunk – számolt be eredményeiről Erdős 
Nikoletta.

− Ezek az  eredmények nagyon biztatóak a  jövőre nézve. Niki 
minősült mindkét idei döntőre, amiken részt szeretne venni: 
az  amatőr országos bajnokságra és  a  tenyészversenyre a  nyolc-
éves lovak kategóriájában – tájékoztatta lapunkat Lenkei György, 
a Gödi SE szakosztályvezetője.

V. F.
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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

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. júniusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Ezentúl én is bikiniben áruljak 
a piacon?”

A nyertes ezúttal: Pénzes Barbara

Szerencsés megfejtőnk egy 
UV-szűrős napszemüveget nyert 
a Judit Optika (2131 Göd, Köztár-
saság u. 14.) felajánlásával.
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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  

Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. július 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

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

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.

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!

Gödi Körkép | 2018. 7. szám HIRDETÉS
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Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Automata mosógépek 
szervizelése garanciával, 
márkától függetlenül. 
Vízszerelés, bojlerek javítása.
Telefon: (06-20) 9466-567

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.

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.

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

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

 Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 41 900 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

Óriási német brikett akció!
6800 Ft/q ömlesztve a hagyományos 

pogácsabrikett
Zsákos lengyel és cseh szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

(06 70) 417-2556, (06 20) 9833748
Nyitvatartás: 8:30-tól 16:00-ig

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

HIRDETÉS
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Bográcsos főzőverseny 
és retró buli a Retro Gang zenekarral

Időpont: Augusztus 18., szombat
Helyszín: Duna-parti Büfé 

(a Duna-part Nyaralóházak területén: Göd, Jósika utca 14.).
12 órától bográcsebéd és a főzőverseny eredményhirdetése

19 órától Retro Gang-koncert

További információ: Hegedűs Ágnes (06 30) 662-9194

A főzőverseny részvételi feltételei:
- Jelentkezés augusztus 1. és 10. 
között a Duna-parti Büfében
- Saját bogrács és állvány
A nevezőknek az alapanyagok 
vásárlására 5000 Ft-ot 
biztosítunk!

„Tele van Göd szerelemmel”
Hallgass, ha jót akarsz!

Dalok a Prognózistól napjainkig
VÖRÖS ISTVÁN zenekaros koncert

2018.július 28. (szombat) 20.00 óra
Duna-Part Nyaralóházak

Helyszín: Színházterem (fél oldalt nyitott) 
eső esetén zavartalan előadás

(2132 Göd, Jósika u. 14.)
Jegyek kaphatók:

http://www.vorosistvanwebshop.com/
Elővételben: 2500 Ft.

A koncert napján a helyszínen 3000 Ft.
További információ: http://vorosistvan.hu/

https://www.facebook.com/vorosistvan.produkcio
Telefon: (06-20) 966-3437



A Peugeot 5008 Access 1.2 PureTech 130 LE modell vegyes átlagfogyasztása: 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 117 g/km.

1 Jelen ajánlat a 2018. március 1. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 5008 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 5008 vásárlása 
használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 6 599 000 Ft indulóár a Peugeot 5008 Access 1.2 PureTech 130 LE, AN01 opcióval felszerelt, 7 személyes 
változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 5008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható 
össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, vala-
mint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon.
*Minden 2018. február 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 5008 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 szerző-
déses 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 szer-
ződésben a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyide jűleg teljesülnek.

7 ÜLÉSSEL MÁR 6 599 000 FT-TÓL 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

ÚJ PEUGEOT 5008 SUV
VÁR EGY ÚJ DIMENZIÓ!

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

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

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