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Gödre érkezik
a Kolonics, a sportlegenda 
című kiállítás
sport  38. oldal

Helyismereti 
séták kicsiknek 
és nagyoknak

közélet  15. oldal
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* A fenti akciók időtartama: 2018. augusztus 1. - szeptember 15., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem összevonhatóak. Az Iskolakezdési akció 
18 éves életkor alatt érvényes teljes árú keret vásárlása esetén, a szabályzatban meghatározott lencsetípussal. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy 
tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a  Kiadó írásbeli engedélye nélkül 
másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és  fotókat nem őrzünk 
meg és  nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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a berenyi.god@gmail.com e-mail címre minden hónap 
25-ig leadni.
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Göd Városi Kommunikációs Nonpro� t Kft.
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az esztergomi Széchenyi 
téren
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14.00-tól vásár

14.30:  Boldogságcseppek 
Cseppdesign rajzpályázatának 
eredményhirdetése

15.00:  Babtársulat óriásbábos 
előadása – A kenyér születése

16.00:  Túl az Óperencián
című nosztalgiaműsor Tóth Évával 
és Leblanc Győzővel

17.00:  Városi ünnepség
Köszöntő: Markó József polgármester 
és Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
államtitkár. Szónoklat, kenyérszentelés, 
Pro Urbe-díj átadása. Közreműködik 
Mráz Borbála népdalénekes.

18.00:  Honfoglaló csapatjáték

20.00:  Irigy Hónaljmirigy zenekar 
műsora

20.45:  DJ Sviri 

21.00:  Edda Művek-koncert

22.30- 01.00: DJ Sviri – régi és mai 
slágerek, táncmulatság

2018. AUGUSZTUS 19.
VASÁRNAPVASÁRNAP

Helyszín: Feneketlen-tó
(2131 Göd, Bartók Béla u.)

ingyenesingyenesingyenesingyenesingyenesingyenes

2018. AUGUSZTUS 19.

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2018. évi

SZENT ISTVÁN-NAPI
programjaira

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

Eső esetén a 17.00-18.00-ig tartandó városi ünnepség a József Attila Művelődési Házban kerül megrendezésre, a koncert és 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. 

A programok teljes ideje alatt a helyszínen büfé üzemel.

Esős, erősen szeles idő esetén a programok és a tűzijátékok elmaradnak.Esős, erősen szeles idő esetén a programok és a tűzijátékok elmaradnak.



09.00:  Asztalitenisz Rekord Kupa
a Balázsovits Sportcsarnokban 
(2132 Göd, I� úság 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 
- retro és mai slágerek, jó hangulat, tánc!

Közben: 

21.30:  Tűzijáték Felsőgödön 
a Duna-parton

2018. AUGUSZTUS 20.
HÉTFŐ

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.



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 Nonprofi t 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

TÁJÉKOZTATÁS

A gyermekétkezéssel kapcsolatos tudnivalók 
a 2018/2019-es oktatási évben
Göd Város Önkormányzatának 13/2018 (IV. 12.) számú rendelete alapján 
a 2018/2019-es iskolai tanévben az étkezési térítési díjak összege az alábbiak sze-
rint alakul (a díjak az áfát is tartalmazzák):
•  háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 457 Ft/nap
•  menza (csak ebéd) 241 Ft/nap

Az étkezési térítési díjat a  szülő e-mail-címére érkező számlánk alapján 
a tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig kell megfi zetni a következő fi zetési mó-
dok egyikével:
•  csoportos beszedési megbízással − Javasolt, legmegbízhatóbb fi zetési mód!

Választása esetén az  ehhez szükséges azonosítót augusztus közepéig az  ezt 
igénylő szülőknek e-mailen megküldjük.

•  átutalással − A szülő részére e-mailen kiküldött, illetve óvodások esetében 
a személyesen átadott számlánk alapján.

•  a  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói számára: 
a  10700323-44107309-51200002 bankszámlára − a  közlemény rovatban a  ki-
küldött számla utolsó 4 számjegyét kérjük feltüntetni.

•  a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szá-
mára: a 10700323-44107309-52100008 bankszámlára − a közlemény rovatban 
a kiküldött számla utolsó 4 számjegyét kérjük feltüntetni.

•  a  Gödi Kastély Óvodába járó gyerekek számára: a  10700323-44107309-
52300002 bankszámlára − a közlemény rovatban a gyermek nevét és csoportját 
kérjük feltüntetni.

•  a  Gödi Kincsem Óvodába járó gyerekek számára: a  10700323-44107309-
52400009 bankszámlára − a közlemény rovatban a gyermek nevét és csoportját 
kérjük feltüntetni.

•  készpénzzel vagy bankkártyával a TESZ pénztárában (2132 Göd, Duna út 5.) 
az  alábbi befi zetési napokon, nyitvatartási időben. Készpénzes befi zetésre 
a megadottól eltérő időpontokban nincs lehetőség.

Augusztus Szeptember Október November December

14.
kedd

8.00-12.00 
és 12:30-15.00 

óráig

18.
kedd

8.00-12.00 
és 12:30-15.00 

óráig

16.
kedd

8.00-12.00 
és 12:30-15.00 

óráig

13.
kedd

8.00-12.00 
és 12:30-15.00 

óráig

18.
kedd

8.00-12.00 
és 12:30-15.00 

óráig

16.
csüt.

8.00-12.00 
és 12:30-18.00 

óráig

20.
csüt.

8.00-12.00 
és 12:30-18.00 

óráig

18.
csüt.

8.00-12.00 
és 12:30-18.00 

óráig

15.
csüt.

8.00-12.00 
és 12:30-18.00 

óráig

 20.
csüt.

8.00-12.00 
és 12:30-18.00 

óráig

A 2018/2019-es tanév első negyedévében a város két általános iskolájában be-
vezetik a kártyás étkezési rendszert. Erről bővebb tájékoztatást a Gödi Körkép 
következő lapszámában olvashatnak.

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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Kismama Klub Göd
Felkészítés a szülésre és az újszülött otthoni 
ellátására
Minden babát váró édesanyát szeretettel vár a Kisma-
ma Klub Göd, amelynek célja, hogy a várandós anyu-
káknak szakemberek segítségével nyújtson felkészülési 
lehetőséget a szülésre és az újszülött kisbaba megfelelő 
otthoni ellátására.

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

CSECSEMŐGONDOZÁS

Tanfolyam szoptatós kismamáknak
Szeptember 21-én, pénte-
ken 10 óra 30 perckor kez-
dődik a  József Attila Mű-
velődési Házban a védőnői 
szolgálat szervezésében 
az  az ingyenes tanfolyam, 
amelyre szeretettel várunk 
kismamákat, nagyszülőket 
és minden kedves érdeklő-
dőt.

A neves előadók kö-
zött ott lesz Ibolya Rózsa 
és Fazekas Anita laktációs 
szaktanácsadó, Erdélyiné 
Kedves Ágota szülő-cse-
csemő konzulens, Hegyi Zsuzsa pszichológus, Varga Éva 
gyógytornász és  Jindáné dr. Labádi Gabriella, a  Beszé-
lő Babakezek oktatója, akik segítségével a  szoptatással 
és a csecsemőgondozással kapcsolatban hasznos jó taná-
csokhoz juthat mindenki.

A jelentkezéshez szükséges információkat az  interne-
teken keresztül eljuttatjuk az  érintett édesanyáknak, de 
készül meghívó is, amelyet a  védőnők átadnak minden 
várandós  anyukának, s  a gyermekorvosi rendelőkben is 
elhelyezünk plakátokat és szórólapokat. 

Ruscsákné Berecz Nikoletta védőnő

Gödi Körkép | 2018. 8. 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, a 21. századi követelményeknek megfelelő „minta” bí-
rósági 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)

Dunakeszi Járásbíróság

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
Mangol Béláné (sz.: Nagy Mária) 89 éves
Zsombok Józsefné (sz.: Koczka Ilona) 94 éves
Horváth Éva 46 éves

2018. július 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Orosz Csaba és Lakatos Andrea Éva
Bazsó László István és Dudás Katalin
Zsigmond Gergely Domonkos és Tóth Dorottya Mária
Szűcs Gábor és Hrubi Nikolett
Nagy Sándor István és Tamás Ildikó
Takács Tibor Töhötöm és Simon Gyöngyi Ilona
Burián Zsolt Tamás és Katulin Bea
Pacher Péter és Szentes Adél
Gál Tamás Zoltán és Tárczy Katalin Éva

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.

TÁJÉKOZTATÁS

Változik a Volánbusz menetrendje
A Volánbusz Zrt. tájékoztatja utasait, hogy 2018. szeptem-
ber 1-jétől, a tanév időtartama alatt munkanapokon nem 
közlekedteti a Göd Autópihenőtől 7 óra 10 perckor Buda-
pestre induló 300-as jelzésű járatát.

A módosított menetrendek megtalálhatók a megállóhe-
lyeken kihelyezett indulási jegyzékeken, továbbá a  www.
volanbusz.hu és a www.menetrendek.hu oldalakon, illetve 
pdf-formátumban letölthetők a  városi honlapról: www.
god.hu.

Volánbusz Zrt.

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 20.
Az elbírálás határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 
Göd Város Önkormányzatának címére történő megküldésé-
vel (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
KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére

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

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

ISKOLAI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére

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

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat a  gödi Gondviselés Háza 
fogyatékos emberek otthonába 
keres ápoló-gondozó, segédápoló 
munkatársakat.
Bérezés: Kjt. szerinti alapbér, szo-
ciális ágazati pótlék, szakdolgozói 
és  műszakpótlék, munkába járás 
támogatása, cafeteria (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.
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Nyári nyitvatartás:
naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

a Gödi Termálstrandfürdő!l dfdfd dő!ő!ő
Egész nyáron vár

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

A Jácint utcai temetőnek szánt telket 1916-ban vásárolta meg a felsőgödi helyhatóság 
dr. Hajcsi György és dr. Szécsi Kálmán birtoktulajdonosoktól. Száz évvel ezelőtt, 1918 ta-
vaszán temettek ide először: az első sír az 1918. április 26-án, 17 évesen elhunyt Kardos 
Juliskáé (képünkön). Imádkozó lányalakot ábrázoló, szép síremléke, amelyet 2015-ben 
gondosan felújítottak a Piarista Szakközépiskola tanulói, ott áll a bejárat közelében. 

A temető megnyitásának 100. évfordulóján az önkormányzat fi nanszírozásával díszkút-
ra cserélik a bejáratnál lévő vízvevő helyet, a kapu környéke térköves burkolatot kap, 
és felújítják a ravatalozót is.

A terület elhanyagolt, gazos részeinek szebbé tételére önkéntesek jelentkezését várják. 

A temetőszépítés tervezett időpontjai
Szeptember 8., szombat (rossz idő esetén szeptember 9., vasárnap), valamint októ-
ber 13., szombat (rossz idő esetén október 14., vasárnap). 

A közösségi munkában részt vevők mindkét alkalommal reggel 9 órakor találkoznak 
a temető bejáratánál. 

A munkák tervezése szempontjából hasznos, ha a szervezők előre látják a résztvevők 
létszámát, és fel tudják venni a kapcsolatot a  jelentkezőkkel. Ezért kérik, hogy az ön-
kéntesek jelentkezzenek a (06 20) 294-0407-es telefonszámon vagy a temetogondnok@
goditesz.hu e-mail címen. 

Idén 100 éves a Jácint utcai temető
Ö S S Z E F O G Á S  I N D U L  A   R E N D B E T É T E L É É R T

A 100. évforduló alkalmából összefogás indul a Jácint utcai temető rendbetételé-
ért. Várják mindazok jelentkezését, akik vállalnák, hogy részt vesznek a gazdát-
lan, elhanyagolt sírok rendezésében, gazolásban, virágok ültetésében, a temető 
szebbé tételében. 

 A 100 éves temetőben november 2-án, pénteken 15 órakor 
ökumenikus halottak napi megemlékezést terveznek (az időpont 
még változhat), amelyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. 
(A végleges időpontról a Gödi Körkép következő számaiban ol-
vasható tájékoztatás.)

További információ kérhető Jernei Gábor temetőgondnoktól 
a  (06 20) 294-0407-es telefonszámon vagy a  temetogondnok@
goditesz.hu e-mail címen, illetve Szigeti Sándorné szervezőtől 
a szigetisne@gmail.com e-mail-címen.

 Köszönet mindazoknak, akik részt vállalnak a közösségi munkából!

Ökumenikus halottak napi megemlékezés

KÖZÉLET



Augusztus 8-án, új üzemeltetővel, 
teljes felújítás után megnyitott az  új 
Príma áruház Gödön, a  Pesti út 72-
ben. Az  üzletben minden vásárló 
megtalálhatja a számára kedves termé-
keket, kiegészítve a  ma már elenged-
hetetlen, igen széles bio- és re form  élel-
mi szer-vá lasz ték kal, sőt helyben sütött 
pékáru és  friss tőkehús is elérhető. 
Naponta friss zöldség és  gyümölcs is 
szerepel a  kínálatban. A  megszokott 
élelmiszerválasztékon túl az  üzlet ki-
egészült egy melegkonyhával, ahol vál-
tozatos, friss, egészséges készételekkel 
csábítanak a pultok.

Az üzletben folyamatosak az  akci-
ók, az aktuális akciós újságot a Príma 
tervei szerint a gödi polgárok rendsze-
resen megtalálják a  postaládájukban. 
Az  üzlet törzsvásárlói programot is 
működtet: minden elköltött 200 forint 
után 1 pontot írnak jóvá a PontMaster 
törzsvásárlói kártyán, amely levásárol-
ható. A  program részeként egyes ter-
mékek vásárlása után bónuszpontokat 
kapnak a törzsvásárlók.

Az üzletnek saját parkolója van, ame-
lyet az autóval érkező vásárlók ingye-
nesen vehetnek igénybe. De a biciklivel 
érkezőkre is gondoltak: kerékpártároló 
is található az  üzlet mellett. Az  üzlet 
átalakítása során az  üzemeltető nagy 
hangsúlyt fektetett a  környezetbarát 
technológiák bevezetésére, így a hűtő-
berendezések nem gázzal, hanem vizes 
hűtéssel működnek. Az új üzlet a  hét 
minden napján nyitva tart, hétköz-

nap reggel 6-tól este 9 óráig, hétvégén 
7-től este 6 óráig várja kedves vásárlóit. 
Készpénzen kívül fizethetnek bank-
kártyával, Erzsébet utalvánnyal, SZÉP 
kártyával és PontMaster kártyával is.

Az üzemeltetők bíznak abban, hogy 
a  legújabb üzlettechnikával felszerelt, 
modern Príma elnyeri a  gödi lakosok 
tetszését, és törzsvásárlóként üdvözöl-
hetik őket nap mint nap!

Megnyitott a Príma!
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén im-
már nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a Gödi Rotary Club július 6. és 16. 
között a  nemzetközi „Sport&Fun” 
ifjúsági tábort. A szlovák, cseh, román, 

német, osztrák, olasz, portugál, orosz, 
belga, holland, török és amerikai diá-
kok mellett a  táborban gödi fiatalok 
is részt vettek. A tíz nap alatt sikerült 
kerékpárral, kenuval, illetve gyalog-

túrázva bemutatnunk a  Dunakanyar 
és Budapest legszebb látnivalóit. Izgal-
mas programok is színesítették a  tá-
borlakók magyarországi élményeit, 
többek között barlangászat, kaland-
park, falmászás és  lézerharc, mely 
utóbbihoz a nógrádi vár szolgált gyö-
nyörű díszletül. A nemzetközi csapatot 
gödi családok is vendégül látták, s  ez 
– remélhetőleg – új barátságokat, új 
impulzusokat jelentett mind a külföldi 
fiataloknak, mind a magyar családok-
nak. Más kultúrájú és más nyelvű em-
berek megismerése mindig izgalmas 
kaland. A  tábor szervezésében a  gödi 
rotarysokat barátok és  ismerősök se-
gítették, akiknek áldozatos munkáját 
ezúttal is köszönjük. A  tábor sikeres-
ségét jelzik a külföldi fiatalok és szüle-
ik üzenetei, kedves szavai, amelyeket 
hazaérkezésüket követően juttattak el 
hozzánk. Mindezen visszajelzések, il-
letve a frissen szerzett élmények alap-
ján döntöttünk úgy, hogy jövőre is 
megszervezzük a  tábort, amelyre vár-
juk a gödi fiatalok jelentkezését is.

dr. Bognár Viktor, 
a Rotary Club Göd elnöke

Sport&Fun nemzetközi ifjúsági tábor a gödi 
Rotary Club szervezésében

A Sport&Fun tábor ifjú résztevői

Gödi Körkép | 2018. 8. szám KÖZÉLET
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Városunkban a  szociálisan 
hátrányos helyzetű családok 
többsége a felsőgödi település-

részen él. Gyermekeik tömegközleke-
déssel történő, napi kétszeri utaztatása 
az alsógödi napközis táborba és vissza 
a legrászorultabbak számára olyan 
anyagi terhet jelentett volna, amelyet 
nem tudtak vállalni. Ezért Bócsáról, az 
Oázis lakótelepről és Felsőgödről térí-
tésmentesen igénybe vehető buszjárat 
szállította a gyerekeket a táborba és 
onnan haza.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is to-
vább növekedett az óvodáskorúak szá-
ma, akik jellemzően a nagyobb testvé-
rekkel együtt érkeztek, és szintén nőtt 
a  magatartászavarral vagy valamely 
fogyatékossággal küzdő gyermekek 
száma is. A korösszetétel miatt a tábo-
roztató kollégák mellett szükségessé 
vált óvodapedagógus, illetve gyógype-
dagógiai asszisztens végzettségű szak-
emberek alkalmazása is.

Azok a  gyermekek, akik rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülnek, térítésmentesen vehették 
igénybe az  ellátást, a  többieknek napi 
ezer forint volt a térítési díj. Ez az ösz-
szeg már évek óta nem változik – tud-
tuk meg Tóth Ildikótól, az  Alapszol-
gáltatási Központ vezetőjétől −, s  ez 
az  önköltségnek körülbelül a  felét fe-
dezi. Idén három család vette igénybe 
az önkormányzat 50 százalékos támo-
gatási lehetőségét.

A napközis táborban a  gyerekek 
megismerkedhettek a  kézművesség 
és  az  iparművészet különböző tech-
nikáival, hetente többször voltak kö-
zös átmozgató tornák, és  sor került 
sárkányhajózásra is. A  táborlakók 
találkozhattak a  rendőrség munka-
társaival, akik sok hasznos tudnivalót 
osztottak meg a gyerekekkel, akik per-
sze beülhettek egy járőrautóba is. 

A táborba jelentkezők közül több 
speciális nevelést igénylő gyermek ka-
pott ellátást, a  kitűnő szakemberek-
nek köszönhetően. De volt szó első-
segélynyújtásról, felelős állattartásról 
éppúgy, mint a bőrápolásról és az ön-

védelemről, s  idén sem maradt el 
az íjászbemutató, az arcfestés és a báb-
színház sem.

A táborba idén 154 gyermek jelent-
kezett, és  tíz diáknak tudtak önkén-
tes munkát biztosítani. Ebben az  év-
ben második alkalommal pályázott 
a  Gyermekjóléti Szolgálat a  munka-
ügyi központban nyári diákmunká-
ra, s ennek köszönhetően három diák 
kaphatott munkát a  táborozás ideje 
alatt, további hármat pedig megbízási 
szerződéssel alkalmaztak.

A zárórendezvényen ismét korona 
került a  tábor „szívkirályi” párjára – 
a gyerekek titkos szavazással választot-
ták ki azt a fiút és lányt, akik a legtöbb 
barátot szerezték, s akiket a legjobban 
megkedveltek a táborozás egy hónapja 
alatt. Lenkei György, a Szociális Bizott-
ság elnöke koronázta meg a tábor szív-
királyát és szívkirálynőjét. 

Szintén Lenkei Györgytől vehette 
át a Gödi Ifjúságért Díjat a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság Gödi Rendőrőr-
sének képviseletében Csorba György 
rendőr százados. (Az Alapszolgáltatá-
si Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
2012-ben alapította ezt az  elismerést.) 
Ötödik alkalommal talált gazdára 
az  Év önkéntese-díj, amit a  táborozó 
gyermekek az őket táboroztató önkén-
teseknek szavaznak meg szintén titkos 
szavazással. Idén Szebelechbszki Lilla 
és Balatoni Krisztián vehették át e ki-
tüntetést Perjési Lilla szívkirálynőtől. 

A táborzáró rendezvényen a Portéka 
Színpad bábelőadását nézhették meg 
a gyerekek. 

(w)

SZÜNIDŐ

Nyári napközis tábor – idén tizenegyedszer
A gödi önkormányzat és a Kistérség támogatásával, az Alapszolgáltatási Köz-
pont szervezésében tizenegyedik alkalommal megrendezett napközis tábor 
idén július 2-ától 27-éig várta a gyermekeket a Huzella Tivadar Általános Isko-
la épületében és belső udvarán. 

Csorba György rendőr százados a helyi rendőrőrs nevében köszönte meg a Gödi Ifjúságért 
Díjat Lenkei György képviselőnek

A sárkányhajózás mindig hatalmas élmény. A gyerekeket a vízen gödi sportolók is segítették
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A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány több mint 25 éve 
mintegy 160, jellemzően értelmi fogyatékos fi atal felnőtt 
lakhatását, ellátását, foglalkoztatását és művészeti képzé-
sét teszi lehetővé 18 önálló intézményben, emberléptékű, 
családias környezetben.

Az Alapítvány és  az  ÉTA Országos Szövetség − 
az  EMMI támogatásával − 2002 óta rendezi meg 
nyári alkotótáborát, illetve műhelyképzéseit az or-

szág különböző lakóotthonaiban élő tehetséges, értelmi sé-
rült felnőttek számára.

Az elmúlt 16 évben minden nyáron 12-18 sérült alkotó, 
illetve 5-10 ép, általános és  középiskolás fi atal részvételé-
vel rendezték meg alkotótáboraikat. Az  integrációs jelleg 
a  kezdetektől alapvető célkitűzés. „Fontos megteremteni 
azt a  szituációt, melyben az  ép és  a  sérült fi atalok 
találkoznak egymással: az alkotótábor világán belül ugyanis 
tehetségükkel, többéves gyakorlatukkal és  nyilvánvaló 
kompetenciáikkal sérült fi ataljaink semmiképpen sem 
segítségre szoruló emberként, hanem napról napra újabb 
csodálatos műveket létrehozó alkotóként jelennek meg” – ol-
vasható a paraArt programban.

A Duna-part Nyaralóházak területén július 22. és  28. 
között megtartott idei alkotótábor is e művészeti program 
keretén belül valósult meg, lehetőséget biztosítva az ország 

számos pontján élő tehetséges, értelmi sérült felnőtt művé-
szeti képzésére, illetve arra, hogy a képzőművészet eszközei-
vel kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket. Idén 14 sérült 
fi atal vett részt az alkotótábor munkájában, ők gödi társaik 
mellé Pécsről, Budapestről és Valkóról érkeztek. A program 
középpontjában ezúttal is a tehetséggondozás és az egyénre 
szabott fejlesztés állt.

Az Alapítvány képzőművészeti programjának keretében 
készült alkotások jól reprezentálják, hogy ezek a sérült, ám 
tehetséges alkotók milyen érzékenységgel tudják bemutatni 
a világunkat, a mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket.

A program művészeti vezetője Pető Hunor Munkácsy-dí-
jas képzőművész volt, a téma pedig a gasztronómia világá-
ba kalauzolta el a sérült „kisművészeket”. Már korábban is 
sokat beszélgettek az étkezésről, az egészséges táplálkozás-
ról, a gasztronómiáról – s most mindezt a tudást az alkotói 
folyamatban is hasznosíthatták. Készítettek ehető és „ehe-
tetlen” műveket, olaj-vászon festményeket, mézeskalács 
grafi kákat, stukkókat, szendvics-makettet és  tájművészeti 
alkotásokat − édes és kesernyés motívumokkal.

Az alkotásokat sorra nézve elismeréssel hajthatunk fejet 
a Lámpás ’92 Alapítvány következetes művészeti programja 
előtt, mellyel elősegítik a  fogyatékkal élők társadalmi be- 
és elfogadását.

 (w)

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.

TEHETSÉGGONDOZÁS

A Lámpás ’92 Alapítvány művészeti alkotótábora

Gödi Körkép | 2018. 8. szám KÖZÉLET
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− Honnan jött a  csoport megalapításá-
nak ötlete?
− A Szeretünk Göd Facebook-csoportban 
egyszer a napi jócselekedetekről volt szó, 
én pedig leírtam, hogy mosolyon kívül 
aznap még nem adtam semmit mások-
nak, de szeretnék helyben élő, súlyosan 
beteg édesanyákon segíteni. Sokan biz-
tattak és jelentkeztek, hogy szívesen ven-
nének részt ebben. Ekkor jött létre a Gödi 
Anyák Angyalai csoport a Facebookon.

− Mi a csoport célja?
− Az anyukák egymás közti segítségnyúj-
tásának elősegítése, s  egy támogató kö-
zösség létrehozása mellett a fő feladatunk, 
hogy átmeneti krízishelyzetben lévő gödi 
anyáknak személyes, nem anyagi termé-
szetű segítséget szervezzünk. Pénzt nem 
gyűjtünk, támogatjuk viszont az  erre 
irányuló karitatív szervezetek munkáját. 
A  segítségkéréseket bárki megírhatja, 
vagy anonim módon tolmácsoljuk a cso-
port tagjainak, az általuk felajánlott sze-
mélyes segítségnyújtást pedig koordinál-
juk. Szeretnénk összehozni az anyukákat 
jó hangulatú, alkotással egybekötött ta-
lálkozókon, rendezvényeken. 

− Kik a társai, akikkel együtt vezeti a cso-
portot?
− Én „főangyaloknak” hívom őket. Kiss 
Mónikának, a  Boldogságcseppek Alapít-

vány alelnökének a  hátrányos helyzetű-
ekkel kapcsolatos tapasztalatai nagyon 
sokat segítenek. Fodor Adrienn kedves 
és  segítő hozzáállása, nem mellesleg 
pszichológusi végzettsége és  tapasztalata 
sokszor segítségünkre volt. Nagyrónai 
Juli érzékenysége, gyermekotthonban 
szerzett tapasztalatai hasznosak. Rezneki 
Zsu gödi helyismerettel rendelkező, talp-
raesett, problémamegoldó természete jól 
jön a krízishelyzeteknél, amikkel gyakor-
ta találkozunk. Szabadkai Kata a  csapat 
kreatívja, ő  a kézműves foglalkozásokat 
vezeti, és végül Maléta Viktória szociális 
érzékenysége egészíti ki a csapatot. Rajtuk 
kívül vannak még további „angyalaink”, 
segítőink. A csoport taglétszáma 300 fe-
lett jár.

− Hogyan tudnak mindenkinek segíteni, 
aki önökhöz fordul? Van erre kapacitá-
suk?
− Mi elsősorban a segítséget szervezzük 
és koordináljuk. A csoporttagokon mú-
lik, hogy nyújtanak-e segítő kezet. Leg-
többször az  történik, hogy hallunk egy 
tragédiáról, megkeressük a  családot, 
s  együtt kitaláljuk, hogyan enyhítsünk 
a  terheiken. Például egy tűzkárosult 
családnak mosást szerveztünk a  füst-
szagú ruháik rendbetételére, és  végül 
többen jelentkeztek, mint amennyi fel-
adat volt. 

− Milyen egyéb programokat szerveznek?
− Havonta tartottunk csoporttalálkozót 
és  kézműves foglalkozásokat. Az  első 
megmozdulásunk a  tavaly novembe-
ri töklámpás kiállítás volt a  felsőgödi 
gáton, adománygyűjtéssel egybekötve, 
amelyen megemlékeztünk a  kazánrob-
banásban elhunyt fiatal gödi lányról. 
Adománygyűjtéssel egybekötött kavics-
festést szerveztünk a  gödi tűzkárosult 
családnak. Ott voltunk a Madarak és fák 
napján, ahol bemutattuk a  tevékenysé-
günket, és  a  vetélkedő egyik állomása 
mi voltunk. A  WWF Magyarország-
gal és  a  Boldogságcseppek Alapítvány-
nyal közösen rendeztük meg júliusban 
a Nagy Ugrást (Big Jump), hogy felhívjuk 
a figyelmet az élővizek védelmére. 

− Kiknek tudtak még további segítséget 
nyújtani?
− Egy kisgyermekes, várandós anyukának 
segítettünk hazahozni a férjét hétvégékre, 
mivel ő egy baleset miatt hónapokra kór-
házi rehabilitációra szorult. A  gyerme-
kágyas időszakban napi segítséget nyúj-
tottunk a mamának. Ennek a családnak, 
illetve egy sérült kisfiú testvérének szü-
letését követően az „angyalok” pár hétig 
ebédet főztek. Egy édesanyának a házfel-
újítása után nagytakarítással tudtunk se-
gíteni. Egy idősebb hölgy kórházi kezelése 
után az  otthoni, hétköznapi teendőiben 
segített egy főangyalunk. Egy gyermekét 
elveszítő anyukát a  gyászfeldolgozásban 
jártas szakemberhez tudtunk irányítani. 
Jelenleg egy kómában lévő kislányt ápoló 
család költözése kapcsán egyeztetek, de 
még a  tűzkárosult család kezét sem en-
gedtük el.

− Milyen jövőbeni programjaik, terveik 
vannak?
− Legközelebb az  augusztus 20-i városi 
programsorozaton találkozhatnak velünk 
a  Duna-part Nyaralóházaknál. Családi 
napot, játszóházat, érdekes előadásokat, 
találkozókat, ingyenes tréningeket sze-
retnénk szervezni, s  megjelenni a  városi 
rendezvényeken. További tervünk, hogy 
„Angyali pótnagyi” szolgálatot hozzunk 
létre. Ez  egy családok és  idősek közötti, 
bizalmon alapuló, ingyenes és kölcsönös 
támogatási rendszer lenne. Szeretnénk 
összehozni őket, s megteremteni az alkal-
mat arra, hogy egymásra találjanak. Re-
mélem, most a Gödi Körképnek köszön-
hetően mindenkihez eljut ez a felhívás!

Vida-Szabó Emese

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kik a Gödi Anyák Angyalai?
Egy angyalnak nincs neve.  

De bármely órában előfordulhat, hogy a te nevedet viseli.
(Albrecht Goes)

Hajniss Nikolettával, a Gödi Anyák Angyalai Facebook-csoport vezetőjével be-
szélgettünk.

Hajniss Nikoletta, a Gödi Anyák Angyalai csoport vezetője

KÖZÉLET
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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!

Bújócska az Ilka-patakkal 

Időpont: október 6.
Indulás: 9 órakor 
Találkozás: a Verseny utca északkeleti végén
Az út hossza: kb. 6 km
A program időtartama: kb. 2 óra 
Szintemelkedés: kb. 70 méter

A séta során megkíséreljük végigkövetni az  Ilka-patak útját egé-
szen a dunai torkolatig. Mivel az út legutolsó, 500 méteres szaka-
szát kivéve lakott és kiépített területen fogunk haladni, ezért akár 
kerékpárral vagy futóbiciklivel is lehet érkezni. A sétát alapvetően 
gyalogos tempóra hangoljuk.
Hagyományainknak megfelelően a  séta során pár percre megál-
lunk majd azokon a pontokon, amelyek valamilyen okból figyel-
met érdemelnek: egy szép, régi villaépület, egy ház, amely a lakója 
miatt érdekes, vagy egy természeti érték, mint a például a Kékper-
jés láprét. A séta során választ kapunk arra a kérdésre is, hogyan 
épült a Felsőgödöt védő gát, s hogy amit ma környezeti tájelemnek 
tekintünk, annak létrejöttét miféle természeti erők formálták. 

Fotó | Kurdi Imre Fotó | Kurdi Imre

Gödi Körkép | 2018. 8. szám KÖZÉLET

15



− Göd hamisíthatatlan kertváros. 
Bármerre sétálunk, a kerítéseken lop-
va be-bepillantva konyhai veteménye-
ket, gyümölcsfákat láthatunk. A befő-
zési szezon végéhez közeledve akad-e 
jó tanácsa a háziasszonyoknak?
− Mindenekelőtt hadd oszlassam el 
azt a  tévhitet, hogy lekvárt készíteni 
csupán a  nyári, gyümölcstermő hó-
napokban lehet. Ha nekem december 
közepén, teszem azt, elfogy az eperlek-
várom, egy csöppet sem jövök zavarba. 
Ugyanis a késő tavaszi eperszezonban 
felforralom az epret, és nagy, ötliteres 
üvegekben elteszem, s abból akár a tél 
derekán is készíthetek lekvárt. Így van 
ez a többi gyümölccsel is.

− Kísérletet sem teszek arra, hogy ösz-
szeszámoljam, hányféle lekvár, kom-
pót, szörp és savanyúság sorakozik ka-
tonás rendben a  polcokon. Mindezek 
saját termesztésű zöldségekből és gyü-
mölcsökből készülnek?
− A  döntő többségük igen, ám nem 
Gödön, hanem a  Börzsöny hegység 
lábánál fekvő kis faluban, gyermek-
korunk helyszínén, Bernecebarátiban 
vannak földjeink. Nagyszüleimtől 
és  apukámtól örököltük meg őket. 
A  gödi kertünkben már februárban 

elkezdjük a  vetőmagok ültetését egy 
fóliasátorban, és  a  megfelelő időben 
innen visszük őket a  földjeinkre. Ber-
necebarátiban összesen, a  szántókkal 
és  a  gyümölcsöskertekkel együtt há-
rom hektáron gazdálkodunk. A  nagy 
szántókon elsősorban gépi művelésű 
bogyós gyümölcsöket termesztünk, 
piros és  fekete ribizlit, málnát, feke-
te szedret, a  gyümölcsöskertjeinkben 
pedig alma-, körte-, meggy-, cseresz-
nye- és szilvafák sorakoznak. Begyűjt-
jük az  erdei gyümölcsöket is, mint 
például a  somot, kökényt, csipkebo-
gyót, bodzabogyót és  bodzavirágot. 
Csupán a  sárgabarackot, a  káposztát 
és  a  karfiolt vásároljuk, utóbbiakat 
a savanyúságok készítéséhez.

Lekvárokat készítünk, kompótokat, 
savanyúságokat és  szörpöket, de pél-
dául natúr lecsót, sőt paradicsomitalt 
és darált zöldségeket is, melyeket sóval 
tartósítunk. Az  egyik gödi étterem-
be évek óta mi szállítjuk a  szörpöket, 
az ízes palacsintához pedig a kajsziba-
racklekvárt.

− A három hektár megművelése, nem 
beszélve a  zöldségek és  gyümölcsök 
feldolgozásáról rengeteg munkát igé-
nyel…

− Vállunk, karunk, derekunk sokat 
tudna mesélni erről. Családi vállal-
kozásban, őstermelőként dolgozunk, 
alkalmazottaink nincsenek. Ráadásul 
nekünk ez tulajdonképpen hobbi, hi-
szen a férjemmel mindketten az egész-
ségügyben dolgozunk.

− Ezek szerint önöknél egy nap negy-
vennyolc órából áll?
− Bárcsak így lenne! Nekem a  tanítás 
a  hivatásom, a  befőzés pedig a  szen-
vedélyem. Egészségügyi szakoktatói 
végzettségem van, és pedagógia szakos 
bölcsészdiplomám is. Közel harminc 
éven át tanítottam szakközépiskolában 
egészségügyi tantárgyakat, jelenleg óra-
adó tanárként dolgozom egy főiskolán. 
A  férjem belgyógyász, Dunakeszin há-
ziorvos. Közös vállalkozásunk 1993 óta 
egy házi szakápolási szolgálat, ápoló-
nőkkel, gyógytornászokkal, akik meg-
bízási szerződéssel dolgoznak nálunk.

Ami pedig a közös hobbinkat illeti, 
először rokonok, barátok, ismerősök 
kóstolgatták a  termékeinket, és  ők 
biztattak bennünket arra, hogy foly-
tassuk, ne hagyjuk abba, mert „any-
nyira finomak”. A  mi lekvárjainkban 
nincsenek adalékanyagok, színezők, 

NYÁRI BEFŐZÉS

Kizárólag ínyenceknek!
Sokan ismerik és látogatják Alsógödön „Nóra lekváriumát”, azt azonban talán 
kevesebben tudják, hogy dr. Bartusné Szabó Eleonóra családi vállalkozásának 
finomabbnál finomabb termékeit a tavalyi Országos Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállításon is megízlelhették a látogatók.

Házi készítésű finomságait Nóra bemutatta az idei Madarak és fák napi városi  
rendezvényen is
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állományjavítók, egyedül egy kevés 
tartósítószert kell beletennünk.

− Őstermelőként kapnak-e valamiféle 
segítséget a piacra kerüléshez?
− A Szobon működő Börzsöny−Duna−
Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület sok 
mindenben támogatja az  őstermelőket. 
Működteti a Börzsönyi Ínyenc Kosár on-
line vásárlói közösséget, bejuttat minket 
termelői piacokra, vásárokra árusítani, 
marketingtevékenységgel segít és pályá-
zatok elkészítésében is támogat minket. 
Általuk mutatkozhattunk be a  tavalyi 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításon, ahová már úgy érkez-
tünk, hogy az  egyesülettől elnyertük 
a  Kiemelt Minőségű Helyi Termék el-
ismerést. Nagy álmom, hogy Gödön is 
létrejöhessen egy termelői piac.

− Nem fejezhetjük be úgy a beszélgeté-
sünket, hogy ne osszon meg valamiféle 
praktikát a kerttulajdonos olvasóink-
kal.
− Nagyon szívesen. Egy rendkívül egy-
szerűen elkészíthető és  igen ízletes sa-
vanyúság receptjét ajánlom a gödi kert-
tulajdonos olvasóknak, mégpedig a víz 
nélküli vegyes vágott savanyúságét. 
Szükséges alapanyagok: öt kilo gramm 
különböző zöldségféle, például hagy-
ma, káposzta, zöld paradicsom, uborka, 
paprika, apró dinnye, pici, zsenge cuk-
kini. Ezeket a zöldségeket jó minőségű 
reszelőn legyalulom, és egy nagy tálban 
összekeverem. 4 dl 10%-os ecettel, 40 
dkg cukorral, 7 dkg sóval, 15 gr nátri-
um-benzoáttal, 2 teáskanál borkénnel, 2 
teáskanál citromsav porral, 15-20 szem 
egész feketeborssal és 10-12 babérlevéllel 
ízesítem. Egy napig állni hagyom, mi-
közben többször megkeverem. Másnap 
üvegekbe töltöm, a saját levét is hozzá-
adom, és az üvegeket lezárom.

− Kaphatnék egy villahegynyi kósto-
lót?

W. B.

EGYÜTTÉLÉS

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

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

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

Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különösen: kapálógép, fűnyíró, lánc-
fűrész, 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.

KÖRNYEZET

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

Közterületen
A közterületeken álló valamennyi fa az önkormányzat tulajdonát képezi, 
függetlenül attól, hogy ki ültette. A közterületen álló fák kivágása minden 
esetben engedélyköteles! A közterületi fakivágási kérelmekhez az önkor-
mányzat Környezetvédelmi Bizottsága ad tulajdonosi hozzájárulást. A bi-
zottság havonta ülésezik, kivéve a nyári tanácskozási szünetet. Az ez idő 
alatt benyújtott kérelmeket a bizottság a szeptemberi ülésén bírálja el.

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

G. K.
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PROGRAMISMERTETŐ

SZEPTEMBER 15., SZOMBAT
BeCsal Családi Sportnap

8:30-14.00: Gyermek és  családi futóverseny, Városi Után-
pótlás Kupa futballtorna óvodásoknak és általános iskolá-
soknak, sportági bemutatók.
Helyszín: GSE sportpálya

SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP
15.00-17.00: Sárkányhajós kirándulás a  felsőgödi Du-
na-partról. Kezdő evezősök is bátran jelentkezhetnek! 
A részvétel regisztrációhoz kötött (maximum 40 főig).
Jelentkezni a jakabjulia@god.hu e-mail-címen lehet.

SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ
Óvodások biciklis szépségversenye, illetve rajzversenye: 
„Ki tudja ötletesebben feldíszíteni a kerékpárját?”
Helyszín: a programban részt vevő óvodák

Mix and Move!

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

GÖDI PROGRAMOK
SZEPTEMBER 15-22.

Immár ötödik alkalommal kapcsolódik városunk az Euró-
pai Mobilitási Hét országos rendezvénysorozatának prog-
ramjaihoz. A cél ezúttal is a környezetbarát és fenntartha-
tó közlekedés népszerűsítése városunkban.

Az idei év mottója: „Mix and move!”
Témája: a közlekedési multimodalitás

A szervezők idén ősszel is gazdag, változatos és szórakoz-
tató programmal készülnek az egyhetes rendezvénysoro-
zatra.



SZEPTEMBER 18., KEDD
16.00-18.00: „Alma-citrom kampány”
Egy helyi élelmiszerboltban almát kap, aki környezetbarát 
módon érkezik, tehát gyalog, kerékpárral vagy telekocsi-
val, és citromot kap az, aki egyedül, gépjárművel.

SZEPTEMBER 19., SZERDA
10.00-12.00: „Sétálj a Szakáts-kertben”. Nyugdíjasok sétája 
történetekkel és frissítővel fűszerezve.

SZEPTEMBER 20, CSÜTÖRTÖK
7.00-17.00: Az általános iskolák autómentes napja. A forga-
lom elől lezárják a József utca Honvéd sor és Madách utca 
közötti szakaszát.
Ízelítő a  színes programokból: a  Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság közlekedésbiztonsági és  KRESZ-oktatása, kerék-
páros és rolleres ügyességi bemutatók.

SZEPTEMBER 21., PÉNTEK
18.30: Nigth Ride Vác
A Sportterasztól indul a  „Night Ride” kerékpártúra Vácra 
és  vissza, a  Dunakanyar Kerékpárkölcsönző szervezésé-
ben, Vác kivilágított belvárosának megtekintésével.
A túra gyermekes családok részére is könnyen teljesíthető. 
A túravezetést a Dunakanyar Kerékpárkölcsönző biztosítja, 
a részletekről érdeklődni az info@dunakanyarkerekpar.hu 
e-mail-címen lehet. A  túrán saját kerékpárral lehet részt 
venni. Akinek nincs kerékpárja, annak a kerékpárkölcsön-
ző kedvezményes, 1000 Ft/db áron biztosít biciklit a prog-
ramra.

SZEPTEMBER 22., SZOMBAT
16.00-17.00: „Mozogj velünk Göd!” − alakformáló torna, 
nem csak nőknek!
Helyszín: GSE sportpálya, gyakorló pálya

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK:

Városvédő verseny
Szeptember 16. és  22. között matricákat gyűjthetsz 
azzal, ha
•  kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel mész 

munkába vagy iskolába
•  a programban részt vevő helyi üzletekben vásárolsz
•  részt veszel a mobilitási hét rendezvényein.

A pontgyűjtő akcióban részt vevők között értékes 
nyereményeket sorsolunk ki!

A matricagyűjtőket 2018. szeptember 28-án, pénte-
ken 12 óráig lehet leadni a helyi általános iskolákban, 
illetve bedobni a  Göd Város Önkormányzatánál el-
helyezett gyűjtőládákba. A matricagyűjtő albumokat 
az akcióban részt vevő üzleteknél és az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán lehet beszerezni.

Gödi tekergős, avagy kincskeresés 
kerékpárral
A helytörténeti kerékpártúra útvonalára készített fel-
adatlap megoldása térkép és különböző szövegrészle-
tek segítségével. A kincskeresés során egy keresztrejt-
vény megfejtése a cél. A feladatlapok beszerezhetőek 
Göd Város Önkormányzatánál, illetve a  helyi általá-
nos iskolákban. A  kész feladatlapokat a  Dunakanyar 
Kerékpárkölcsönzőben (2132 Göd, Margit u. 10.) kell 
leadni 2018. szeptember 30-ig, ahol a  résztvevők át-
vehetik a  kincskeresés jutalmát: sportfelszereléseket 
és -kiegészítőket.

Üzletek, szolgáltatók, szponzorok 
fi gyelmébe!
Várjuk olyan helyi kereskedelmi egységek és szolgál-
tatók jelentkezését, amelyek vállalják, hogy matricákat 
adnak a hozzájuk környezetkímélő módon érkező vá-
sárlóknak, ügyfeleknek. A mobilitási hét versenyeihez 
nyereménytárgyakat felajánló cégek számára megje-
lenési lehetőséget biztosítunk a városi rendezvénye-
ken és a médiafelületeken. Jelentkezni az önkormány-
zat környezetvédelmi előadójánál, Jakab Júliánál lehet 
a jakabjulia@god.hu e-mail címen. 



Utcák Területe Dátum Nap
5-ös őrház október 16. kedd
Ady Endre út október 19. péntek
Akácfa utca október 17. szerda
Alagút utca az alagúttól Nemeskéri út felé szeptember 20. csütörtök
Alagút utca az alagút és a Pesti út között október 2. kedd
Áldás utca október 30. kedd
Alkotás utca október 15. hétfő
Alkotmány utca szeptember 18. kedd
Ambrus utca október 4. csütörtök
Arany János utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Arany János utca a Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 20. csütörtök
Árokparti Fasor október 17. szerda
Árpád utca október 19. péntek
Árvácska utca október 1. hétfő
Attila utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Attila utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 17. hétfő
Aulich utca szeptember 19. szerda
Babits Mihály utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Babits Mihály utca a Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 20. csütörtök
Baitz József 
Altábornagy utca

október 3. szerda

Bajcsy-Zsilinszky utca szeptember 18. kedd
Balassi Bálint utca szeptember 20. csütörtök
Bartók Béla utca szeptember 18. kedd
Báthory utca október 18. csütörtök
Batthyány utca szeptember 19. szerda
Béke út a Dunától a vasútállomásig október 16. kedd
Béke út a vasútállomástól a Nemeskéri út felé október 18. csütörtök
Bem József utca szeptember 19. szerda
Berzsenyi utca október 16. kedd
Bimbó utca október 1. hétfő
Bischoff Házaspár utca október 16. kedd
Bocskai utca október 15. hétfő
Bodza utca október 1. hétfő
Bornemissza utca október 3. szerda
Botond utca október 31. szerda
Bozóky Gyula tér október 30. kedd
Budai Nagy Antal utca október 16. kedd
Csaba utca október 31. szerda

Utcák Területe Dátum Nap
Család utca október 30. kedd
Csalogány utca szeptember 21. péntek
Csendes köz október 31. szerda
Cserfa utca október 18. csütörtök
Csíz utca október 29. hétfő
Csokonai utca szeptember 19. szerda
Csörsz utca október 3. szerda
Dália utca október 1. hétfő
Damjanich utca október 18. csütörtök
Deák Ferenc utca október 19. péntek
Délibáb utca október 15. hétfő
Diófa utca október 18. csütörtök
Dobó István utca szeptember 20. csütörtök
Dózsa György utca a Köztársaság úttól Felsőgöd felé szeptember 19. szerda
Dózsa György utca a Szent István utcától a Köztársaság útig október 2. kedd
Dr. Gönczy Gyula utca október 3. szerda
Duna köz október 16. kedd
Duna út szeptember 17. hétfő
Előd utca szeptember 19. szerda
Erdész köz október 4. csütörtök
Erdész utca október 4. csütörtök
Erkel Ferenc utca október 18. csütörtök
Erzsébet Liget köz október 3. szerda
Erzsébet Liget utca október 3. szerda
Erzsébet utca a Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé október 29. hétfő
Erzsébet utca a Szt. Imre herceg utcától a vasút felé október 31. szerda
Eszter utca szeptember 21. péntek
Evezős utca október 15. hétfő
Ezerjó utca október 17. szerda
Fácán utca október 4. csütörtök
Fenyősármány utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Fenyősármány utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Fenyves köz október 18. csütörtök
Fenyves utca október 18. csütörtök
Fóti út szeptember 20. csütörtök
Fülemüle utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Fülemüle utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Fürdő utca október 4. csütörtök
Fűzfa utca október 1. hétfő

Tisztelt Ügyfelünk!
A lakosság ebben az évben is igénybe veheti az  ingyenes házhoz 
menő lomtalanítást. Ennek keretében lehetőség nyílik megválni 
a  háztartásokban keletkezett, fölöslegessé vált nagyobb tárgyak-
tól. (Az ingatlanok elé kihelyezett lomhulladékot a mellékelt táb-
lázatban feltüntetett időpontban szállítjuk el.) Tájékoztatjuk Önt, 
hogy csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, 
a zsákban kitett hulladékot nem. Utóbbit az év bármely gyűjtési 
napján cégünk kommunális hulladékot gyűjtő zsákjában teheti ki 
az ingatlana elé. A zsákok a két gödi gazdaboltban szerezhetőek be, 
áruk 330 Ft/zsák.

Az elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 3 m³ lehet. 
A 3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás ellenében tör-
ténik. A lomtalanítás keretein belül nem áll módunkban elszállíta-
ni veszélyes hulladékot (például elektronikai hulladékot, festéket, 

vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit stb.), ezek gyűjté-
séről is időben tájékoztatni fogjuk Önt. A lomtalanítás során nem 
tudunk elszállítani ablaküveget, PVC-tartalmú hulladékot és ve-
szélyes építési hulladékot (például kátrányt, hullámpalát) sem.

A lomtalanítás alkalmával térítési díj ellenében szállítjuk el azo-
kat a hulladékfajtákat, amelyek év közben ügyfélfogadási időben 
ugyancsak térítési díj ellenében leadhatók a Gödi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. udvarán, a Kisfaludy utca felőli bejáratnál: 
építési törmelék 450 Ft/zsák, személygépkocsi gumiabroncs 300 
Ft/ darab, kerékpár gumiabroncs 100 Ft/ darab.

Kérjük, hogy térítéses szállítási igényüket telefonon vagy e-mail-
ben jelezzék! Elérhetőségeink:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu • e-mail: info@godihulladek.hu

telefon: (06 27) 530-611

A lomok elszállításának időpontja utcák szerint
(Kérjük, figyeljenek az utcák területi megbontására!)

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatás az őszi lomtalanítás rendjéről
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Utcák Területe Dátum Nap
Füzike utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Füzike utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Gárdonyi Géza utca szeptember 19. szerda
Gerle utca október 3. szerda
Gizella utca szeptember 21. péntek
Gutenberg utca szeptember 19. szerda
Gyopár utca október 1. hétfő
Gyöngybagoly a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Gyöngybagoly a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Hajnal utca október 15. hétfő
Halász utca október 15. hétfő
Harang utca szeptember 19. szerda
Harangvirág utca október 1. hétfő
Hársfa utca október 1. hétfő
Határ utca szeptember 17. hétfő
Hernád köz október 4. csütörtök
Hesp Róbert utca október 4. csütörtök
Hét Vezér utca október 16. kedd
Honvéd Sor október 17. szerda
Hóvirág utca október 1. hétfő
Huba utca október 31. szerda
Hunyadi utca szeptember 17. hétfő
Huzella Tivadar utca október 3. szerda
I. Körforgalmi út október 15. hétfő
Ibolya utca október 1. hétfő
Ifjúság köz október 31. szerda
Ii. Körforgalmi út október 15. hétfő
Iii. Körforgalmi út október 15. hétfő
Ilka köz október 29. hétfő
Ilona utca szeptember 21. péntek
Ipoly utca október 4. csütörtök
István utca október 17. szerda
Iv. Béla Király utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
Iv. Béla Király utca az Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 5. péntek
Iv. Körforgalmi út október 15. hétfő
Iván-Kovács László utca október 2. kedd
Jácint utca október 17. szerda
János utca október 5. péntek
Jászai Mari utca október 17. szerda
Jávorka Sándor utca október 16. kedd
Jázmin utca október 1. hétfő
Jegenye utca október 1. hétfő
Jégmadár utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Jégmadár utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Jókai Mór utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Jókai Mór utca a Móricz Zs. utcától az Alagút utca felé szeptember 20. csütörtök
Jósika utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Jósika utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 17. hétfő
József Attila utca október 16. kedd
József utca a Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé október 29. hétfő
József utca a Szt. Imre herceg utcától a vasút felé október 31. szerda
Kacsóh Pongrác utca október 5. péntek
Kádár utca szeptember 21. péntek
Kálmán utca október 30. kedd
Karolina utca szeptember 21. péntek
Katona József utca szeptember 19. szerda
Kazinczy utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Kazinczy utca a Móricz Zs. utcától az alagút felé szeptember 20. csütörtök
Kék Duna utca október 15. hétfő
Kerek Erdő köz október 3. szerda
Kerek Erdő utca október 3. szerda
Kereszt utca szeptember 18. kedd

Utcák Területe Dátum Nap
Kincsem utca október 1. hétfő
Kinizsi utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
Kinizsi utca az Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 5. péntek
Kisfaludy utca a Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé október 29. hétfő
Kisfaludy utca a Szt. Imre herceg utcától a vasút felé október 31. szerda
Kiss Ernő utca szeptember 19. szerda
Kiss János utca október 18. csütörtök
Klapka utca szeptember 19. szerda
Klára utca szeptember 21. péntek
Kóczán Mór utca október 3. szerda
Kodály Zoltán utca október 16. kedd
Kolozsvári köz október 31. szerda
Kolozsvári utca a Szt. Imre herceg utcától a Pesti út felé október 29. hétfő
Kolozsvári utca a Szt. Imre herceg utcától a vasút felé október 31. szerda
Komlókert utca október 3. szerda
Kossuth köz október 16. kedd
Kossuth Lajos utca október 16. kedd
Kossuth tér szeptember 18. kedd
Kosztolányi utca szeptember 20. csütörtök
Kölcsey Ferenc utca október 18. csütörtök
Könyök utca október 31. szerda
Kőrös utca október 4. csütörtök
köztársaság utca a Pesti út és a vasút között szeptember 19. szerda
köztársaság utca a Pesti út és a Duna között október 1. hétfő
Kraszna utca október 4. csütörtök
Kusché utca október 16. kedd
Lajos utca október 17. szerda
Lánchíd köz szeptember 18. kedd
Lánchíd utca szeptember 18. kedd
Latabár Kálmán tér október 15. hétfő
Latabár Kálmán utca szeptember 17. hétfő
Lázár Vilmos utca október 18. csütörtök
Lehel utca október 31. szerda
Leiningen utca október 16. kedd
Lenkey utca október 19. péntek
Liget utca október 15. hétfő
Lomb utca október 15. hétfő
Luther Márton utca szeptember 18. kedd
Madách Imre utca október 31. szerda
Margit utca október 5. péntek
Mária utca október 31. szerda
Maros utca október 4. csütörtök
Martinovics utca szeptember 19. szerda
Mátyás utca október 31. szerda
Mayerffy József utca szeptember 20. csütörtök
Ménesi köz október 17. szerda
Ménesi utca október 17. szerda
Mészáros Lázár utca október 2. kedd
Mihácsi György utca október 1. hétfő
Mikes Kelemen utca szeptember 19. szerda
Mikszáth Kálmán utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Mikszáth Kálmán utca a Móricz Zs.utcától az Alagút utca felé szeptember 20. csütörtök
Móricz Zsigmond utca október 18. csütörtök
Munkácsy Mihály utca szeptember 20. csütörtök
Muskátli utca október 1. hétfő
Nádirigó utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Nádirigó utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Nagy Imre utca október 2. kedd
Napsugár utca október 15. hétfő
Nefelejcs utca október 1. hétfő
Nemeskéri-Kiss Miklós út október 18. csütörtök
Nemeskéri-Kiss Miklós út 85, 87, 89, Oázis október 3. szerda
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Utcák Területe Dátum Nap
Németh László utca október 3. szerda
Nyár utca szeptember 21. péntek
Nyírfa utca október 1. hétfő
Oázis utca október 3. szerda
Ojtványos utca október 3. szerda
Orgona utca október 1. hétfő
Otthon utca október 29. hétfő
Öregfutó utca október 3. szerda
Öregkastély utca szeptember 20. csütörtök
Ősz utca szeptember 21. péntek
Őszapó utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Őszapó utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Pacsirta utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Pacsirta utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Palczer utca szeptember 19. szerda
Pálma utca október 5. péntek
Pálya utca október 4. csütörtök
Pannónia utca szeptember 17. hétfő
Patak utca október 31. szerda
Pázmány Péter utca október 16. kedd
Pesti út Páratlan 95-től 125-ig szeptember 17. hétfő
Pesti út Kivéve a páratlan : 95-től 125-ig október 2. kedd
Petőfi Sándor utca október 16. kedd
Petőfi tér október 18. csütörtök
Pipacs utca október 1. hétfő
Piros Mihály utca október 3. szerda
Pozsonyi utca október 29. hétfő
Pöltenberg Ernő utca október 18. csütörtök
Pulykaház utca október 3. szerda
Puskin köz október 16. kedd
Rába utca október 4. csütörtök
Radnóti Miklós utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Radnóti Miklós utca a Móricz Zs. utcától az alagút felé szeptember 20. csütörtök
Rákóczi Ferenc út 1-től a Ságvári közig szeptember 19. szerda
Rákóczi Ferenc út a Ságvári köztől a Duna útig szeptember 17. hétfő
Regős utca szeptember 17. hétfő
Révay utca október 30. kedd
Rezeda utca október 1. hétfő
Rómaiak útja október 4. csütörtök
Rozmaring utca október 1. hétfő
Rózsa utca szeptember 17. hétfő
Ságvári köz szeptember 17. hétfő
Sajó utca október 4. csütörtök
Sárgarigó utca október 3. szerda
Schöffer Ferenc utca október 3. szerda
Schweidel József utca október 16. kedd
Sellő utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Sellő utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 17. hétfő
Sió utca október 4. csütörtök
Sport utca szeptember 17. hétfő
Streba János utca október 18. csütörtök
Szabadságharcosok útja szeptember 18. kedd
Szabó Ervin utca október 18. csütörtök
Szamos köz október 4. csütörtök
Szamos utca október 4. csütörtök
Széchenyi utca október 30. kedd
Szeder utca szeptember 17. hétfő
Szegfű utca október 1. hétfő

Utcák Területe Dátum Nap
Szent Imre Herceg utca október 29. hétfő
Szent István utca a Pesti úttól a Duna felé szeptember 18. kedd
Szent István utca a Pesti úttól a vasút felé október 2. kedd
Szent László utca szeptember 19. szerda
Szilvás utca október 18. csütörtök
Sződi utca október 30. kedd
Szőlőkert utca október 17. szerda
Tamási Áron utca (Gorkij utca) október 16. kedd
Táncsics Mihály utca szeptember 18. kedd
Tavasz utca szeptember 20. csütörtök
Tél utca szeptember 21. péntek
Teleki Pál utca a Terv utcától Dunakeszi felé szeptember 21. péntek
Teleki Pál utca a Terv utcától az Ady Endre útig október 5. péntek
Templom utca szeptember 18. kedd
Tenkes köz október 16. kedd
Termálfürdő Körút október 3. szerda
Terv utca szeptember 21. péntek
Thököly utca szeptember 17. hétfő
Tisza utca október 4. csütörtök
Tó köz szeptember 18. kedd
Toboz utca szeptember 21. péntek
Toldi utca október 5. péntek
Tolsztoj köz (Gorkij köz) október 16. kedd
Tompa Mihály utca október 16. kedd
Tóth Árpád utca szeptember 20. csütörtök
Török Ignác utca szeptember 18. kedd
Tulipán utca október 1. hétfő
Turista utca szeptember 21. péntek
Új Élet utca október 15. hétfő
Új utca szeptember 17. hétfő
V. Körforgalmi út október 15. hétfő
Vadgerle utca október 29. hétfő
Vadőr utca október 3. szerda
Vadvirág utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Vadvirág utca Dunakeszi felől a Duna útig szeptember 17. hétfő
Városház köz (Tanács köz) szeptember 18. kedd
Vasút utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
Vasút utca az Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 5. péntek
Vasvári Pál utca október 16. kedd
Vécsei utca október 16. kedd
Verseny utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
Verseny utca az Ady Endre úttól Dunakeszi felé október 5. péntek
Villamos utca szeptember 21. péntek
Viola utca október 1. hétfő
Virágos utca október 31. szerda
Vörösbegy utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Vörösbegy utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Vörösmarty utca október 16. kedd
Wigner Jenő utca október 3. szerda
Wattay János utca október 3. szerda
Werbőczy István utca október 3. szerda
Zala utca október 4. csütörtök
Zimpel Károly utca október 4. csütörtök
Zrínyi Miklós utca szeptember 20. csütörtök
Zúgóárok köz október 3. szerda
Zúgóárok utca október 3. szerda
Zsuzsanna utca szeptember 21. péntek
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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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Kérjük azokat a lakosokat, akiknek ingatlanán utcanévtábla 
van, hogy ellenőrizzék, nem nőtte-e be a táblát a növényzet, 
jól látható-e az azon szereplő felirat. A tábla láthatóságáról 
az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

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

Ha az utcanévtábla eltűnik, megsemmisül vagy megron-
gálódik, az ingatlantulajdonosnak a Polgármesteri Hivatal-
ban kell bejelentést tennie az alábbi elérhetőségek valame-
lyikén: (06 27) 530-064 vagy varoshaza@god.hu.
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VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

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

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,
•  Tágas terek,
•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!
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Kétszer-háromszor 
szennyezettebb a levegőnk 
a kertihulladék-égetési 
napokon
Az említett mérés alkalmával a Levegő 
Munkacsoport először egy csütörtö-
ki napon mérte meg a  levegő szeny-
nyezettségét, amikor senki sem ége-
tett zöldhulladékot. Ekkor átlagosan 
17 418 részecske/cm3 értéket mértek, 
majd a rákövetkező kertihulladék-ége-
tési napon, hasonló időjárási feltételek 
mellett 41 979 részecske/cm3 légszeny-
nyezettséget okozó ultrafinom részecs-
két mutattak ki Göd húsz különböző 
pontján. Az egyes mérési pontok ered-
ményeit nézve azt láttuk, hogy több 
helyen akár háromszor is szennyezet-
tebb volt a  levegő a  kerti hulladékok 
égetésének napján. 

Miért káros a kerti zöldhulladék 
elégetése? Egészségügyi 
kockázatok
Egy átlagos kerti tűz, amelyben ve-
gyesen égetünk avart, fűnyesedéket 
és  gallyakat, légszennyezést okoz. 
A  szennyezést elsősorban az  váltja 
ki, hogy alacsony a  tűz hőmérsékle-
te, így aminek égnie kellene, az nem 
ég el, vagy csak félig. Ezért mérgező 
anyagok keletkeznek és  jutnak a  le-
vegőbe.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a  légszennyező részecskék 
koncentrációjára nem tud meghatá-
rozni olyan határértéket, amely alatt 
biztosan nem károsítják az  emberi 
egészséget. Tehát egy kis kupac, eny-
hén nedves levél elégetése is egészség-
károsító lehet. 

A kutatások eredményei szerint 
a  szemmel nem látható szennye-
zőanyagok belélegezve lerakódnak 
a  tüdő legmélyén, ott gyulladást vált-
hatnak ki, de rátapadnak a belélegzett 
pollenekre is, fokozva az  allergiás re-
akciókat, és további nagyon súlyos be-
tegségek okozói is lehetnek.

A levegőszennyezés sokkal nagyobb 
kockázat, mint gondolnánk. A statisz-
tikák szerint évente csaknem 11 000 
ember idő előtti halálát okozza ha-
zánkban. 

Régen mindenki égetett, miért 
kellene ezen változtatni?
Az avar égetése egy elavult, környezet-
szennyező és egészségkárosító szokás. 
Összefogással, új szokások kialakítá-
sával az avarégetésből származó több-
letszennyezést meg tudnánk szüntetni 
a városban. Sokan nem is sejtik, hogy 
a  kerti hulladék égetésével milyen 
mértékben ártanak a  maguk és  má-
sok egészségének. Emellett a kerti tűz 
az aljnövényzetben és az avarban köny-
nyen tovaterjedhet, és  komoly anyagi 
károkat is okozhat.

Egyre több önkormányzat 
tér át a környezetbarát 
zöldhulladék-kezelésre
A 306/2010. (XII. 23.) kormányrende-
let alapján, amely tiltja a kerti hulladék 
égetését (helyi rendeletben az  önkor-
mányzatok erről másként is határoz-
hatnak), Budapest területén és  egyre 
több vidéki településen is megszün-
tették a kerti hulladék égetését, és he-
lyette környezetbarát megoldásokat 
vezettek be. 

LÉGSZENNYEZÉS

Vajon mindig jó levegőt szívunk-e Gödön?
Hiába szép a Duna-partunk, hiába gyönyörűek a kertek, a zöldterületek, han-
gulatos a kisvárosi miliő, ha településünk levegőjét háztartási hulladékok ott-
honi tüzelésével, az avar és az ágak elégetésével szennyezzük. A Levegő Mun-
kacsoport 2015 novemberében 20 ponton mérte meg Gödön az  ultrafinom 
részecskék mennyiségét a levegőben egy pénteki égetési napon. Munkatársaik 
olyan mértékű részecskeszennyezést rögzítettek a város szinte minden pont-
ján, az óvodák és iskolák közelében is, mint az egyik forgalmas lakberendezési 
áruház mélygarázsában.

További információk 
és források
Levegőt Munkacsoport: levego.hu
Tiszta Levegőt Gödön közösség: 
tisztalevegotgodon.blogspot.com

Információk 
a mérőműszerről
A mérést egy TSI P-Trak 852513 
típusú ultrafinom részecskéket 
számláló műszerrel a Levegő Mun-
kacsoport munkatársa, Lenkei Péter 
végezte.

A teljes jelentés itt olvasható: https://www.levego.hu/sites/default/files/avaregetes_god.pdf

Az avarégetés okozta ultrafinom részecske-szennyezettség különbségei Gödön

Németh Györgyi
Tiszta Levegőt Gödön közösség
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Az önkormányzat célja, hogy a  lakos-
ság megismerje a  zöldhulladék égeté-
sének veszélyeit és  az  égetés elkerülé-
sének lehetőségeit. Az elmúlt években 
az  önkormányzat a  következő intéz-
kedéseket tette a  zöldhulladékégetés 
csökkentése érdekében.

A lakosság három alkalommal, 50%-
os, kedvezményes áron vásárolhatott 
komposztkeretet az önkormányzattól. 
Ebben az  időszakban minden háztar-
tás fényképes komposztálás-módszer-
tani füzetet kapott.

Az önkormányzat 6/2000. (II. 22.) 
számú, a  helyi környezetvédelem 

szabályait meghatározó rendeleté-
ben a nyári és a  téli időszakban tiltja, 
az  engedélyezett időszakban pedig 30 
percre korlátozta az avar és a gally ége-
tését. A szabadtéri égetés megengedett 
időtartamát a  tavaszi és  az  őszi idő-
szakra, éves szinten összesen hat hétre 
csökkentette. 

Tavasszal és ősszel 2-3 héten keresz-
tül több napon is ingyenes a zöldhul-
ladék leadása, és ebben az időszakban 
a kerti hulladék háztól történő elszállí-
tásának lehetőségével is élhetnek az in-
gatlantulajdonosok, zsákonként 50 Ft-
os térítési díj ellenében. 

A tavaszi és  őszi akciókon kívül 
az  idei évtől további 12 szombaton is 
lehetővé vált a zöldhulladék telephelyi 
leadása. Az  aktuális díjmentes zöld-
hulladék-leadási időpontokról az oldal 
alján olvasható tájékoztatás. 

A végleges cél a kerti hulladék ház-
tól történő elszállításának megoldása. 
Ennek érdekében az  önkormányzat 
pályázatot nyújtott be, amelynek elbí-
rálása jelenleg folyamatban van.

Jakab Júlia 
Hatósági Csoport, Göd Váro s 

Önkormányzata

KÖRNYEZET

Az önkormányzat kezdeményezései 
a zöldhulladék környezetbarát kezelésének 
elősegítésére

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

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

A jelenlegi szabályozás szerint Gödön égetni csak az idővonalon zölddel jelölt időszakokban lehet!

Kérjük, hogy lehetőség szerint éljen 
a  környezetbarát megoldásokkal, 
komposztáljon, vagy adja le a kerti 
hulladékát a zöldhulladék-lerakóba!

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

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
Nonprofi t Kft .

www.godihulladek.hu
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A tavasz és a nyár legjobb időszak a kom-
posztálás elkezdéséhez. 4 °C alatt a mik-
robák életműködése leáll. Egy házi kom-
posztáló beindításához legalább egy 1 x 1 x 
1 méteres komposzthalmot kell létrehozni. 
Ez  elég nagy ahhoz, hogy a  nedvességet 
és  a  szükséges hőt önmagától megtartsa. 
Fontos a halom nedvesen tartása. A hasz-
nos mikroorganizmusok nedves állapot 
mellett működnek hatékonyan. Ha kiszá-
radnak, ami a  felmelegedés miatt előfor-
dulhat, akkor nyugvó fázisba kerülnek, 
lassítva ezzel a lebomlási folyamatokat.

A legjobb eredmények úgy érhetők el, 
ha a  különböző nyesedékeket, maradvá-
nyokat összekeverve rétegezzük. Alulra 
a  legvastagabb részek kerülnek: gallyak, 
kukoricacsutka, fazúzalék. Ezt követően le-
het egymásra rakni a zöld részeket, nyese-
dékeket, fűmaradványokat. Felhasználha-
tóak a növényi eredetű konyhai hulladékok 
is, mint például a krumplihéj, a zöldségek 
és a gyümölcsök héja, a kávézacc, a tojáshéj, 
a  teafű. A komposztba kerülhet a  fahamu 
is. Nem szabad állati eredetű maradékot, 
kutya- vagy macskaürüléket hozzáadni, 
mert ezekben felszaporodhat a  patogén 
(emberekre is veszélyes) baktérium. 

A komposztréteg lehetőleg ne legyen 
100-110 cm-nél magasabb, hogy ne tö-
mörödjön össze. A  hulladékokat 10-20 

cm-es rétegekben helyezzük el, majd fino-
man nyomkodjuk le és vékony földszórás-
sal határoljuk el a  következő rétegtől. 
A  komposzt lazítására azért van szükség, 
hogy oxigénhez jusson a halom. Ezt 2-3 ha-
vonta történő átrakással elő lehet segíteni.

A komposzt mindig legyen kissé ned-
ves. Az eső- vagy a kútvíz a  legjobb meg-
oldás a nedvesítésre. Ha csupán klóros há-
lózati víz áll rendelkezésre, akkor arra kell 
ügyelni, hogy a szükséges mennyiségű vi-
zet felhasználás előtt legalább egy napon át 
szobahőmérsékleten pihentessük, mivel ki 
kell alakulnia a levegőben lévő szén-dioxid 
és a víz közötti egyensúlynak, és a klórnak 
is el kell illannia. 

Új réteg hozzáadása esetén lehet, de 
nem muszáj komposztgyorsítót adagol-
ni a  komposzthoz. A  komposzt tetejére 
egy evőkanál komposztgyorsítót szórjunk, 
vagy 4 liter langyos, nem klóros vízben ke-
verjük el, és  permetezzük a  halomra. Én 
csak a  tavaszi induláskor szoktam hasz-

nálni gyorsítónak egy kis Cofunát, amely 
kukacokat is tartalmaz. Utána az  egyes 
rétegek közé már félig érett komposztot is 
lehet tenni. 

Mikor nyeri el a komposzt az optimális 
állapotát? A komposzt akkor kész, amikor 
már földillatú, és a színe teljesen fekete. 

Miben célszerű komposztálni? Alap-
helyzetben elegendő a halmot földdel vagy 
lyuggatott fóliával letakarni. Ez  véd a  ki-
száradástól, és mindenütt egyformán érett 
lesz alatta a  komposzt. (Érdemes tudni, 
hogy a  komposztos földdel takart, dom-
bos ágyon kitűnően fejlődnek a palánták.) 
Kaphatóak gyárilag készített műanyag 
komposztálók is, amelyek esztétikussá te-
szik a komposztáló látványát.

Zombory László
Gödi Kertbarát Klub 

(Készült Göd Város Önkormányza-
ta és a Tiszta Levegőt Gödön közösség 

közreműködésével.)

KERTI TANÁCSOK

Komposztálási kisokos
Egy kényelmes, pénztakarékos és környezetbarát megoldás 
a kerti hulladék kezelésére

Sokszor túlmisztifikálják a komposztálást, mintha valami bonyolult és időigé-
nyes műveletről lenne szó, pedig nem így van. A  komposztálás a  takarékos, 
és kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy lusta kertészek környezetbarát kerti-
hulladék-kezelésének módszere, rengeteg előnnyel.

Lehet-e diólevelet komposztálni?
Igen, csak kicsit hosszabb ideig kell várni a felhasználással. A kísérletek tanul-
sága szerint a komposztálatlan diólevélnek kedvezőtlen a hatása a tesztnövény 
fejlődésére, azonban négy hónap komposztálás után a dió kedvezőtlen hatása 
csökken. A kilencedik hónapot követően pedig a dióból és a más lombból ké-
szült komposzt egyformán pozitívan hat a tesztnövény zöld tömegére.

A komposztálás előnyei 
az égetéssel szemben:

•  Időtakarékos, hiszen nem kell 
órákig állni a füstölgő, égő kupac 
mellett.

•  Egyszerű, ugyanis a  kertben kü-
lönféle változatos hulladékfajták 
keletkeznek. Ezeket egymásra téve 
a komposzt magától képződik.

•  Olcsó, mivel egy kerti gödörben 
vagy egy kupacban is elkészülhet 
a  komposzt, nem muszáj ládát 
venni.

•  Környezetbarát és  egészséges, hi-
szen a komposztálásnál nem kelet-
kezik légszennyező anyag.

•  Pénztakarékos, ugyanis 2-3 hónap 
alatt a virágok és a zöldségek szá-
mára természetes szerves trágya, 
biotrágya állítható elő.

•  Praktikus, mert a  szerves háztar-
tási hulladékot is felveszi a  kom-
poszt, így több hely marad a  ku-
kában.
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Az alsógödi nyaralótelep területén 1920-ban egye-
sületi iskola alakult. 1921-ben létrejött Alsógöd 
község, és  a  községi iskola, amely 1922-ben álla-

mi fenntartású lett. Ezeknek az  iskoláknak a  jogutódja, 
a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola így 
hamarosan megünnepelheti megalakulásának századik 
évfordulóját. Az  iskola eddig hat alkalommal tette közzé 
könyv formájában egy-egy esztendejének történetét. Most 
arra készül, hogy azok folytatásaként olyan kiadványokat 
készítsen, amelyek méltó összegzését adják az  intézmény 
százéves múltjának. Júniusban tanárokból és  öregdiákok-
ból munkacsoport alakult. 2019 májusában egy olyan köny-
vet szeretnének megjelentetni, amely az  iskola pedagógu-
sainak állít emléket nevük, arcuk, életük megörökítésével. 
A  jubileumig hátralévő évekre további könyvek létrehozá-
sának ötlete, illetve terve is megszületett. A  már említett, 
készülőben lévő könyvvel együtt a terv a következő:

•  A pedagógusok arcképcsarnoka – azokról a nevelőkről, 
akik eddig itt tanítottak. A kiadvány mintegy 200 pedagó-
gus bemutatását tervezi.

•  A tanulók arcképcsarnoka – az iskolában végzett diákok 
tablói, illetve csoportképei és a 100 év tanulói ábécérend-
ben.

•  Az osztálytalálkozók könyve – ebben a nagy osztálytalál-
kozók (25., 30., 40. évi stb.) képei kapnának helyet.

•  A Huzella alapítványainak története – az A+V, a Gödi Ifjú-
ságért, a Nyelv és Tehetség Alapítvány bemutatása.

•  Az alsógödi iskolai színjátszás története – Székelyfonó, 
Tündér Ilona és Árgyélus, Vándordiák stb.

•  Az iskola hírnevét megalapozó öregdiákok – világhírű 
sportolók, országosan elismert mérnökök, diplomaták, 
orvosok stb. bemutatása.

•  Az alsógödi cserkész- és úttörőélet története – az  ifjúság 
szabadidejének bemutatása korszakokon át.

•  Az iskola száz évének története – a publikálható régi do-
kumentumok tükrében.

Mindezek a tervek persze csak akkor valósulhatnak meg, 
ha az  iskola még élő öregdiákjai közül azok, akik e  kiad-
ványok létrehozására vállalkoznak, megfelelő támogatást 
kapnak. A  Gödi Körkép olvasói közül olyan volt alsógödi 
tanulók jelentkezését várjuk, akik segíteni szeretnének eb-
ben a munkában. Kérjük, adják meg elérhetőségüket és azt, 
hogy mely kötetek létrehozásában tudnának részt venni, 
miben tudnának segíteni, milyen további elképzeléseket 
tartanak megvalósíthatónak a  centenárium, 2022 évéig. 
A jelentkezéseket a következő e-mail-címen várjuk:

eltuntido2019@gmail.com
Fenti terveink megvalósulásának lépéseiről a  jövőben 

időnként beszámolunk. Közreadjuk azoknak a tanároknak 
a  nevét, akikkel kapcsolatban segítségre lesz szükségünk, 
hogy a  kollektív bölcsesség kiegészíthesse ismereteinket, 
és teljesebb képet adhassunk egykori nevelőinkről.

János W. és az „Eltűnt időnk nyomában” csapata

HELYTÖRTÉNET

Alsógödi pedagógusok arcképcsarnoka
A Huzella Iskola centenáriumára készül az „Eltűnt időnk nyomában” csapata
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A téma ezúttal a  reneszánsz ko-
rának művészete volt, me-
lyet az  egyes alkotóműhelyek 

a  művésztanárok vezetésével – kerá-
mia (Véninger Margit keramikus), rajz 

(Garami Mária rajztanár), tűzzománc 
(Majoros Klára tűzzománcos), öt-
vös (Lengyel Boglárka ötvösművész), 
szobrász (Fazekas Csilla festőművész), 
kiskézműves (Bozsonyik Rita és  Boda 
Bianka pedagógusok) – a  saját artiszti-
kus eszközeikkel jelenítettek meg.

A negyedszázados jubileum jó al-
kalom volt arra, hogy a  tudósító, sorra 
felkeresve a  csoportfoglalkozásokat, 
a  művésztanárokat a  műhelymunkával 
kapcsolatos koncepcióikról, a gyerekeket 
pedig az élményeikről kérdezze.

Garami Mária: A legfontosabb célom 
azt volt, hogy a „rajzos” gyerekeim meg-
ismerkedjenek a reneszánsszal, az akkor 
élt emberek mindennapjaival, a világról 
alkotott elképzeléseikkel és persze a kor 
művészetével.

Mindezt nagymértékben segítette a vi-
segrádi kirándulásunk, s  természetesen 
a foglalkozások közben is olvasok-mesé-
lek a gyerekeknek e korhoz köthető tör-
téneteket.

Ami pedig a  munkáikat illeti, a  két 
hét során megismerhettek különböző 
technikákat, használtak például diópá-
cot, pasztellkrétát, készítettünk textil-
montázst. Magától értetődően minden 
alkotásuk valamiképpen kötődött a  re-
neszánszhoz.

A rajzcsoport egyik tagja, Berczeli 
Maja a  következőket mesélte: Visegrá-
don sok érdekes dolgot mondott nekünk 
az  idegenvezető a  reneszánszról, sok 
olyasmit tudtam meg, amiről korábban 
nem hallottam. És jó volt az is, hogy a mi 
nyelvünkön, gyereknyelven mesélt ne-
künk. Mária nénit pedig azért szeretjük, 
mert nagyon segítőkész, de nem rajzol 
bele a  munkáinkba, hanem tanácsokat 
ad, hogyan lehetne jobb a  rajzunk. Né-
hány éve visszajárok az  alkotótáborba, 
és  minden alkalommal tanulok valami 
újat, idén például a kavics- és az üvegfes-
tést. Mária néni arra sarkall bennünket, 
hogy változatos technikákat használ-
junk.

Maja csoporttársa, Elekes Dániel 
elárulta nekünk, hogy bár szeret raj-
zolni, otthon nemigen szán rá időt. Itt, 
az  alkotótáborban viszont „kénytelen”: 

„Ráveszem magam arra, hogy rajzoljak, 
és  így fejleszthetem a  rajztudásomat. 
Érdekes volt például diópáccal dol-
gozni, örülök, hogy megismertem ezt 
a technikát.”

Lengyel Boglárka: Mivel restaurátor-
ként is dolgozom, az adott korszakból ki-
választok műtárgyakat, melyeket aztán 
a  gyerekek maguk is elkészítenek, azaz 
műtárgymásolatokat csinálnak, persze 
nem teljes hűséggel. Az  idei csapatban 
öten „újoncok”, míg ketten már tavaly is 
„ötvösködtek”. Tehát akad, aki önállób-
ban dolgozik, s van, akinek kicsivel töb-
bet kell segíteni, de mindannyian rend-
kívül ügyesek. Kizárólag alapanyagokat 
használnak, nincsenek „félkész” termé-
kek, a  gyerekek mindent maguk készí-
tenek, a foglalatot, a láncot, a kapcsokat. 
Gyűrűvel kezdtük, násfával, majd vere-
tes könyvvel folytattuk, a  lányok rene-
szánsz pártát, a fiúk pedig díszes övet is 
fabrikáltak.

Palatka Barnabás: Nagyon jól érzem 
magam, szeretem ezt a tábort. Majdnem 
minden évben eljövök ide, tavaly példá-
ul kiskézműves voltam. Most az ötvösök 
között könyvhöz veretet, majd gyűrűt 
és medált készítettem, az utóbbihoz lán-
cot is.

Majoros Klára: Huszadik éve vezetek 
csoportot az alkotótáborban, az idei osz-
tályom zömmel kezdő zománcosokból 
állt. A reneszánsz témakörén belül első-
sorban a  korra jellemző motívumokkal 
dolgoztunk. A gyerekek a két hét során 
többféle technikát kipróbáltak, vasle-
mezre zománcoztak, karcolt technikával 

NYÁRI TÁBOR

Jubileum a reneszánsz jegyében
Mint az elmúlt harmadfél évtizedben mindig, idén is a József Attila Művelődé-
si Ház adott otthont július első két hetében az ifjúsági képzőművészeti alkotó-
tábornak, szám szerint a jubileumi huszonötödiknek.

A tűzzománcosoknál Anna és Lilla az ősi 
rekeszzománc technikát is elsajátították

A jubileumi ünnepség hagyományosan 
tortaevéssel zárult

A kiskézművesek csoportja sokféle 
technikával ismerkedett meg

Lengyel Boglárka fémrestaurátor 
vezetésével készülnek a veretes könyvek az 
ötvösműhelyben
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rézlemezre, de megpróbálkoztak a  bi-
zánci rekesz- és a sodronyzománccal is. 
Valamennyien több munkát is készítet-
tek.

Klára egy korábbi tanítványa, Détári 
Réka így emlékezett: Tízéves koromtól 
jártam ide az alkotótáborokba, jó kis csa-
pat gyűlt itt össze minden alkalommal. 
Később, felnőttként hiányzott ez a  fajta 
alkotói élmény, az önkifejezés, ezért Klá-
ri tovább irányított engem a fővárosban 
élő mesteréhez, azaz folyattam a  tűzzo-
máncozást. Most elhoztam néhány mun-
kámat, többek között azt a  tűzzománc 
technikával készült keresztet, amelyre 
a  férjemmel az  esküvőnkön tettünk fo-
gadalmat.

Bozsonyik Rita: A kiskézműveseknél 
a  reneszánsz témakörét Mátyás király 
alakja köré építettük fel. Készítettünk 
reneszánsz edényeket, a fiúk pénzérmé-
ket, a lányok medálokat. A Mátyás-me-
sékhez kapcsolódva pedig reneszánsz 

bábokat, amelyekkel eljátszottunk egy 
rövid történetet. Csináltunk nemez-
labdákat, koronákat, agyagedényeket, 
könyvjelzőket, merítettünk papírt, 
s  persze mindennap mesélünk, éneke-
lünk, körjátékozunk.

Minden újságíró álma, hogy kérés nél-
kül is megrohanják őt az interjúalanyok. 
Nos, Zsófi, Janka, Johanna, Bence, Nor-
bi és a két Dávid egymás szavába vágva 
mesélte: Azok a hűtőmágnesek tetszettek 
a legjobban, amelyekre a monogramun-
kat rajzolhattuk, de az is jó volt, amikor 
a kiserdőben sétáltunk, és utána elmen-
tünk fagyizni. Táboros pólót is kaptunk, 
amit a  visegrádi kiránduláson viselhet-
tünk először.

Fazekas Csilla: A  szobrászcsoportot 
negyedik éve viszem, korábban a  fér-
jem vezette, tőle örököltem meg. A  re-
neszánszt egy korabeli város makettjén 
keresztül fogalmaztuk meg magunknak, 
a  gyerekek agyaggal, papírmaséval, tex-

tillel dolgoztak. Ebben az  „ideális” re-
neszánsz városban minden gyerek saját 
világa is megjelenik.

A városépítők közül Szita Martin 
nyilatkozott lapunknak: A  visegrádi 
kiránduláson is gyűjtöttünk ötleteket 
a várostervezéshez, már ott készítettünk 
vázlatrajzokat, itthon pedig, többnyire 
agyagból megvalósítottuk az  elképzelé-
seinket. Mindenkinek kellett formáznia 
egy lakóházat, én ezen kívül csináltam 
egy templomot, szobrokat és kutakat is.

Véninger Margit: A  kiindulás nálam 
mindig az, hogy milyen a csoport életko-
ri összetétele, illetve, hogy vannak-e kö-
zöttük visszatérő gyerekek. Nekem kell 
igazodnom hozzájuk. Az idei csoportban 
fele-fele arányban voltak újak és visszajá-
rók. Minden munka valamiképpen kap-
csolódott a  reneszánsz formavilágához, 
motívumaihoz, illetve azokhoz a  fenn-
maradt tárgyakhoz, amelyeket Visegrá-
don is láthattak a  gyerekek. Az  utóbbi-

A kiskézművesek büszkén fogják viselni az uralkodói ékességeket A művelődési ház színpada egy miniatűr reneszánsz várossá 
változott a szobrászcsoport jóvoltából

A kerámiaműhely míves és mázas munkái közül kiemelkedőek voltak a Visegrádon látott, de 
már saját készítésű és díszítésű albarellók
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ak közül mindenki lerajzolt egy-egyet, 
aztán idehaza egy kiselőadás keretében 
beszámolt arról, hogy miért éppen azt 
választotta. Ami pedig a  munkáikat il-
leti, készültek kályhacsempék, dombor-
művek, pikkelymintás díszítések.

Lowack Balázs, Margó egykori ta-
nítványa a  negyedévet zárta a  Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen: Már Pesten 
is jártam Margó nénihez, aztán amikor 

megtudtam, hogy itt is vezet alkotótábo-
rokat, több egymást követő nyáron jöt-
tem Gödre „táborozni”. Az általános is-
kola után nekem a Kisképző következett, 
méghozzá a könyvműves szak, s az egye-
temre is úgy mentem, hogy könyvresta-
urátor leszek. Időközben azonban érde-
kelni kezdett a huszadik század második 
felében élő képzőművészek alkotásainak 
a restaurálása is. Még nem döntöttem el, 
hogy végül majd merre veszem az irányt.

Régi és  kedves hagyomány, hogy tá-
borzáráskor minden csoport választ egy 
ösztöndíjra jelöltet. Idén a kiskézművesek 
közül Alakszai Janka, a  szobrászoknál 
Elekes Csaba, a  tűzzománcos Hattyasy 
Anna, az ötvös Szirony-Kiss Enikő, a rajz-
csoportból Berczeli Maja, a keramikusok 
közül pedig Sándor Bozsóka volt a  jelölt. 
A szerencse Bozsókának kedvezett, ő lett 
a 2019. évi ösztöndíjas, azaz jövőre ingye-
nesen vehet részt a képzőművészeti alko-
tótábor munkájában, méghozzá a  maga 
választotta csoportban.

A zárónapon a  gyerekek munkáit 
a nagyteremben tekinthették meg a szü-
lők és  az  érdeklődők, míg – a  tábor 25. 

születésnapja alkalmából – a  művészeti 
pályát folytató volt növendékek alkotása-
iból az emeleti galériában nyílt kiállítás. 
E  kettős vernisszázst Landgráf Katalin 
iparművész üdvözölte, megköszönve azt, 
hogy részese lehet ennek a  csodálatos, 
25 éves történetnek, amelyben az alapító 
művészek és a hozzájuk csatlakozó mű-
vésztanárok mellett közel 1600 gyermek 
vett részt. A  városvezetés nevében dr. 
Pintér György alpolgármester méltatta 
a  kiállított műtárgyakat, s  mondott kö-
szönetet a művésztanároknak és a műve-
lődési ház munkatársainak.

A képzőművészeti alkotótábor fer-
geteges utcabállal zárult, a  születésnapi 
torta az utolsó morzsáig elfogyott, a zene 
és  a  tánc pedig jókedvre derítette még 
a kemencében felejtett agyagfigurát is.

Legtöbbünk mély meggyőződése, hogy 
a művészet semmi mással nem pótolha-
tó élménnyel ajándékoz meg bennünket 
akkor is, ha „csupán” nézők, hallgatók 
vagy olvasók vagyunk, ám különöskép-
pen becses az ajándék, ha mi magunk is 
megtapasztalhatjuk az alkotás csodáját.

Walter Béla

Vidám alkotómunka a kerámiaműhelyben

Véninger Margit (jobbra) és Garami 
Mária (balra) alapító tanárok köszönetet 
mondanak 25 éves munkájáért a tábort 
alapító Szabó Zsuzsa igazgatónőnek

Az alkotótábor záró kiállításán a „büszke alkotók” bemutatják 
munkáikat

Táborzáró ünnepség a művelődési ház előtt épített szabadtéri 
színpadon

A jubileumi ünnepséget több százan tisztelték meg jelenlétükkel
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E sorozat 2016-ban kezdődött 
el, s a Gödi Barokk Napok idei 
első koncertjeinek is Bálint volt 

a főszereplője. Róla tudnunk kell, hogy 
huszonévesen megnyerte a világ egyik 
legnevesebb versenyét, a  lipcsei Bach 
Orgonaversenyt, s  klarinétosként is 
nemzetközi versenyek díjazottja volt. 
15 évvel ezelőtt Gödről utazott Bos-
tonba, három éve pedig New Yorkban 
él, ahol jelenleg a Szent Péter-templom 
zeneigazgatója és  kántora. Az  elmúlt 
években egyre több művet komponál, 
s  idén szerezte meg a  doktori címet 
a Yale Egyetemen zeneszerzésből.

A sikeres és nemzetközileg elismert 
művésznek a mai napig fontosak a gödi 
fellépések, melyekre mindig izgatottan 
készül. Július 15-én, vasárnap este 8 
órától – Becze Szilvia vonzó műsor-
vezetői szereplésével – a  Szent Ist-
ván-templomban négy mű hangzott 
el, mindegyikben Bálint csembalózott. 
No igen, ugyanis e hangszernek is ava-
tott előadóművésze. Rohmann Ditta, 
a  hazai csellisták egyik kiemelkedő 
előadóművésze játszotta Carl Philipp 
Emanuel Bach B-dúr gordonkaver-
senyét egy kilencfős kamarazenekar 
közreműködésével, tökéletes techni-
kai képzettségről, a  művel való teljes 

azonosulásról tanúbizonyságot téve. 
Ezt követően Karosi Bálint kísérte 
csembalón Dálnoky Annamáriát, aki 
Purcell-dalokat énekelt. A  fiatal éne-
kesnővel már találkoztunk két éve is: 
szerepelt Pászthy Júlia tanítványainak 
koncertjén. Vivaldi d-moll Concer-
to grossójának egyik hegedűszólóját 
a szintén gödi kötődésű Homoki Gábor 
játszotta, természetesen ő  is elsőran-
gúan, teljes átéléssel. Külön köszönet 
Gábornak, hogy nem csak a  játékával 
kápráztatta el a  hallgatóságot, hanem 
ő  állította össze a  kis zenekart, mely-
nek tagjai túlnyomórészt a  Concerto 
Armonico zenekar tagjai is, ahol Gábor 
a koncertmester. Záró műsorszámként 
Karosi Bálint „Concerto after Vivaldi” 
műve hangzott el magyarországi ősbe-
mutatóként a gödi templomban.

A szépszámú, zeneértő közönség 
szűnni nem akaró tapsviharral fe-
jezte ki elismerését a  koncert végén. 
Az együttes két tételt játszott el Bálint 
művéből ráadásként. Aki immár ötö-
dik éve rendszeres résztvevője a  ko-
molyzenei koncerteknek, egyöntetűen 
állíthatja, hogy ilyen magas színvona-
lon nem szólalt még meg egyik kama-
razenekar sem. Alsógöd kivételezett 
helyzetben van. Elkápráztató hang-

versenyek részesei lehetünk évről évre, 
s  rendre találkozhatunk műfajuk leg-
kiválóbb zenészeivel, énekeseivel.

Persze nem véletlen, hogy szívesen 
jönnek vissza azok is, akik már föl-
léptek nálunk, hiszen értő közönség 
fogadja őket, akik megbecsülik mun-
kásságukat. Azok is szívesen jönnek 
hozzánk, akik először állnak ki a szín-
padra, mert zenésztársaiktól már 
hallották hírét a  gödi koncerteknek. 
Köszönet illet mindenkit, aki bármi-
lyen szerepben hozzájárul egy ilyen 
esemény megvalósulásához, a  színpa-
don, a nézőtéren − vagy az események 
támogatójaként.

Wagner László

Gödi Barokk Napok

Lachegyi Imre
és a Sebastian Consort

koncertje
augusztus 26-án,

vasárnap 18 órakor
a Szent István-templomban

(Göd, Pesti út 73.).

Közreműködik:
Szili Gabriella – ének,
Molnár Sára – furulya.

Program:
Vivaldi: G-dúr concerto

Telemann: e-moll concerto
Corelli: Concerto grosso
J. S. Bach: 209. kantáta 
(Non sa che sia dolore)


Gödi Jazz Napok

Családi koncert
a Tó Bisztróban
szeptember 1-jén,

szombaton 19 órától

Fellép:
a Fassang László – Rohmann Ditta 

házaspár,
a Varga Bendegúz – Karosi Júlia 

házaspár és
Váczi Dániel.

A barokk kamarazenekar Karosi Bálint művét játssza a zeneszerző és a koncertmester, 
Homoki Gábor közreműködésével 

KONCERT

Gödi Barokk Napok I.
2016 óta harmadik alkalommal rendezzük meg barokk koncertsorozatunkat, 
amelynek ötlete Karosi Bálint orgonaművésztől ered. Ő behatóan foglalkozik 
a régizenével, s néhány éve, amikor hazalátogatott Amerikából, fölvetette, mi 
lenne, ha barokk művek adnák nyári koncertjeink alapját.

Az idei koncertek támogatói voltak:
Göd Város Önkormányzata, Váci Egyházmegye, NKA, NEA, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Sauska Borászat, Új Ház Centrum- Piramis, Alsógödi Egyházközség, 
Csepregi cukrászda.

Gödi Körkép | 2018. 8. szám KULTÚRA

31



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

KÖNYVES ÖTÖS
augusztusi könyvajánlatunk:
•  Salman Rushdie: A Golden ház
•  Bea Johnson: Zero Waste otthon − Kevesebb hulladék, egy-

szerűbb élet
•  Szondy Máté: Megélni a pillanatot – Mindfulness, a tudatos 

jelenlét pszichológiája
•  Jim Robbins: Azok a csodálatos madarak
•  Marék Veronika: Boribon pancsol

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsa vezetésével
Téma: Dragomán György Oroszlánkórus című novelláskötete
Időpont: 2018. szeptember 27. (csütörtök) 18 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

KÓRUSÉNEKLÉS

Felvidéken adott koncertet 
a Gaude kórus
Különleges koncerthelyszínt választott a kórusától búcsúzó 
karnagy, Utassy Ferenc.

Nem véletlenül esett a  választása a  Gömör megyei Pel-
sőcre, az  idén 775 éves szlovákiai településre. Itt született 
ugyanis a  hosszú évek óta Izlandon élő és  dolgozó Máté 
Péter, a  reykjaviki Zeneakadémia hangszeres tanszéké-
nek vezetője és zongoraprofesszora, aki a  júniusi hétvégén 
a  Gaude kórus zongorakísérőjeként vett részt szülőfaluja 
zenei rendezvényén.

Egy korszak lezárását nem könnyű megélni, főleg nem 
könnyű méltóképpen megünnepelni. A  gondos igénnyel 
összeállított zenei programok azonban olyan odaadást kí-
vántak meg a kórustól a kora tavaszi fellépésektől egészen 
a búcsúkoncert utolsó akkordjáig, amely átsegített bennün-
ket ezeken a hónapokon.

A Gaude kórus indulása óta minden egyes zenei kirándu-
lásunkról kulturális értékekkel is gazdagodva tértünk haza. 
Ezen a  júniusin az  alsósztregovai, nagyszerűen felújított 
Madách-kúriába látogatva, Az ember tragédiája klasszikus 
sorait felidézve többünkben megfogalmazódott az ismerős-
ség élménye: kórusunk elmúlt tizennyolc évének megannyi 
küzdelme, szépsége, bizakodása e színpadi műből mily ta-
lálóan tükröződik vissza!

Fellépésünk előtt a  helyi Korona énekegyüttes, Tömöl 
Gabriella vezetésével szólt a zene nyelvén a nagyszámú kö-
zönséghez. A Gaude kórus reneszánsz madrigálok, valamint 
Kodály Zoltán és  Bárdos Lajos kórusművei mellett Bartók 
Béla Négy szlovák népdalát adta elő. A hallgatóság zeneértő 
figyelemmel hallgatta az énekkar két meglepetésszámát is, 
egy izlandi hazafias, illetve egy hálaadó éneket: utóbbiak-
kal megköszönve karnagyunknak azt, hogy annyi mindent 
tanulhattunk tőle az  izlandi nyelv szépségeiről, az  izlandi 
kultúra gazdagságáról.

Karnagyunktól Hamvas Béla gondolatával búcsúzunk:
„Ez a tevékenység: a lehullottat visszaemelni, az elvesztet-

tet megtalálni, a  bemocskolódottat megtisztítani, az  elho-
mályosultat kifényesíteni, az összetörtet ismét egybeépíteni, 
a fellázadtat megtéríteni és megbékíteni. Egyszóval: megvál-
tani. Az  emberi tevékenység értelme, hogy a  világot át kell 
emelni a szellemi világba, vagyis arannyá kell változtatni.”

Tóthné Barcs Ágnes

Kávéalátét − 2018 ősz
Olvasókör Bodnár Zsuzsával

Szeptember 27. (csütörtök) 18.00
Dragomán György: Oroszlánkórus

Október 30. (kedd) 18.00
Murakami Haruki: Kafka a tengerparton

November 29. (csütörtök) 17.30
Szálinger Balázs: Köztársaság
(előzetes színházlátogatással)

December 18. (kedd) 18.00
Szilasi László: A harmadik híd
A szerző meghívását tervezzük!

Helyszín: Központi könyvtár (Pesti út 72.) PR
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Ősztől új karnagya lesz a  Gaude kórusnak, Földvári 
Mátyás másodéves zeneakadémiai hallgató személyé-
ben. A  kórusmunka tehát szeptembertől folytatódik: 
minden csütörtökön este fél nyolctól a felsőgödi közös-
ségi házban, ahová új tagokat is várnak szeretettel.
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20-tól 24 óráig
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!

20 órától
Hiphop Klub
A kilencvenes évek kultikus hiphop zenéivel 
várjuk a műfaj iránt érdeklődőket!

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

augusztus

20
hétfő

szeptember

14
péntek

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

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

10 órától 18 óráig
Áramlásban
Életmód és Egészségnap

Vezetett meditációk, előadások, reiki, jóga, body-art, masszázs, 
mandala-festés és sok más különlegesség a testi-lelki egészség 
jegyében!
További információ: (06 30) 383-95 67 • A program ingyenes!

szeptember

8
szombat

20 órától
Original 
Göod Times Blues

A méltán népszerű gödi blues-formáció ezúttal Kovacsik Tamás 
dobossal (Ismerős Arcok) kiegészülve várja a közénséget a Duna-
parti Büfé színpadán!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

18 órától
Bud Spencer –
Terence Hill Fan Klub

Az Én a vízilovakkal vagyok című � lmmel, hagymásbabbal és 
Trike-motoros felvonulással várjuk kedves vendégeinket.
További információ: (06 30) 383-95 67 • A program ingyenes!

augusztus

31
péntek

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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SZEPTEMBER 4. KEDD | 10.00
Meridián torna

SZEPTEMBER 5. SZERDA | 13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

SZEPTEMBER 6. CSÜTÖRTÖK | 18.00−20.00
A Gödi Növénykedvelők Klubjának programja

SZEPTEMBER 10. HÉTFŐ | 13.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

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

SZEPTEMBER 13. CSÜTÖRTÖK | 13.00

A Napos oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

SZEPTEMBER 15.SZOMBAT | 14.30

A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház klubjainak 
aktuális programjai

S Z E R E T E T T E L  I N V I T Á L U N K  M I N D E N K I T

a Gödi Növénykedvelő Klubba
Tervezett tevékenységeink:

• Újdonságok termesztése
• Biztonsággal termeszthető növények népszerűsítése

• Gyermekek bevonása a kertészkedésbe

Ha belépsz, érvényesülnek a mellékhatások:
 Növényimádat, növényfüggőség, mindenhol zöldeket látsz.

Zöldeket eszel, iszol, álmodsz.
Orvosi segítségre nem számíthatsz.

Némi rosszabbodás várható, ha kapcsolatba lépsz velünk.

Minden hónap első és második csütörtökén
18-tól 20 óráig növénypepecsre és összföldtúrási 

megbeszélésekre jövünk össze. 

Az iskolai tanévben a József Attila Művelődési Házban 
(Göd, Pesti út 72.), 

nyáridőben pedig majd kitalálunk valamit.

Facebook: Gödi Növénykedvelő Klub csoport
Csécsi Terézia: (06 20) 418-7959 és (06 27)330-570

Józ sef  At ti la  Művelődési  Ház  |  2131 Göd,  Pesti  út  72.

KEDVES BORKEDVELŐ GÖDIEK!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2018. szeptember 7-én, pénteken 
18 órára a gödi művelődési házba, a Gödi Borkedvelők Klubjának alakuló 
összejövetelére. A sokszínű, izgalmas programok mellett a klubtagok meg-
tanulnak bort kóstolni, megismerkednek a borvidékeinkkel és kitekintést 
nyernek a nagyvilágba is. A jó borok és a jó hangulat garantált!
A klubfoglalkozások a továbbiakban minden hónap utolsó péntekén lesznek.
Bővebb információ Facebookon a „Gödi Borklub” csoportban, vagy telefonon 
a (06 30) 841-7271-es telefonszámon.

Szecseyné Horváth Hanna borász, klubvezető

AJÁNLÓ
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
Józ sef  At ti la  Művelődési  Ház  |  2131 Göd,  Pesti  út  72.

József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu | telefon: (27) 532-160, (06 20) 254-5124, (06 20) 485-4791

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

MINDEN PROGRAMUNK DÍJTALAN. VÁR A KULTÚRHÁZ!

2018. szeptember 8., szombat 10 óra
A GÖDI KERTBARÁTOK KLUBJÁNAK „KERT-
KULTÚRA” KIÁLLÍTÁSA

A gödi kertekben termett növények és  az  ebből készült 
termékek bemutatása a József Attila Művelődési Házban.
A kiállítást Simon Tamás alplgármester nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető szombaton és vasárnap 10-től 18 
óráig, valamint hétfőn 8 és 11 óra között.
A belépés ingyenes. Mindenkit szerettetel várunk!

2018. szeptember 14., péntek 17 óra
GÖDI AMATŐR MŰVÉSZEK BEMUTATKOZÓ 
KIÁLLÍTÁSA

Kiállítók: Sas Veronika, Székely Csilla, Vaczula Krisztina
A kiállítást megnyitja: Makói Juhász István festő-restaurá-
tor, képzőművész-tanár.
A kiállítás megtekinthető október 9-ig, a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

2018. szeptember 14., péntek 18 óra
GÖDI MŰVÉSZEK KAMARAKONCERTJE 
A NÉGY ÉVSZAK JEGYÉBEN − ŐSZ

Fellépnek:
Danyílova Galína, Varró Katalin − hegedű
Kondor Péter − brácsa
Bartos Csaba – cselló

2018. szeptember 15., szombat 16 óra
MODERN TÁNCCSOPORTOK TALÁLKOZÓJA

Bemutatkoznak a gödi tánccsoportok: jazzbalett, hiphop, 
kortárs és színpadi tánc.
Várjuk a tánc iránt érdeklődő gyermekeket, szülőket.

UTÁNA 20 ÓRAKOR
PÁL DÉNES MŰSORA

Gödi Körkép | 2018. 8. szám AJÁNLÓ
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Gödre érkezik a Kolonics, 
a sportlegenda című kiállítás
A pekingi olimpia előtt, éppen egy évtizede tragikusan 
elhunyt Kolonics György kétszeres olimpiai, tizenötszö-
rös világ- és háromszoros Európa-bajnok kenus emlé-
két vándorkiállítás is őrzi. „Koló” amellett, hogy adott-
ságai és a világon egyedülálló technikája révén kivételes 
kenus volt, erényeivel is kitűnt. A legenda sportpályafu-
tását bemutató tárlat augusztusban Gödre érkezik.

Az ország különböző vidékein „végigvándorolt” kiál-
lítás eddig 19 városban mintegy 500 000 emberhez ju-
tott el. Idén a gödi lesz az első, ami a 25. Göd Kupa évé-
ben méltó megemlékezést jelent. „Koló” nem egyszer 
maga is örömmel tett eleget a gödi meghívásnak, és ült 
hajóba a Dunakanyar egyik legnagyobb vízisport-ese-
ményén.

A rendezést felvállaló Kolonics György Alapítvány 
célja a  példakép talán legfontosabb feladatának meg-
valósítása: „Lehetőséget teremteni a gyerekeknek, hogy 
megismerjék a  sport szépségeit és  személyiségformáló 
erejét. Esélyt adni, hogy a mozgást válasszák az egész-
ségtelen életmód, és a felnőttkor alapját jelentő rendsze-
res munkát a céltalanság helyett.”

A kiállítás a  József Attila Művelődési Házban lesz 
megtekinthető; a megnyitó 2018. augusztus 24-én, pén-
tek este 6 órakor kezdődik; a szervezők minden érdek-
lődőt szívesen látnak.

Nyitvatartás: augusztus 25-től szeptember 1-jéig, 10 
és 17 óra között, szeptember másodikán, vasárnap zár-
va, majd szeptember 3-tól szeptember 6-ig 8 és 19 óra 
között. Csoportok bejelentkezését a  (06 20) 254-5 124 
telefonszámon várják.

KAJAK-KENU

A gödi kajakosok idén is jól 
teljesítenek a Vízitúra-kupában

A hazai kajak-kenusport naptárában, a szövetség szerve-
zésében esztendők óta szerepel a magyar vízitúra-bajnok-
ság. Hazánk legnagyobb és legnépszerűbb országos mére-
tű amatőr, 7 fordulós vízitúra-versenysorozatán a Gödi SE 
tagjai is nagy számban vesznek részt, többek között Váczai 
Enikő, Fidlóczky Zsolt, Nagy Árpád, Néder Ádám és Vona 
Csaba.

− A versenyen több kategória is lehetőséget jelent az in-
dulásra. Minden fordulóban pontot lehet szerezni, amit 
a helyezések után kapnak a résztvevők, kategóriák szerint. 
A szezon végén a pontokat összesítik, majd ezek alapján 
kerülnek ki a győztesek. A tavalyi év összesített versenyé-
ben, a K2-es kategóriában első helyet szerző Vona Csaba 
idén is harcba száll, hogy ismét meghódítsa a dobogó leg-
felső fokát. Eddig öt fordulót rendeztek, még Tokaj és Du-
nakiliti várja a sportolókat – tájékoztatott az Európa-baj-
nok Váczai Enikő.

AZ EDDIGI FORDULÓK EREDMÉNYEI:
Dunakeszi − 24 km-en Vona Csaba, Néder Ádám 2. hely;
Baja − 35 km-en Vona Csaba, Néder Ádám 2. hely;
Rába lapátolás − 24 km-en Vona Csaba, Váczai Enikő K2 
és összesített 1. hely (pályacsúcs: 1 óra 28 perc);
Szigetszentmiklós − 21 km-en Vona Csaba, Váczai Enikő K2 1. hely;
Ráckeve − 27 km-en Vona Csaba, Váczai Enikő K2, összesített 1. 
hely.

Vasvári Ferenc

PROGRAMAJÁNLÓ

Szüreti sportdélelőtt
A Belépés Családostul programsorozat szervezői szep-
tember 15-én (szombaton) reggel 8.30-tól szüreti sport-
délelőttöt szerveznek. A programban többek közt Városi 
Utánpótlás Kupa labdarúgótorna, asztalitenisz és  teqball 
szerepel.

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

Vona Csaba és Váczai Enikő kiváló egységet alkot 
a kupasorozatban
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PROGRAMAJÁNLÓ

Asztalitenisz Rekord Kupa 
augusztus 20-án

A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya és a névadó Rekord 
Kft. augusztus 20-án rendezi a  20. Rekord Kupa asztali-
tenisz-versenyt a Balázsovits János Sportcsarnokban. Ne-
vezni a helyszínen 8.30-tól lehet (nevezési díj gyermekek-
nek 500, felnőtteknek 1000 Ft).

Kategóriák: gyermek (14 éves korig, nem igazolt), 
amatőr (nem igazolt játékosok, akik nem vettek részt csa-
patbajnokságban), igazolt (Bp., kerületi I. és II., Megye I. 
A, B és C igazolt játékosok), nyílt (Bp. I. O. NB-s igazol-
tak), nők (nem igazolt játékosok). A szervezők fenntartják 
a lebonyolításában való változtatás jogát. A teremben vál-
tócipő használata kötelező.

SAKK

A tavaszi idény hírei
A 2017−2018-as Pest megyei I. osztályú csapatbajnokságot 
nyolc táblán rendezték. A Gödi SE sakkcsapata összesen 
24 táblaponttal ötödik lett. A  4. fordulóban Szigetszent-
miklós – Gödi SE 5:3; az  5. fordulóban Göd – Szigetbe-
cse 3:5, mindkét alkalommal két döntetlennel és két nyert 
partival. A 6. fordulóban Vác – Gödi SE 4:4, két döntetlen 
és három nyert parti; a 7. fordulóban Göd – Szob 5:3, két 
döntetlen és négy nyert parti volt a mérleg.

A felnőtt edzéseket a  József Attila Művelődési Házban 
tartották, a gyerekeknek Felsőgödön a Németh László Ál-
talános Iskolában Dávid Béla, illetve Dávid Róbert tartott 
sakkoktatást, mely szeptembertől folytatódik. A Gödi SE 
Sakk Szakosztálya tagokat toboroz: a gyerekek mellett ifjú-
ságiak, felnőttek és szeniorok jelentkezését is várják. Cél, 
hogy a Pest megyei csapatbajnokságon a szerepeltetés biz-
tosított legyen megfelelő számú tartalék játékossal. A csa-
patbajnokságban való részvétel feltétele a GSE-tagság. Aki 
szeret sakkozni, jelentkezzen a david.bela@vnet.hu címen, 
vagy érdeklődhet a (06 20) 215-1267-es telefonszámon.

A szakosztály 2018/2019-es évnyitójával közös versenyét 
szeptemberben tervezi az Ady Klubban.

PROGRAMAJÁNLÓ

Sárkányhajózás augusztus 20-án
A Belépés Családostul programsorozat keretében sár-
kányhajózni hív a  Dunakaland Kalandpark és  a  Szabad 
Sárkányok csapata augusztus 20-án a felsőgödi Duna-part 
Nyaralóházaknál 10 és 14 óra között.A szakosztály minden korosztályban várja a sakkozni vágyókat

Két évtizedes a Rekord Kupa  – Fojt Attila és Gulyás Miklós 
meghatározó szervezője a tornának

A Gödi SE idén 30 esztendős Kajak-kenu Szakosztálya 
és  a Dunai Vízisport Alapítvány a 25. Göd Kupát rendezi 
augusztus 25-én, hagyományosan a nyárzáró hónap utolsó 
szombatján.

A szervezők összesen 33 futamot terveznek. A  8.45-kor 
kezdődő megnyitó után délelőtt az  utánpótláskorúaknak 
kiírt kajakversenyekre, délután az  amatőr, szabadidős in-
diánkenu-futamokra (a kenut és  a  lapátokat a  szakosztály 
biztosítja) kerül sor a 2000 méteres pályán, az alsógödi Du-
na-szakaszon. Az eseményen mindenki saját felelősségére ve-
het részt. A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

A versenyközpont és  az  eredményhirdetés helyszíne 
a GSE-csónakház előtti terület. A Széchenyi csárda mellet-

ti füves parkban 17.30 órától a Vegas Show Band, 20 órától 
a Gödi Bob Dylan Orchresta ad koncertet.

A részletes versenykiírás, a  program és  a  nevezési lap 
megtalálható a szakosztály honlapján: www.godikajak.hu.

PROGRAMAJÁNLÓ

Negyed évszázados Göd Kupa augusztus 25-én
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Minden idők legnagyobb sárkányhajó klub-világbajnokságát ren-
dezték júliusban Magyarországon, ahol 30 ország több mint 6000 
sportolója ült hajóba Szegeden. A Tisza-parti település 2013 után 
másodszor adott otthont a sportági seregszemlének.

Sporttörténelmet írt szenior open kategóriában a 2005 óta mű-
ködő váci Dunai Sárkányok csapata, amely rövid (200 m), közép 
(500 m) és hosszú távon is (2000 m) aranyérmet tudott nyerni.

− A csapat közel fele gödi lakos, már régóta rutinos, gyakorlott 
versenyző: Bíró Zoltán, Eiler Attila, Herczeg Tamás, Muka Péter, 
Ring József, Török Péter, Vajda Béla és jómagam. Ez az eredmény 
különleges, mert egyszerre sprint-, közép- illetve hosszú távon 
szinte lehetetlen a  dobogó legfelső fokán végezni ugyanazzal 
az összetételben – számolt be a versenyről Rabnecz Károly csapat-
tag.

− A júniusi magyar bajnokságon elért kiemelkedő eredmények-
nél már látszott a csapat ereje, és ennek tudatában magabiztosan 
készülhetett a vb-re. A precízen összerakott és hétről hétre felépí-
tett edzések, a fegyelem és a sportszerű magatartás meghozta a le-
hető legjobb eredményt. Ez idáig a német, az ukrán és a cseh hajók 
voltak uralkodók, de most megtört a  jég. A  váci Magyarország 
legeredményesebb csapata, és az összes érmet tekintve a világ har-
madik legjobbja lett! Köszönet jár Szabó Miklósnak, az egyesület 
vezetőjének, aki hibátlanul kormányozta a hajót, és Jakus Bélának, 

aki velünk ült a hajóban, és mentorálta a felkészülést. Gratulálunk 
az összes magyar csapatnak, akik részt vettek a vb-n! – tette hozzá 
a gödi kormányosként is jól ismert sportember.

Eredmények: Bíró Krisztián U 18-ban ezüstérem, Vass Ildikó 
szeniorban arany- és ezüstérem. Vajda Béla, Bíró Zoltán, Török Pé-
ter, Bencsik Attila grand szeniorban ezüst- és bronzérem. Slezsák 
Zsuzsanna premierben 6., Opolcsik Zsolt grand szeniorban 5. és 6., 
Sallai Gabriella pedig döntős volt. A legeredményesebb gödi ver-
senyző Ring József, négy arany- és egy ezüstéremmel.

A gödi ASP (Aquasport Promotion) sárkányhajó-csapata közel 
40 fős legénységgel volt jelen. A  fiatal, két éve működő egyesü-
let három versenyszámban szerzett kvótát (szenior mix, premier 
open, premier women), mindhármat a standard, 20+2 fős nagyha-
jó kategóriában. A csapat legjobb eredményeként eljutott a közép-
döntőkig, női csapatával a B-döntőig.

− Rendkívül erős volt a mezőny, a kanadai és ázsiai versenyzők 
magasra tették a mércét. Ami számunkra tanulságos volt: kiderült, 
hogy hol is áll csapatunk a világ sárkányhajósai közt. Sok munka 
áll még előttünk, ha fel akarunk lépni a dobogóra! – nyilatkozta 
Horváth László Norbert, az ASP edzője.

Vasvári Ferenc

SÁRKÁNYHAJÓ

Sporttörténelmi eredmények a hazai rendezésű világbajnokságon

Egy kormányoz, egy dobol, 18 pedig húzza A gödi ASP közel 40 fővel érkezett a vb-re

A gödiekkel felálló váci csapat minden távon tudott aranyérmet 
nyerni Fotó | Balogh Gábor
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Július 2-án ünnepelte 50. születésnapját a gödi labdarúgás 
egyik meghatározó alakja, Tuza József, aki játékosként, 
edzőként és pályagondnokként is beírta magát a sportalma-
nachba. Ma is játszik, szívügye az alsógödi pálya. Honvéd 
Kispest szurkoló („a fater belém nevelte”), a Bayern Mün-
chen a  külföldi kedvenc („76-ban a  Portó ellen játszottak 
a Práterben, ott láttam őket először”). 2014-ben Pest-megye 
Labdarúgásáért-díjjal ismerték el.

Vácon született, tízéves volt, amikor lement a  deákvári 
pályára. Mészáros Lászlónál ismerkedett a  labdarúgással 
a Váci Híradóban. 17 volt, amikor a nála két évvel időseb-
bekkel az  országos ifibajnokság K-csoportjában az  MTK 
és az FTC mögött bronzérmesek lettek. Olyan, NB I-es já-
tékosokkal focizott együtt, mint Kriska Gábor, Zara József, 
Kovács Ervin, vagy Mundi Viktor.

Nyolcvanhatban behívót kapott, a  kamaraerdei Vasvá-
ri-laktanyába került, másfél év NB III-as honvédos időszak 
következett. Mérföldkövet jelentett, amikor a megye kettes 
gödiek edzője, Liebhardt József megkereste. Három év in-
gázás következett, mígnem 1997-ben megüresedett az alsó-
gödi pályagondnoki állás: felkínálták, elvállalta, s párjával, 
Magdival beköltöztek a gyönyörű környezetben lévő szolgá-
lati lakásba. Ekkor lett igazán gödi − 21 éve ugyanott lak-
nak.

− Mudri József szakosztályelnök kért fel először edzőnek, 
’99-től a  serdülőcsapatot irányítottam, majd az  évek múl-
ásával a felnőtteket és az öregfiúkat is dirigáltam. Az után-
pótlással a  harmadiknál rosszabb helyen nem végeztünk, 
ifikkel zsinórban négy éven keresztül megyei bajnokok 
voltunk. A csúcsot a 2012-es megye II. osztályú felnőtt baj-
noki cím jelentette, amit veretlenül, négy döntetlennel ér-
tünk el. Sokat tanultam a váci Tiszafalvi Tamástól és Fiedler 
Józseftől, a  gödi kispadon pedig Nagy Tibortól. Jó érzés, 
amikor egy élvonalbeli játékosból lett edző azt mondja: „lá-
tom a melót a csapatban”.

− A gödi labdarúgásban voltak hullámhegyek és hullám-
völgyek, az utóbbi öt-hat évben érzem, hogy a GSE és a vá-
ros vezetése is elismeri a szakosztályi munkát, az enyémet is, 
sok segítséget kapunk. A pályán a taónak is köszönhetően 
elindult egy komoly fejlődési folyamat, jelentős fejlesztések-

kel, ami sok gyermeket hozott a  klubba. Hét-nyolc csapa-
tot tudunk folyamatosan versenyeztetni. Nőtt a szabadidős 
sportolók száma, sokan futni jönnek le, öröm, hogy hasz-
nálják a létesítményt.

− Gödivé lettem az  évtizedek alatt, magaménak érzem 
a létesítményt; ezt a sok munkát csak szívvel-lélekkel lehet 
csinálni. Ez  egy 24 órás szolgálat, nincs szabad hétvége, 
évek óta nem tudtam szabadságra menni, a betegállományt 
nem ismerem, ez az  életem. Edzések, meccsek, rendezvé-
nyek, közben pályakarbantartás. Amikor egy messziről jött 
ember pozitív jelzővel illeti a  pályát, az  jó visszaigazolás 
számomra. Remélem, még sokáig tudom csinálni. Titkos 
vágyam: ha mások is úgy gondolják, legyen a pálya rólam 
elnevezve…

A mindenkori középpályás idén már 18 éve játszik a gödi 
öregfiúk csapatában, nyolcszor megyei bajnoki címig vitték, 
többször dobogósok lettek.

− Idén úgy gondoltam, itt a vége, negyven év után abba-
hagyom a játékot. Születésnapomra azonban megleptek egy 
stoplis cipővel, ezt még el kell még koptatnom. A fiam most 
27 éves, voltam az edzője, a csapattársa, nemrég unokával 
ajándékozott meg. Jóska a  megye kettes felnőtt csapatban 
játszik, ha kapok majd egy újabb cipőt, megeshet, hogy 
az öregfiúkban is együtt rúgjuk…

Vasvári Ferenc

LABDARÚGÁS

Tuza József 50 éves

„Születésnapomra megleptek egy stopliscipővel, amit el kell még 
koptatnom”

Gödi Körkép | 2018. 8. szám SPORT

39



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
Nonpro� t 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. júliusi szá-
mában közölt rejtvény megfej-
tése: „Kacagok azon, ahogyan te 
kocogsz, Lajos!”

A nyertes ezúttal: Horváth Márta

Szerencsés megfejtőnk a Szé-
chenyi csárda (Alsógöd, Béke út, 
Duna-part) felajánlásával étkezési 
utalványt nyert.
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Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.

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

HIRDETÉS
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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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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

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

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

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

Gödön

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

magas minőségben,
kitűnő ár-érték arány mellett...

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

Lakások és házak felújítása, 
homlokzat- és  tisztasági festés, 
homlokzat szigetelése, színezés 
és burkolás, térkövezés, laminált 
parkettázás, nyílászáró beépítése. 
Telefon: (06-30) 867-0690.

Takarmánybúza és árpa eladó, 
50 forint kilogrammonként.  
Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámon: (06-30) 9513-193.

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.

 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

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

Takarító személyzetet keresünk 
az MVM OVIT gödi telepére, 

8 órás munkaidőben. 

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon lehet:

(06 20) 215-9700 
és (06 70) 538-8515.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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