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M E G H Í VÓ
Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. október 17. napján (szerdán) 18 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Duna-part Nyaralóházak színháztermében

(2132 Göd, Jósika u. 14.),
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek a helyi 

közügyeket érintő kérdései és javaslatai.

Göd, 2018. szeptember 3. Markó József polgármester

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

Polgármesteri fogadóórák

TÁJÉKOZTATÁS

A klímaberendezések 
elhelyezésének szabályairól
A klímaberendezések kültéri egységeinek elhelyezéséről 
a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkor-
mányzati rendelet tartalmaz előírásokat.

Az ÖK-rendelet alapján az  építmény utcáról látható 
homlokzatán klímaberendezés elhelyezése településképi 
bejelentés tudomásulvételével történhet. A  településképi 
bejelentést Göd Város főépítészéhez írásban kell benyúj-
tani.

Általános előírás, hogy a  városban az  épületek utcai 
homlokzatán a klímaberendezés kültéri egysége nem he-
lyezhető el. 

Az épületek nem utcai homlokzatain a szomszéd kerí-
téstől számított 2,6 m távolságon belül nem helyezhető el 
a klímaberendezés kültéri egysége. 

Az általános előírástól eltérést engedélyez a  rendelet 
az alábbi esetekben:

Az újonnan építendő többszintes, többlakásos épületek 
esetén a településkép védelme érdekében a klímaberende-
zés kültéri egysége csak a mellvéd takarásában létesíthető. 
Ebben az esetben az épületek tervezésénél javasolt az er-
kélyek, loggiák, teraszok mellvéddel (átlátszatlan szerke-
zettel) történő tervezése a klímák elhelyezhetősége érde-
kében. 

Azon, már meglévő épületeknél, ahol csak utcai hom-
lokzatuk van a lakásoknak, az épületeken a gépészeti be-
rendezések elhelyezése csak takartan történhet, az  erké-
lyek korlátján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások 
esetében a  klímaberendezések kültéri egységei az  épület 
teljes magasságában ugyanazon ablak alatt helyezhetők el, 
a hozzátartozó vezetékeket belső térben kell vezetni. E be-
rendezések az egész épületre vonatkozó, egységes koncep-
ció alapján helyezhetők el. 

Kérjük, hogy a szomszédok nyugalma érdekében a klí-
maberendezések helyét átgondoltan tervezzék meg!

Tarjányi Judit főépítész
Göd Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és családját
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett  

emléktáblaavatásra, koszorúzásra  
és megemlékező gyertyagyújtásra.

HELYE:
Vécsey utca

IDEJE:
2018. október 5., 11 óra

Emlékezzünk együtt!

Adj vért, és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete véradást  
szervez a következő helyszíneken és időpontokban:
•  József Attila Művelődési Ház  • (2131 Göd, Pesti út 72.)  

szeptember 21. (péntek) 14-től 18 óráig
•  Ady Klub • (2132 Göd, Kálmán utca 13.)  

szeptember 28. (péntek) 13-tól 17 óráig
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– Aki nyitott szemmel jár a városban, azt tapasztalhatja, hogy szá-
mos építkezés, útépítés és útfelújítás, járdaépítés történt az utób-
bi időben, illetve van folyamatban. Aki olvassa a Gödi Körképet, 
az arról is értesülhetett, hogy óvoda-újjáépítés, iskolabővítés előtt 
állunk, és  egy új egészségház, illetve egy új körforgalom is épül 
Gödön. Mindeközben halad az M2-es autóút négysávosra bővítése 
is, ami miatt nehezült a városon belüli közlekedés. Ezek a munká-
latok további nehézségeket is fognak okozni, joggal tartanak ettől 
a gödi polgárok.

A jelenleg megvalósuló fejlesztések azonban mind szüksége-
sek és  régen vártak. Most nyílt lehetőség a  források biztosításá-
ra. A  sokszor hosszadalmas tervezések, engedélyeztetések miatt 
a munkálatok időben összecsúsznak, és nem lehet várni a kezdés-
sel, mert a  késedelem növeli a  kivitelezés költségeit. A  lakosság 
türelmét és megértését kérjük. Azon vagyunk, hogy jó szervezés-
sel a lehető legkisebb fennakadást okozzák a városban ezek a be-
ruházások. Az egyedi útépítések az egyszerűbbek, az Ady Endre 
úti ivóvíz-gerincvezeték cseréje és az út felújítása már keményebb 
feladat lesz.

– Mely utcák aszfaltozása valósulhat meg még az idei évben, il-
letve jövőre?
– Az útépítés folyamatos a városban, az ütemet a  források érke-
zése és a kivitelezői kapacitás határolja be. A tavalyi év végén át-
adott Budai Nagy Antal utcát idén követte a Fóti úti csomópont 
átépítése, a Mayerffy József utca, a Kinizsi utca egy adott szakasza 
és  a  Család utca megépítése. Valamennyi utcát szegélykővel, jó 
minőségű aszfalttal, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával kivite-
leztettük. Jelenleg építés alatt áll a Lázár Vilmos utca és a Török 
Ignác utca. Még az idei évben el kell készülnie az Ezerjó utcának, 
a Vadvirág utcának, a Pázmány Péter utca és a Tompa Mihály utca 
burkolatlan szakaszának, a Tél és a Nyár utcának is. Több utcával 
is pályázunk állami forrásokért, az eredmény rövidesen kiderül. 
Ennek függvényében a Mihácsi György utca is sorra kerülhet még 

az idén. Az útépítések jövőre is folytatódnak, reményeink szerint 
gyorsuló ütemben. Jelenleg a  város főbb területrészein hasonló 
a burkolt utak aránya, Alsógödön és Felsőgödön egyaránt 70% kö-
rüli, az Oázis lakóparkban és Újtelepen (Bócsán) 50% körül van. 
Neveleken ez az arány nagyon alacsony, itt azonban a csatornázás 
megvalósulásáig nem lehet burkolt utakat építeni. 2019-ben a kö-
vetkező utcák kerülnek sorra, nem feltétlenül ebben a sorrendben: 
Pöltenberg Ernő, Hétvezér, Lánchíd, Sellő, Szőlőkert, Toldi, Zrí-
nyi, Zala, Kraszna, Babits Mihály. A 2020-as tervezetben szerepel 
a Kiss János, a Széchenyi, a Kacsóh Pongrác utca. 

Hamarosan megkezdődik a  21107-es út és  a  Nemeskéri-Kiss 
Miklós út csomópontjában a körforgalom kiépítése, itt a közmű-
kiváltási munkálatok miatt az idei befejezés nem valószínű. 

Az Ady Endre út várt felújításának első lépéseként a DMRV Zrt. 
korszerűre cseréli az út alatt lévő, sok törést okozó főnyomócsövet, 
és újra elkészíti minden ingatlan egyedi bekötését. Ezt követően 
kerülhet sor az út felújítására. A tervek elkészültek. 

Régi lakossági igény volt már a Nemeskéri út mentén, az Öreg-
futó utca és a temető bejárata közötti szakaszon a járda-kerékpárút 
megépítése, erre most nyílt lehetőség. Közös gyalogos és kerékpá-
ros út készül jó minőségben, már folyik az építése.

Járdaépítések is több helyen zajlanak, 38 millió Ft-ot tudunk 
erre fordítani. Elkészült a Béke úton két szakasz, és egy-egy sza-
kasz a  Jósika utcában, a Rákóczi Ferenc utcában, a Kinizsi utcá-
ban. Egy Pesti úti szakasz kivitelezése most kezdődik.

– Várható-e a Samsung-gyár bővülése? Mik a tervek azzal a dél-
keleti gazdasági övezettel kapcsolatban, amelynek kialakításá-
ról, illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánításáról július 27-én hatályba lépett rendeletével döntött 
a kormány? 
– A Samsung SDI közel két évtizede telepedett Gödre. Kezdetben 
képcső-, majd televízió-gyártással foglalkozott, most pedig elekt-
romosautó-akkumulátorok gyártásra rendezkedett be. Amikor 
1999-ben Göd várossá vált, világosan látható volt, hogy az állami 

INTERJÚ

Újabb lépések a városiasodás útján
Beszélgetés Markó József polgármesterrel

Göd fejlődik. Városszerte építési munkálatok zajlanak, és  számos beruházás megvalósulása várható a  következő időszakban is. 
Markó József polgármestert arra kértük, adjon tájékoztatást arról, melyek a főbb futó projektek, és mely területeken számíthatnak 
fejlesztésekre a gödiek a közeli jövőben. 

Markó József polgármester

A nyáron aszfaltburkolatot kapott többek között a Lázár utca is
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támogatásokból és  a  helyi kisvállalkozók adójából nem oldható 
meg az  infrastruktúra fejlesztése, a  városiasodáshoz szükséges 
valamilyen nagyobb volumenű ipari vagy kereskedelmi adófi-
zető bevonása. Így került ide a Samsung, amely az  első években 
teljes adómentességet élvezett, ennek ellenére a gyár 2012-es leál-
lásig pénzügyileg 2,5 milliárd Ft többlettel zártuk az elszámolást. 
A 2016-ban újraindult gyár jelenleg egy kisebb bővítési szakasz-
ban van, azonban a piaci igények okán további bővülési szándé-
kot látunk. A  Samsung magyarországi működése túlmutat Göd 
és a térség határain, országos jelentőséggel bír. Ennek megfelelőn 
kapott és  kap a  város állami támogatást annak érdekében, hogy 
a Samsung mostani telephelyétől jellemzően déli irányba, a 2-es 
autóúttal párhuzamosan képes legyen egy gazdasági övezetet ki-
alakítani. Ez a terület részben a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében 
lévő állami tulajdon, részben magánkézben lévő mezőgazdasági 
területeket jelent. Ezek megvásárlása, esetleges kisajátítása fo-
lyamatban van. A  létrejövő gazdasági területen az  arra pályázó 
vállalkozások, várhatóan döntően a Samsung, bővíthetik a  tevé-
kenységüket. A  terület kialakításakor nagy figyelmet fordítunk 
a környezeti terhelés kezelésére, a védőerdő kialakítására, az utak 
biztosítására. Az állami tulajdonú erdőt letermelik, ezt követően 
a város megvásárolja a területet. A Göd területén lévő erdőterület 
csökkenését azonban nem tartottuk elfogadhatónak, a tárgyalások 
eredményeként a 2-es út túloldalán a letermelt állami erdővel azo-
nos mértékben erdőt telepíthetünk. Azért ott, mert a telepítendő 
erdőnek meglévő erdőhöz kell kapcsolódnia, és  ilyen méretben, 
megfelelő áron ott érhetőek el területek.

– Főként a  Samsung-gyár működésével összefüggésben a  város-
ban megnövekedett a szálláshelyek iránti igény. 
– Sok magánháznál adtak ki a tulajdonosok férőhelyeket, és meg-
jelentek a munkásszállás jellegű épületeket kialakítani szándékozó 
vállalkozók is. A képviselő-testület következő ülésén dönteni fog 
arról, hogy engedélyezi-e a város területén munkásszállás jellegű 
szálláshelyek kialakítását. A döntés várhatóan nemleges lesz. Ter-
mészetesen a  magánszállások és  a  meglévő panziók továbbra is 
jogszerűen működhetnek, azonban vannak adminisztratív és adó-
zási szabályok, amelyeket célszerű figyelembe venni.

– Mikor kerülhet városi tulajdonba a golfpálya, és hogyan tervezi 
hasznosítani a területet az önkormányzat? 
– A CIB Bank tulajdonát képező golfszálló és a pálya évek óta vár 
vevőre. A  szállodával nem tudunk mit kezdeni, azonban maga 
a pálya a gyönyörű zöld területeivel, a tavakkal, a természetvéde-
lem alatt álló részekkel a város központi parkja lehetne. Ez most 

valósággá válhat, mert sikeresen megállapodtunk a  Bank ingat-
lan-portfólióját kezelő Recovery Zrt.-vel. Szeptember végén meg-
vásároljuk az ingatlant, az iparvágánytól délre gyakorlatilag a teljes 
terület városi tulajdon lesz. Mivel jelenleg nincs erre a célra szabad 
forrásunk, átmeneti hitelt veszünk fel, erre megkapjuk a kormány 
engedélyét. Az iparvágánytól északra, a szálloda lehetséges hasz-
nosítását támogatva, opciós jogot biztosítunk a Bank részére. Ha 
szükséges, egy adott időn belül megvásárolhatja a kiszolgáló épü-
leteket a hozzájuk tartozó területtel együtt. Az eladó részéről jelen-
leg fennáll egy jogi akadály a vásárlást illetően, de a Recovery Zrt. 
ígéri ennek elhárítását. A terület további felhasználásáról, kezelé-
séről a polgárok bevonásával fogunk döntést hozni.

– Pályázati forrásból új egészségház épül Gödön. Mikor vehetik 
használatba a lakosok?
– A termálstranddal szemben, egyhektáros területen megkezdő-
dött az  új egészségház építése nettó 295 millió Ft-os kivitelezési 
költséggel. Jövő év őszére fog elkészülni. Felnőtt háziorvosi, gyer-
mek háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelők, illetve váróhelyisé-
gek létesülnek az épületben. A területen megfelelő méretű parkoló 
kialakítására is lesz hely. Néhányan felvetették, majd biztosan nem 
lesz orvos. Gödön eddig minden körzet ellátására jelentkezett or-
vos, évtizedek óta nem volt betöltetlen praxis a városban. Terüle-
tileg optimális helyen létesül az egészségház, elsősorban az Oázis 
lakóparkban élők ellátását fogja biztosítani.

– Sok család életét érinti a Kincsem Óvoda újraépítésének kérdése. 
Mit lehet tudni a küszöbön álló beruházásról, és hogyan sikerült 
megoldani az óvodai csoportok elhelyezését az építkezés idejére? 
– A  város 400  mFt támogatást nyert óvodafejlesztésre. 
Az  595  445  617  Ft összköltségű projekt keretében megvalósulhat 
a Kincsem Óvoda két épületének lebontása, és az óvoda újraépítése.

A Samsung SDI részéről igény mutatkozik a gyár további bővítésére

Az egykori golfpálya a jövőben a város központi parkja lehet

Az új egészségház a termálstranddal szemben kap helyet, és 
gazdaságos fenntartását napelemek is segítik

KÖZÉLET
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KÖZLEKEDÉS

Szeptember végétől megújul a helyi 
buszközlekedés
Göd Város a  Magyar Kormány támogatásával korszerű autó-
buszokat vásárolt a  helyi tömegközlekedés fejlesztése céljából. 
A járművek járatba állításának előkészítése számos feladatot rótt 
az önkormányzatra, mint például az útvonalak gallyazása, aka-
dálymentesítése, a megállóhelyi táblák kihelyezése, feliratozások, 
szerződéskötések az üzemeltetővel, a járművek hatósági engedé-
lyeinek beszerzése stb. Jelentős változás az is, hogy a hétköznapi 
menetrend és  az  útvonalak az  iskolai igényeknek megfelelően 
módosultak, és nőtt a járatszám. A meglévő szállítási kapacitás-
sal igyekeztünk igazodni a megváltozott MÁV- és Volán-menet-
rendekhez is. 

A városvezetés célja, hogy a jelenleg autóval érkező gyerekek 
közül minél többen utazzanak autóbusszal az iskolába. Ez csök-
kentheti az iskolák körüli reggeli és délutáni forgalomterhelést is. 

A hétköznapi menetrend fő változásai:
•  Reggel és délután az iskolák jelenlegi igényeihez is igazodik: 
 -  a Németh László Iskolába reggel 3 járat, délután 3 járat;
 -  a Huzella Tivadar Iskolába reggel 2 járat a Jávorka Sándor ut-

cához, délután 3 járat az Alkotmány utcába;
 -  a Búzaszem Iskolához reggel 1 járat, délután 3 járat közlekedik.
•  Amikor lehetséges, igazodik a  MÁV és  a  Volán jelenlegi me-

netrendjéhez.
•  Alsógödről könnyebb lesz eljutni az  Oázis városrészbe, 

a bölcsődéhez és Göd-Újtelepre.
•  Az úgynevezett temetőjárat korábban indul, de mindennap 

közlekedik. 
A hétvégi menetrend nem változik.

A megállóhelyi táblákon a  járatok menetrendjei zöld és  na-
rancssárga színekkel kerülnek kihelyezésre, nyomvonaltér-
képeikkel együtt. Új megállóhely létesül a  Béke úton a  József 
Attila utca és a Pesti út között, valamint az Alkotmány utcában 
a Luther Márton és a Petőfi Sándor utcák között. 

 
Az új buszok szeptember 19-től próbaüzemben közlekednek, 

kiváltva a régieket. 
Az új hétköznapi menetrend 2018. október 1-jétől érvé-

nyes. Kifüggesztve megtalálható lesz a  nyilvános helyeken,  
a www.god.hu weboldalunkon, a „Göd” nevű Facebook-oldalun-
kon, valamint átvehető a  járműveken is. A  menetrendet mint-
egy 3 hónapig teszteljük. Ezt követően a begyűjtött tapasztalatok 
alapján további fejlesztésére kerülhet sor. 

Bízunk abban, hogy minél többen veszik igénybe a megújult 
autóbusz-közlekedést.

Simon Tamás 
alpolgármester

A tervezett épület kétszintes, nettó alapterülete 1743,1 m2, 
amely 11 csoportszoba, melegítő konyha, tornaszoba kialakítá-
sát, teljes körű akadálymentesítést, valamint parkolók létesítését 
foglalja magában. 

A támogatói döntést követően elkészültek a  kiviteli tervek, 
a tervezői költségvetés, amely alapján látható, hogy sokkal maga-
sabb összegű ajánlatok várhatóak, mint a pályázat benyújtásakor 
a tervező által prognosztizált beruházási költség. Jelenleg folya-
matban van a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötésre várhatóan 
október végén kerülhet sor. A kivitelezésre egy év áll majd ren-
delkezésre, a befejezési határidő 2019. november 1., a pályázati 
elszámolás határideje 2019. december 26.

Az épület bontása miatt szükségessé vált az eddig ott műkö-
dő nyolc csoport – részben összevont – átmeneti elhelyezése. 
Hat csoportban sikerült megoldást találni erre a  helyzetre: két 
csoport a  Kincsem Óvoda más épületeiben, két csoport a  Szi-
várvány Bölcsőde Komlókert utcai és Rákóczi utcai épületeiben, 
két csoport pedig a  Kincsem Udvarház északi épületrészének 
helyiségei ben nyer elhelyezést az építkezés idejére.

– A  Németh László Általános Iskolában tavaly nagyszabású 
energetikai fejlesztés valósult meg, az idei évben pedig a tervek 
szerint egy új épületszárnnyal bővül az  intézmény. Mikor kez-
dődhet a beruházás? 
– A Németh László Iskola 9 tantermes bővítése a Nemzeti Közne-
velési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 
állami költségvetésből valósulhat meg. A  beruházó a  Nemzeti 
Sportközpontok. Információink szerint a  munkálatokra kiírt 
közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a  kialakult 
ár jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi keretet. 
Ez  manapság minden építkezésnél így van, mire a  pályázat el-
nyerésétől eljutunk a kivitelezésig, jelentősen növekednek az épí-
tőipari árak. Mivel a bővítésre égető szüksége van az iskolának, 
várhatóan a keret bővítése után újból kiírják a közbeszerzést.

Augusztusban egyébként befejeződött az  iskola konyhájának 
felújítása. A  kivitelezés során kicserélték a  konyha szellőző-
rendszerét, felújították a  szennyvízhálózatot és  az  elektromos 
hálózatot, és  a  lámpatestek cseréje is része volt a  programnak, 
amely az étkezőt is érintette. Két gázüzemű főzőüst és más esz-
közök beszerzésére is sor került. A projekt teljes bruttó költsége 
34 349 572 Ft, ebből 32 632 093 Ft támogatási összeg volt. 

– Az őszi-téli időszak közeledtével ismét aktuálissá válik a köz-
világítás korszerűsítésének kérdése. Várható idén előrelépés 
ezen a téren?
– A  város közvilágítási hálózata elavult, a  jelenlegi világítótes-
tek nagy része elöregedett, és a jobb állapotúak sem takarékosak. 
Sok helyen hiányos a  hálózat, csak minden második oszlopon 
van világítás. Bízva abban, hogy lesz forrásunk egy teljes, egyi-
dejű cserére, felméretjük a lámpatesteket, majd a terveztetés után 
közbeszerzést írunk ki a kivitelezésre. A fejlesztés 2019 második 
negyedévére valósulhat meg.

– A város pénzügyi helyzetének javulásával párhuzamosan le-
het-e számítani a helyi adók csökkenésére?
– Figyelembe véve a  város adóbevételeinek emelkedését, 
az  adóosztály vezetőjét megbíztuk azzal a  feladattal, hogy dol-
gozzanak ki javaslatot az  ingatlanadó esetleges csökkentésére, 
amely a jövő évtől léphetne életbe.

Koditek Bernadett
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A gödi Huzella Tivadar Általános Iskola és a Németh Lász-
ló Általános Iskola közétkeztetésében részt vevő diákok 
az  idei  tanévtől az  iskolai étkezést menzakártya használa-
tával vehetik igénybe.

 A rendszer „lehúzható” étkezési chipkártyával működik, 
és nem ad lehetőséget a kártya nélküli étkezésre.

Étkezni az étkezési térítési díj megfizetését követően le-
het. Amennyiben a szülő nem fizeti be az étkezési díjat vagy 
elmaradása van, a gyermek étkezésének biztosítása szünetel 
mindaddig, amíg a térítési díjat be nem fizetik.

Az étkezési kártya átvétele
A felső tagozatos tanulók a nevükhöz rendelt, egyedi kóddal 
ellátott étkezési kártyákat az első tanítási napon vehették át 
az osztályfőnöktől. Az alsó tagozatos diákok kártyáit nem 
osztják ki, azokat a tanítónők összegyűjtve maguk kezelik.

Az étkezési kártya díja és pótlása
A diákok első menzakártyája ingyenes. A tanulók az átvett 
kártyát kötelesek rendeltetésszerűen használni, elvesztése 
vagy megrongálódása esetén a pótlás költsége a felhasználót 
terheli (a kártyapótlás költsége 1000 Ft). Ha a kártya elveszik 
vagy használhatatlanná válik, azt haladéktalanul jelezni kell 
a  Településellátó Szervezet  elelmezes@goditesz.hu  e-mail- 
címén, ugyanitt a  tanuló szülője vagy gondviselője köte-
les azonnal gondoskodni új kártya igényléséről. Ameddig 

a  kártyát nem pótolják, a  gyermek nem tud részt venni 
az étkezésben.  Az új kártya díjának befizetése és az új kár-
tya átvétele a Településellátó Szervezet pénztárában pénztá-
ri napokon lehetséges a Göd, Duna út 5. szám alatt.

Szülői modul weboldal
Az új menzakártya-rendszerhez kapcsolódóan a  szülők 
számára elérhetővé tesszük a  közétkeztetési rendszer szü-
lői modulját, ahol a  szülők egyéni kóddal belépve egy in-
ternetes felületen online intézhetik gyermekük étkezésének 
lemondását, nyomon követhetik a  számláikat, valamint 
megnézhetik az étlapot és korábbi rendeléseiket.

Településellátó Szervezet

2018.  O K TÓ B ER 6-ÁN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
•  Markó József polgármester és Tuzson Bence országgyülési képviselő hivatalos 

megnyitója

•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól

•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés: godiszuret@gmail.com 
vagy (06 30) 552-7332

• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk

• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ

•  A nap folyamán lovaglási lehetőség, állatsimogató, táncbemutatók, 
gyermekprogramok, ingyenes egészségügyi mérések, kézműves foglalkozások, 
ugrálóvár, ökörsütés

X I I .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt. • e-mail: godiszuret@gmail.com, telefon: (06-30) 552-7332

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt,  

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

Menzakártyát vezettek be az iskolai közétkeztetésben

KÖZÉLET
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Szeptemberi lapszámunkban már hírt ad-
tunk arról, hogy civil kezdeményezéssel 
összefogás indult az  idén 100 éves Jácint 
utcai temető rendbetételéért. A  temető el-
hanyagolt, gazos részeinek kitakarítására 
két alkalmat hirdettek meg, az elsőt szep-
tember 8-ára. 

A felhívásra jelentkező huszonegy ön-
kéntes reggel 9-től kora délutánig dolgo-
zott: bozótot irtottak, gazoltak, lefestették 
a temető egyik kapuját, sírokat szabadítot-
tak ki az évtizedek alatt elburjánzott cser-
jék, bokrok közül, és összegyűjtötték a  le-
nyírt növények közül előkerült hulladékot. 

A munkákhoz a  Településellátó Szer-
vezet biztosított újonnan beszerzett esz-
közöket: ágvágókat, gereblyéket, kapákat, 
vasvillákat. Sokan otthonról is hoztak 
magukkal kerti szerszámokat, a  közelebb 
lakók közül pedig ketten is hazamentek 
láncfűrészért, mert egyes sírokról csak így 
lehetett eltávolítani a növényzetet. 

Az önkormányzat támogatásával meg-
valósult közösségi munkán ott volt Markó 
József polgármester, dr. Pintér György 
és Simon Tamás alpolgármesterek és  a  ci-

vil összefogás kezdeményezője, szervezője, 
Szigeti Sándorné Márta. A  munkálatokat 
Jernei Gábor temetőgondnok, a  sírkert 
rendbetételéért indított projekt szervezője 
irányította.

A csapatmunka eredményeként nyolc 
kisteherautónyi zöldhulladék gyűlt össze. 
Már most szemmel láthatóan szebb, rende-
zettebb a  temető összképe, de a közösségi 
megmozdulás ezzel még nem ért véget: 
október 13-án az  önkéntesek folytatják 
a  munkát. A  szervezők szívesen fogadják 
további segítők jelentkezését is. (A csatla-
kozás módjáról a 10. oldalon található fel-
hívásból tájékozódhatnak.)

A temető rendezettségét tovább növeli 
majd, hogy az önkormányzat finanszírozá-
sával és  a  TESZ kivitelezésében díszkútra 
cserélik a  bejáratnál lévő vízvevő helyet, 
a kapu környékét térköves burkolattal lát-
ják el, valamint felújítják a  ravatalozót, 
amelyet jövőre új mosdóhelyiséggel is bő-
vítenek majd.

A közösségi takarítás napján a  sírokhoz 
érkező családtagok, temetőlátogatók közül 
többen is megjegyezték, milyen jó látni, 

hogy megszépül a  temető. A már elvégzett 
és  a  tervezett további munkák szép ered-
ményeit látva talán többen éreznek majd 
kedvet ahhoz, hogy rendbe tegyék a  Jácint 
utcai temetőben nyugvó családtagjaik sír-
ját. Mindenszentekre készülve szép vállalás 
volna ez, amellyel hozzájárulnának az idén 
100 éves temető összképének javulásához is. 

Köszönet mindazoknak, akik részt vál-
laltak a közösségi munkából!

K. B.

ÖSSZEFOGÁS

Közösségi munka a Jácint utcai temetőben

Az önkéntesek egy csoportja a temető 
legrégebbi sírjánál

Gödi Körkép | 2018. 9. szám KÖZÉLET
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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 ösz-
szefogás indul a  Jácint utcai te-
mető rendbetételéért. Várják 
mindazok jelentkezését, akik 
vállalnák, hogy részt vesznek 
a  gazdátlan, elhanyagolt sírok 
rendezésében, gazolásban, virá-
gok ültetésében, a  temető szeb-
bé tételében.

A Jácint utcai temetőnek szánt telket 
feltehetően 1918 év elején vásárolta 
meg a felsőgödi helyhatóság a Ma-
gyar Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. 
Budapest pénzintézettől. Száz évvel 
ezelőtt, 1918 tavaszán 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 finanszírozá-
sával díszkútra 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 jelent-
kezését várják.

A temetőszépítés tervezett időpontjai
Október 13., szombat (rossz idő esetén október 14., vasárnap).

A közösségi munkában részt vevők 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 önkéntesek jelentkezzenek a (06 20) 294-0407-es tele-
fonszámon vagy a temetogondnok@goditesz.hu e-mail címen.

Ökumenikus halottak napi megemlékezés
A 100 éves temetőben november 2-án, pénteken 15 órakor ökumenikus 
halottak napi megemlékezést tartanak, amelyre mindenkit szeretettel hív-
nak és várnak.

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.

A Településellátó Szervezethez a pályázatok be-
nyújtásának módja: fényképes önéletrajz megkül-
désével a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail címre 
vagy személyesen a Duna út 5. szám alatt.

További tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó 
Szervezet pályázatot 
hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Pályázati feltételek: szakirányú főiskolai 
diploma
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását 
követően azonnal

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, negyedéves 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 munkakör, munkaidőkeretben 
A munkavégzés helye: Huzella Tornacsarnok 
Munkarend: vasárnap 9-től 21 óráig és hétfőn 
14-től 22 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

KÖZÉLET
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Göd Város Polgármesteri 
Hivatala pályázatot hirdet
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, közszolgálati 
jogviszony, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

Főbb feladatok: ügyfélszolgálati feladatok, elsősorban 
szociális és környezetvédelmi területen. Az ügyfelek 
tájékoztatása, tanácsadás, együttműködés a szakmai 
területtel, adminisztráció.

Pályázati feltételek: középiskolai képesítés, szociális 
területhez kapcsolódó szakirányú középiskolai vagy felsőfokú 
végzettség, igazgatásszervező végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, 
a pályázat Göd Város Önkormányzatának címére történő 
megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.).

A borítékon fel kell tüntetni: „9-319-1/2018, ügyfélszolgálati 
ügyintéző”

További információk: www.god.hu

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
a  gödi Gondviselés Háza fogyatékos 
emberek otthonába keres fejlesztő 
pedagógus-terápiás munkatárs, ápo-
ló-gondozó, szakács, konyhai kisegítő 
és takarító munkatársakat.
Bérezés: Munkakörtől függően alapbér, szociális ágazati 
pótlék, szakdolgozói és  műszakpótlék, munkába járás tá-
mogatása, cafeteria (próbaidőt követően havi 5000 Ft kész-
pénz, 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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Álláslehetőségek
Gödön lévő, burkolólapokkal foglalkozó, dinamikusan 
fejlődő kis- és nagykereskedésünkbe keresünk új mun-
kaerőket.

Raktáros (targoncás)
- rendelkezzen érvényes targoncás jogosítvánnyal
- bírja a fizikai munkát

Betanított raktári dolgozó
- áru összekészítése
- raktárosaink segítése
- bírja a fizikai munkát

Pénzügyi adminisztrátor
- pénzügyi-számviteli végzettség
- kasszák kezelése
- cégünk napi pénzügyeinek kezelése
- felhasználó szintű Office-ismeret

Kiskereskedelmi eladó
- fürdőszobai felszerelések ismerete
- tapasztalat a burkolóanyagok terén
- eladói tapasztalat
 
Versenyképes fizetés, jó munkaköri légkör.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 8-tól 17 óráig
 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
matyo.laszlo@gmail.com
Telefonszám: (06 30) 932-6047

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

Gödi Körkép | 2018. 9. szám KÖZÉLET
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Megnyitó beszédében Markó 
József polgármester szólt 
arról, hogy augusztus 20-a 

a  város születésnapja, hiszen 19 évvel 
ezelőtt e napon kapta meg a  település 
a  városi rangot. Mint mondta, a  rang 
feladatokat is rótt Göd vezetőire, 
hiszen minden lakosnak megvan-
nak az  elvárásai a  várossal szemben, 
és a folyamatosan növekedő lélekszám 

mellett kell fejleszteni az infrastruktú-
rát, ami nem könnyű. Jelenleg megha-
ladja a  lakosok száma a  húszezer főt, 
és  további 2-3 ezer ember beköltözése 
várható a következő néhány esztendő-
ben.

A polgármester elmondta, hogy 
a  források megteremtése jelenti a  leg-
nagyobb kihívást a  gyorsabb fejlődés 
beindításához. De fontos a közösségek 
összefogása is ahhoz, hogy megfogal-
mazható legyen a közös akarat. Jelen-
tős segítség, hogy a kormány és a város 
lakossága, illetve vezetése között már 
az  előző önkormányzati ciklusban is 
gyümölcsöző kapcsolat alakult ki.

– Több óvodát építettünk, iskolát bő-
vítettünk, s jelenleg is tart egy új iskola 
építésének előkészítése. Napjaink híre, 
hogy a városban működő nagyvállalat 
további fejlesztést tervez, ami alapve-
tően örvendetes, de nagy odafigyelést 
kíván, hogy a tervezett beruházás az itt 
élőket is szolgálja. Ez most a dolgunk, 
és ehhez kérem a támogatásukat – fo-
galmazott a polgármester. − Jövőre lesz 
20 éves a  város, és  nem csak a  kerek 
évfordulót szeretnénk megünnepelni, 
hanem mindazt, amit együtt megva-
lósítottunk. Az eredmények eléréséhez 
áldozatokat kell vállalnunk – egyrészt 
anyagi jellegűeket, másrészt el kell vi-
selni azt, hogy például útépítések tör-
ténnek, ami közlekedési nehézségekkel 

jár. Ehhez kérem mindannyiuk megér-
tését.

Tuzson Bence országgyűlési képvi-
selő a város születésnapján úgy fogal-
mazott, hogy érdemes ilyenkor átte-
kinteni a  múltat, és  kicsit előrenézni 
a  jövőbe. Mint mondta, az  elmúlt 
időszakban a helyi fejlesztések mellett 
Göd a  Samsung-gyárnak köszönhe-
tően felkerült az  innovációs térképre, 
és – a  tervezett bővítésnek köszönhe-
tően − nemsokára itt fog megvalósul-
ni a világ legnagyobb, elektromos au-
tókhoz való akkumulátorokat gyártó 
üzeme. Az általuk befizetett iparűzési 
adóból továbbfejlődhet a  város, és  ez 
a  legfontosabb, hiszen távlati elképze-

NEMZETI ÜNNEP

Államalapító Szent István király ünnepén
A városi ünnepséget augusztus 19-én délután a  Feneketlen-tó melletti réten 
rendezték meg. A családokat egész nap színes programok várták.

Együtt ünnepelt a város Mráz Borbála, a művelődési ház néptáncosa 
Szent István-himnuszokat énekelt

Tuzson Bence, a térség országgyűlési 
képviselője mondott ünnepi beszédet

Nagyréti Tamás grafikust Pro Urbe díjjal 
ismerték el

KÖZÉLET
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léseink vannak, tudjuk, hogy honnan 
hová szeretnénk eljutni – fogalmazott 
az  országgyűlési képviselő. − Csak-
úgy, mint az  ország minden szegle-
tében emlékeznünk kell Szent István 
királyra, akinek minden küzdelme 
arról szólt, hogy a nemzet, a magyar-
ság megmaradhasson. A megmaradás 
kérdése a történelmünk során mindig 
fontos kérdés volt. Erről minden ge-
nerációnak újra és  újra gondolkodnia 
és  gondoskodnia kell. Napjainkban is 
érvényesek az államalapító gondolatai: 
a megmaradás csak a fejlődéssel együtt 
érhető el. A célok meghatározása mel-
lett mindenkinek a  maga munkáját 
végezve kell azokért együtt dolgozni. 
Magyarország esetében most cél, hogy 
az  európai régióban húsz év múlva 
központi, vezető szerephez jusson. Eh-

hez fontos a népességnövekedés, és en-
nek érdekében a családok támogatása. 
A másik, ezzel szorosan összekapcso-
lódó feladat az, hogy erős, innovatív 
gazdaságú állammá váljunk. Minde-
zek mellett kiemelt feladat a  kultúra 
megőrzése, amelynek továbbörökítése 
minden nemzedék közös felelőssége.

Az ünnepi beszédek után Valaczka 
János Pál piarista atya, a Piarista Szak-
középiskola főigazgatója áldotta meg 
az új kenyeret.

A városi ünnepség keretében ad-
ták át a Pro Urbe-díjat. Idén Nagyréti 
Tamás felsőgödi születésű grafikus ve-
hette át az elismerést, aki alkotásaival 
évtizedek óta segíti a különböző városi 
kiadványok megjelenését. (A díj átadá-
sakor elhangzott laudációt lapunk 14. 
oldalán olvashatják.)

Az ünnepi pillanatokat Mráz 
Borbálának, a művelődési ház néptán-
cosának énekes közreműködése tette 
még emlékezetesebbé. A hivatalos ün-
nepség után a  Boldogságcseppek Ala-
pítvány szervezésében honfoglaló játé-
kon lehetett részt venni. Este koncertet 
adott az Irígy Hónaljmirígy és az Edda 
Művek – a rét zsúfolásig megtelt az ér-
deklődőkkel. A  táncos lábúaknak Dj. 
Sviri hajnalig „keverte” a lemezeket.

Augusztus 20-án két helyszínen is 
volt esti tűzijáték. Kilenckor a  Szé-
chenyi csárda alatti partszakasznál, 
fél tízkor a  Duna-part Nyaralóházak-
nál gyönyörködhettek a gödiek az égi 
fénypompában. Az  utóbbi helyszí-
nen utcabállal értek véget a Szent Ist-
ván-napi programok.

V. Pálfai Kinga

Az Edda Művek fergeteges koncertet adott

A legkisebbeket is sokféle szórakozási lehetőség várta az ünnepen

A Bab  Társulat szórakoztatta a közönséget

Tóth Éva és Leblanc Győző nosztalgiaműsort adott

Az Irigy Hónaljmirigy zenekar is 
megtáncoltatta a közönséget

Hajnalig mulattak a gödiek
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Felsőgödön született 1925-ben, 
Hennings Tamás néven. Anyai ágon 
ősi felsőgödi családból származik. 

Az 1934. évi névmagyarosítási hullámmal 
családja egyik ősének, a  Nagyréti Darvas 
családnak előnevét vette fel.

Az elemi iskolát Felsőgödön, majd 
a gimnáziumot Budapesten végezte.

A rajz iránti szeretet, fogékonyság már 
gyermekkorában jelentkezett. A  két évvel 
idősebb bátyja első és második elemi osz-
tályos rajzleckéit nagy kedvvel készítette 
el. Tehetsége valószínűleg családi öröklő-
dés eredménye: apai dédapjának testvére, 
Grubiczy Viktor (1851−1920) ismert műke-
reskedő, és maga is festő volt Olaszország-
ban.

Tamás gimnazista korában bejárt 
Bernáth Aurél (1895−1982) szabadiskolá-
jának óráira, és Halápy János (1893−1960) 
műtermi oktatását is látogatta. Az Iparmű-
vészeti Főiskolán kiváló mesterek irányítá-
sával kezdte tanulmányait, de sajnos a há-

ború és  a  hatéves hadifogság meggátolták 
iskolai tanulmányainak folytatásában.

1941-től katonai bevonulásáig a  helyi 
Pelikán zenekar elismert dobosa volt. 1944. 
szeptember 3. és 10. között a Levente Otthon 
termében (ma Vasút u. 17.) kiállítást rendez-
tek a bombakárosultak megsegítésére.

Leventeként került hadifogságba, ahon-
nan hat év után, 1951-ben került haza. 
Nehéz, nyomorúságos éveinek túlélésében 
sokat segített tehetsége, ami elviselhetőbb, 
megbecsültebb körülményeket biztosított 
számára.

Hazatérése után mint megbízhatatlant 
rendőri felügyelet alá helyezték, majd egy 
évig munkaszolgálatos katona volt Hód-
mezővásárhelyen. Leszerelése után a Nap-
sugár Áruház Vállalatnál végzett merkan-
til-grafikai munkát.

A grafika szinte minden területén dolgo-
zott. A 60-as évektől a HUNGEXPO külső 
munkatársaként a világ számos vásárváro-
sában a  magyar pavilonok grafikáját ter-
vezte és kivitelezte egészen 1985-ös nyug-
díjba vonulásáig.

Külföldi megbízások mellett az  itthoni 
nagyáruházak, múzeumok, állami és  tár-
sadalmi szervezetek kiállításainak rek-
lámtevékenységét is ellátta, számos portrét 
készített. Kezdettől fogva részt vett a  fia-
talabb nemzedékek nevelésében, kirakat-
versenyek zsűrizésében, ezért több esetben 
kapott miniszteri elismeréseket.

1997 óta rendszeresen részt vesz az  al-
manachok elkészítésében. Írásai Felsőgöd 
régmúltjáról, az ott élt emberekről szólnak. 
Mások írásait fáradhatatlanul, minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül illusztrálja, 
valamint a  könyvsorozat borítóit tervezi. 

Nagy tetszést aratnak az  egyes kiadások-
hoz készített emléklapjai is.

2002-ben, a  nyolcadik kötet bemuta-
tójával egy időben a  Gödi József Attila 
Művelődési Házban 25 grafikából, rajzból 
és festményből, és már máshol is megjelent, 
illetve kiállított művekhez készült vázla-
tokból álló kiállítást rendezett.

E tárlaton láthatók voltak még Gergely 
Tibor A Dunakanyar kapujában és Gemer 
György Ló voltam Brianszkban című regé-
nyének illusztrációi is. 2005-ben elkészí-
tette a  Sződ község történeti monográfiája 
1255−2005 című könyv grafikai munkáit. 
Jelentős szerepe volt grafikusként a  Göd, 
a  régi jó régió című kiadvány népszerűsé-
gében.

A mai napig fest, illusztrál, rajzol, tevé-
keny alkotómunkát végez, és fáradhatatlan 
az  újabb almanachok kiadásának elősegí-
tésében.

Öreg cserkészként ő  tervezte 2003-ban 
a felsőgödi római katolikus templom falán 
lévő Bozóky Gyula-emléktáblát. Legutóbb 
a Dalos Fesztivál emléklapjainak tervezésé-
vel járult hozzá az ünnepség színvonalának 
emeléséhez. 2010-ben egyéni indíttatásból 
a  Gödi Almanachban megjelent munkái-
ból albumot készített, és  azt felajánlotta 
a Polgármesteri Hivatal vendégeinek meg-
ajándékozására.

Illusztrálta a  2014. évi almanachot, 
és  grafikáinak rendelkezésre bocsátásával 
a  2017. évi kiadványban láttatni engedte 
a Gulág rabjainak nyomorú sorsát.

A ma már Budapesten élő, felsőgödi szü-
letésű mesternek sok felejthetetlen, kedves 
emléke kötődik városunkhoz.

A 94. évében járó művész minden alko-
tását ingyen a szülőhelyének, Felsőgödnek 
szeretetéből fakadóan készítette, és  ma is 
bármikor eleget tesz a város részéről érkező 
felkéréseknek.

Láng József
helytörténeti kutató

A rajzok Nagyréti Tamás munkái

ELISMERÉS

Nagyréti Tamás grafikus kapta a Pro Urbe-díjat
A városi elismeréssel kitüntetett grafikusművész alábbi laudációja az augusz-
tus 19-i Szent István-napi ünnepségen hangzott el.

A Kincsem-istálló és környéke

A Hajcsi-kastély az 1930-as évek közepén

A Bozóky tér felújításának látványterve
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Teljesen megújult belső terekkel au-
gusztus elejétől fogadja vásárlóit az al-
sógödi Príma szupermarket a  Pesti 
úton. Az új üzemeltető, a Vörösvár Kft. 
azzal a  szándékkal újította fel teljes 
egészében a  korábbi élelmiszerboltot, 
és nyitotta meg szám szerint 25. üzletét, 
hogy a gödiek és a város vonzáskörze-
tében élők kedvenc vásárlóhelye legyen 
a magyar üzletlánc prémium boltkate-
góriába tartozó legújabb egysége.

A fél éven át tartó felújítás az áruház 
minden négyzetméterén jól látható, 
ugyanis csupán az  épület szerkezete 

maradt a régi, minden mást teljes egé-
szében újra cseréltek. A  szupermar-
ket amúgy is könnyű megközelítését 
harminc férőhelyes autóparkoló teszi 
még egyszerűbbé, ahová természetesen 
a megpakolt bevásárlókocsit is kigurít-
hatjuk.

A 450 m²-es eladótérben tízezer cik-
kelem között válogathatunk. A  tartós 
élelmiszerek és  a  vegyi áruk mellett 
rendkívül széles a  frissáruk termék-
választéka. Kiemelendő a  zöldség- 
és  gyümölcs-, a  baromfi-, valamint 
a  tőkehúskínálat. Az  üzlet vonzerejét 

tovább növelik a  helyben sütött pé-
káruk, a  cukrásztermékek, valamit 
a grillételek sora. (A kínálatban a leves-
től a  főételeken át még a desszertek is 
megtalálhatók.) Az  élelmiszer-áruház 
hűtőgépeinek hulladékhőjét újrahasz-
nosítják.

Az új áruház augusztus 8-ai ünnepé-
lyes megnyitóján részt vett és köszöntőt 
mondott Simon Tamás alpolgármester, 
valamint jelen volt dr. Pintér György 
alpolgármester, Lázár Vilmos, a  CBA 
elnöke, ifj. Breier László, a Prímát üze-
meltető Vörösvár Kft. ügyvezető igaz-
gatója és Mészáros Csaba plébános, aki 
megáldotta az üzletet.

G. K.

Hagyományteremtő szándékkal koszo-
rúzást és  sajtótájékoztatót tartott szep-
tember 6-án a  gödi Kincsem-szobornál 
a  budapesti Kincsem Park vezetősége. 
Az  esemény apropóját az  adta, hogy né-
hány nappal később, szeptember 9-én 
rendezték meg a fővárosi lóversenypályán 
a  régió egyik legrangosabb nemzetközi 
versenyét, a Kincsem Díjat, amelynek név-
adója a világhírű gödi csodakanca.

A koszorúzáson részt vett Pécsi István, 
a Kincsem Park ügyvezető igazgatója, dr. 
Pintér György alpolgármester és dr. Szinay 
József címzetes főjegyző. Az  eseményen 
jelen volt Krebs András, a Kincsem Nem-
zeti Kft. osztályvezetője, Száraz György, 
a  Magyar Lovaregylet elnöke, valamint 
Lenkei György városi képviselő, a GSE Lo-
vas Szakosztályának elnöke.

– Azt szoktam mondani, hogy ami a lab-
darúgásban Puskás Ferenc, az a lósportban 
Kincsem. Bármerre járunk a világban, ezt 
a nevet mindenki ismeri, ahogyan a hoz-
zá fűződő történetet is. Ez a világszenzá-
ciónak számító ló ötvennégyszer futott 

és  ötvennégyszer győzött, egész pályafu-
tása során veretlen maradt. Innen, a gödi 
istállójából indult a nagy nemzetközi ver-
senyekre, ezért nagyon örülünk annak, 
hogy itt áll a  szobra, azon a helyen, ahol 
tréningben volt. Hazánkban ez a második 
Kincsem-szobor. Alkotója ugyanaz a Tóth 
Béla szobrászművész, aki a  legendás cso-
dakancának a  budapesti lóversenypályán 
1977-ben felállított szobrát is készítette. 
Ezentúl minden év szeptemberében sze-
retnénk eljönni Gödre, és megkoszorúzni 
ezt a szobrot – mondta beszédében a Kin-
csem Park ügyvezető igazgatója.

Dr. Pintér György alpolgármester vá-
laszában örömmel üdvözölte a  kezdemé-
nyezést, és hangsúlyozta: a város életében 
nagy jelentősége van annak, hogy a  szo-
bor felállítását követően tavaly áprilisra 
megvalósult a  versenyló egykori bokszát 
is magában foglaló Kincsem Udvarház 
felújítása is. 

A gödi eseményről az M1 televíziós csa-
torna is tudósított.

K. B.

SZOLGÁLTATÁS

Megnyílt a Príma áruház Alsógödön

KOSZORÚZÁS

Tiszteletadás a legendás gödi versenylónak 

Az ünnepélyes áruháznyitás pillanatai, balról jobbra dr. Pintér György alpolgármester, 
ifj. Breier László, a Vörösvár Kft. ügyvezetője, Simon Tamás alpolgármester és Lázár Vilmos, 
a CBA elnöke

Az új szupermarket bőséges árukínálattal 
várja vásárlóit 

A hagyományteremtő koszorúzáson 
(balról) dr. Szinay József címzetes főjegyző, 
Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezetője és 
dr. Pintér György alpolgármester 
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– Mikor és hogyan került a családja Gödre?
– A Szabolcs-Szatmár megyei Hajdúsámsonban születtem 1928-
ban. Heten voltunk testvérek. A  nagyszüleim mindkét ágról kis-
gazdák voltak. 10 éves koromban édesapám meghalt, édesanyám 
onnantól kezdve egyedül nevelt bennünket. Férfi nem volt a ház-
nál, ő és a nagymama gazdálkodtak 10 hektár földön, mi, gyere-
kek is korán beletanultunk a munkába. Apám öccse, aki szerzetes 
volt Budán, egyszer eljött, és az mondta anyámnak: – Ángyom, én 
a Bözsit elviszem és beadom az apácákhoz. – Anyám örült, hogy 
tanulhatok majd, hát elengedett. Az egyik nagybátyám és a felesége 
cselédek voltak itt a  Nemeskéri-birtokon, dohányosok. Hozzájuk 
tett le a szerzetes nagybátyám arra az időre, amíg elrendezi, hogy 
bekerülhessek az  apácákhoz. Jó néhány héttel később értem jött, 
addigra megvolt a  helyem az  iskolában, de a  nagynénémék nem 
adtak oda neki. Jól dolgoztam, hasznukra voltam, nem kellett még 
egy napszámost fogadniuk.

– Tízévesen nagyon nehéz lehetett az élete az idegen környezetben.
– Szerencsére nem sokáig voltam egyedül. Ez a szerzetes nagybá-
tyám valahogy összeismerkedett a későbbi apósommal, aki az  Il-
ka-pusztai Schäffer-birtokon (ma Göd-Újtelep, Bócsa – a  szerk.) 
volt vadőr. Nagy embernek számított, puskával járt, mindenki tisz-
telte. Ő intézte el, hogy felvegyék a tehenészetbe az egyik bátyámat, 
aki 13-14 éves lehetett akkor. Rá egy évre aztán jött anyám is a többi 
testvéremmel. Ő is cseléd lett a Schäfferék birtokán.

– Milyen volt az életük Ilka-pusztán?
– Amikor anyám a  gyerekekkel megérkezett, úgynevezett kom-
menciós földet kapott, mint a  többi cseléd, azon termeszthetett 
a családnak, ami kellett. A cselédházak úgy néztek ki, hogy a nagy 
konyhából két szoba nyílt két irányba, és  kétoldalt volt egy-egy 
spejz. Minden cselédházban két-két család lakott egy közös kony-

hán. Az egyiknek a konyha egyik felén volt a sparhelt, a másiknak 
a másik felén, hogy tudjanak főzni. Mi a Sinkáék, a későbbi apó-
somék melletti házban kaptunk helyet. Mivel vadőr volt, kiemelt 
ember, ezért ők egy egész házat laktak, nem kellett osztozniuk sen-
kivel. A felesége, a későbbi anyósom azelőtt szakácsnő volt az ura-
ságnál, nagyon jól tudott főzni. A Schäffer fiúk oda jártak játszani 
a cselédgyerekekkel meg a vadászkutyával. Mindig megmondták, 
mit szeretnének enni, anyósom megfőzte nekik. A Schäfferék na-
gyon rendesek voltak, a gazda mindenkit tisztelt, nem tartott tá-
volságot senkitől, minden cselédhez is odament, elbeszélgetett 
velük. Mivel nálunk sok volt a gyerek, naponta két liter tejet kap-
tunk. Termény, állat és zsír is volt, nem éheztünk, de pénzünk nem 
volt. A Schäfferék ugyan évente kétszer adtak valami kis pénzbeli 
kiegészítést, de az nagyon kevés volt. Tizennégy évesen elmentem 
dolgozni Pestre, a pamutgyárba, ahol hadiüzem volt. Mindennap 
hajnali négykor keltem, reggel hattól este hatig dolgoztunk, nyolcra 
értem haza a vonattal, és másnap reggel négykor újra kelni kellett 
a hét hat napján. 100 pengőt kaptam egy hétre, anyám ruhákat vett 
belőle a gyerekeknek, meg ami kellett. Öt fiút és két lányt kellett 
eltartania egyedül, igyekeztem segíteni neki.

– A későbbi férje, Sinka Gyula, a szomszédjukban lakott, hiszen 
a  vadőr fia volt. Ezek szerint már gyerekkoruktól ismerték egy-
mást.
– Igen, de csak látásból. Én tulajdonképpen az oroszok bevonulásá-
nak köszönhetem a férjemet. A háború alatt katona volt. Parancsba 
kapta, hogy vigyen el egy levelet Pestről Budára, és gondolta, tesz 
egy kitérőt, megnézi, mi a helyzet itthon. A németek már korábban 
beszállásolták magukat a faluba, és egyre közeledtek az orosz csa-
patok, látni akarta, hogy vannak a szülei. A németek a Nemeskéri 
úti temető mellett igazoltatták, de átengedték. Mire hazaért, a Sződ 
felől érkező oroszok már nagyon közel voltak, két tűz közé kerül-
tünk, a németek innen lőttek, az oroszok meg amonnan. Az apja 
azt mondta a Gyulának: fiam, te innen már nem mész sehova. Civil 
ruhát adtak rá, a katonaruháját és a fegyvereit meg elásták. Másnap 
a közelgő oroszok elől le kellett mennünk a Schäffer-kastély pincé-
jébe, oda parancsolták be a németek a civil lakosságot. Az uraságot 
addigra már internálták a zsidó származása miatt, a pincében ott 
voltak a  kastélyból levitt bútorok, tárgyak. Mielőtt levonultunk, 
még gyorsan kenyereket sütöttünk, összeszedtük, ami élelem volt, 
egy részét levittük magunkkal, hogy legyen mit enni, a többit meg 
elástuk, nehogy megtalálják az  oroszok. A  Gyula édesanyja szív-
beteg volt, egy sezlonyon feküdt, engem meg az ágy alábújtattak, 
nehogy megtaláljanak az oroszok. A fiatal bócsai nők közül sokat 
összeszedtek és elvittek a katonák. Ha nincs a Gyula meg az apja, 
nem tudom, mi lett volna velünk, ők vigyáztak ránk. Ott a pincé-
ben kezdődött köztünk valami, így jöttünk össze. Én akkor tizen-
hét éves voltam. A Gyula később mondta, hogy ő mindjárt belém 
szeretett, de sokáig nem mutattuk ki az érzéseinket, nem is lehe-
tett ezt akkor. Öt napot töltöttünk a pincében. Akkorra az oroszok 
első csapatai továbbvonultak, de néhányan itt maradtak, várták 
az újabb alakulatok érkezését. Az ötödik napon elfogyott az enni-
valónk. A Gyula fölment, hogy lehozza, ami élelmet még talál, én 
utánamentem. A  házakban mindent összedobálva, feldúlva talál-
tunk, a lovakat az oroszok bevezették a szobába, a fölborított szek-
rényből etették az állatokat, rá se lehetett ismerni az otthonunkra. 
Hiába kerestük az elrejtett ennivalót, nem volt sehol, viszont szem-
be találtuk magunkat egy orosz katonával. Kiderült, hogy igazából 
magyar, csak átállt az oroszokhoz. Azt mondta, azonnal menjünk 
vissza a  pincébe, mert jön az  orosz utánpótlás. De mire a  pincé-

INTERJÚ

Régi idők tanúja
Beszélgetés Sinka Gyulánéval

Július végén volt 90 éves Sinka Gyuláné Erzsi néni, aki 
nyolcvan éve Gödön él. Otthonában beszélgettem vele 
a régi időkről, arról, milyenek voltak az Ilka-pusztai cse-
lédség életkörülményei, hogyan élték meg családjával 
az  orosz megszállás, a  téeszesítés, az  56-os forradalom 
utáni megtorlás éveit. Élete szorosan összeforrt Göd 20. 
századi történetével.

Születésnapján a város nevében Simon Tamás alpolgármester 
köszöntötte az ünnepeltet
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be visszaértünk, már nem volt 
ott senki, csak egy sebesült nő 
meg a szintén sebesült testvére. 
Tőlük tudtuk meg, hogy az oro-
szok zavarták ki a  pincéből 
az embereket, az egyik csoport 
Felsőgödre, a  másik Sződre 
ment. A  Gyula szüleit még az-
nap megtaláltuk Floch-pusztán 
egy rokonuknál, s pár nap után 
Sződről az én családomat is oda 
tudta hozni a Gyula. De ott sem 
sokáig volt maradásunk, mert 
a portyázó oroszok elhurcoltak 
magukkal bennünket. Sződ felé 
vittek. Egy megfelelő pillanat-
ban befutottam a  kukoricásba, 
így megmenekültem. Később a  Gyula is el tudott szökni, és  újra 
találkoztunk. Floch-puszta, Alsógöd és  Ilka-puszta között ide-
oda mentünk, kerestük, hol a  legbiztonságosabb, de akkorra már 
minden tele volt oroszokkal. A Nemeskéri-kúriában rendezték be 
a  főhadiszállásukat, és onnan portyáztak a környéken mindenfe-
lé. Kifigyelték, hol vannak fiatal nők, felkutatták őket a pincékben, 
padlásokon, és  vitték magukkal. Hozzánk is bejöttek. A  leendő 
anyósom épp a  ház előtt ült a  padon, az  orosz katona odament 
hozzá, ráfogta a fegyverét, és úgy kérdezte: Mamka, hol a zsenka? 
Engem kerestek. Nem találtak meg, de a  szívbeteg anyósom nem 
sokkal később összeesett, már csak három hetet élt azután. Anyám 
mindig olyan volt, hogy azt akarta, legyen minden rendben. Azt 
kérte, esküdjünk meg a Gyulával. A földeken nagy halmokba volt 
rakva a kukoricaszár, azokban bujkálva, gyalog mentünk el Bócsá-
ról a felsőgödi református lelkészhez, aki összeadott minket, aztán 
Sződre is, az anyakönyvi hivatalba. Hát így volt a mi esküvőnk.

– A háború utáni években is nehéz lehetett az élet.
– Három gyerekünk született, a férjem eljárt dolgozni Dunakeszi-
re, a  járműjavítóba, de keveset keresett, és három évig velünk élt 
a férjem testvérei közül is kettő, akiknek még nem volt keresetük. 
Bócsán 400 négyszögöles nagy kertünk volt, azt műveltem, meg 
vállaltam földeket is művelésre. Mikor megalakult a téesz, apósom 
és a teljes cselédség belépett. Nem volt más lehetőség, dolgozni kel-
lett valahol, és  ők a  gazdálkodáshoz értettek. Mikor apósomnak 
egyszer panaszkodtam, hogy nem jövök ki a pénzből, kevés a fér-
jem fizetése, azt mondta, elintézi, hogy én is vállalhassak munkát 
a téeszben. Halász Jani bácsi volt a brigádvezető, felvett, azzal, hogy 
valamivel kevesebb fizetést fogok kapni, mint a többiek, de akkor 
megyek ki a  földre, amikor tudok, és  a  gyerekeket is magammal 
vihetem. Így lettem én is téesztag 1952-ben. Kimértek nekem egy 
hektár paradicsomot és 800 négyszögöl paprikát, azt kellett művel-
ni. Amikor a gyerekek már nagyobbak voltak, ők is úgy kapáltak, 
mint a kisangyal. A brigádvezető el is hívta az asszonyokat, és mu-
tatta nekik: Na, ezt nézzétek meg, amit a Sinkáné csinál a három 
gyerekkel! Így kapáljatok! Otthon is sok volt a munka, de szépen, 
szeretetben éltünk.

– Hogyan élték meg Gödön az 56-os eseményeket?
– Potyó Imre, aki a bócsai iskolában volt tanító a feleségével együtt, 
nagyon jóban volt a  férjemmel, a  gyerekeinket is tanította. Ami 
asztalosmunka volt az iskolában, azt mind a férjem csinálta. A ta-
nító urat 57-ben elvitték az ávósok azzal a váddal, hogy gyűléseket 

szervezett, izgatott a  rendszer 
ellen. Nem sokkal ezután láto-
gatóban voltunk a  férjem báty-
jánál, a  Józsinál. Hazafelé jövet 
a Gyula egyszer csak azt mond-
ta: én visszamegyek a Józsihoz, 
mert félek, hogy valami baj lesz. 
Azokban a  napokban szedték 
össze ugyanis Gödön az  ávó-
sok az  embereket. Én a  három 
gyerekkel hazamentem, lefek-
tettem őket. De nagyon aggód-
tam a férjem miatt, gondoltam, 
átmegyek az öcséimhez a szom-
szédba, megkérem, hogy va-
lamelyik menjen el a  Józsihoz, 
nézze meg, mi van vele meg 

a Gyulával. Ahogy lépek ki az ajtón, hát ott állnak az ávósok. Nem 
engedtek sehova, ott ültek a házban éjfélig, várták, hogy a  férjem 
hazaérjen. Amikor megjött, elvitték. Reggel kiderült, hogy a  két 
fiútestvérét is összeszedték az  éjjel. A  váci börtönbe zárták őket, 
a Potyó tanító úr a szomszéd cellából megismerte a férjem hangját, 
egy pár szót így tudtak beszélni. A Jancsit, a férjem fiatalabb öccsét 
az első este hazaengedték, az idősebb öccsét, a Ferit még két napig 
tartották bent, nagyon összeverték. A férjemet csak öt nap után en-
gedték haza, borzalmasan megkínozták. Kék volt az egész teste, fájt 
mindene, irgalmatlanul összeverték, a veséjét rúgták, hogy írja alá, 
amit akarnak. Kemény, karakán ember volt, nem ismerte be, amit 
nem követett el, azért gyötörték meg annyira.

– A 60-as évek elején a Nemeskéri útra költöztek, ma is itt él. Hogyan 
gondol vissza azokra az évekre, amelyeket Ilka-pusztán töltöttek?
– Rengeteget dolgoztunk, és nagy volt a szegénység, de az összetar-
tás, a tisztelet is. Még a cselédeknek is sok örömük volt. Az öcsém 
apósa is cseléd volt, nagyon szépen tudott tangóharmonikázni. 
A ház előtt a fal tövében volt egy padka, este, munka után kiültek 
oda az  emberek, a Feri bácsi kihozta a harmonikát, és mindenki 
táncolt. Nem volt olyan, hogy ott a cselédek bántották volna egy-
mást, békesség volt és  megértés. Pedig egész családok laktak egy 
szobában, és két családra jutott egy közös konyha. De mind egy-
formán szegények voltak, és tudták, a többinek is ugyanolyan ne-
héz, hát volt bennük együttérzés. Ma annyi a nézeteltérés, a válás… 
Nem tudnak az  emberek alkalmazkodni, elnézni egymás hibáit, 
nem természetes, hogy segítsenek egymásnak. Sokszor mondom 
is a fiatalabbaknak, ha irigyek valakire vagy panaszkodnak: nincs 
okuk a panaszra. Ma a  szerényen élők is gazdagok ahhoz képest, 
ahogy mi éltünk. Nem ezen múlik a boldogság.

– Mostanában hogyan telnek a napjai?
– 1997-ben meghalt az egyik fiam, és két évre rá a férjem is. Nagyon 
hiányoznak. A három gyermekemtől öt unokám és tizenhárom dé-
dunokám született. Egyedül élek, de nagy, szerető család vesz kö-
rül, nem vagyok magányos. Hamarabb elfáradok, mint régen, de 
ma is ellátom a háztartást, főzök, rendezem a kertet, gyomlálok, ko-
rán reggel megetetem az állatokat: van 50 tyúkom meg 11 pávám, 
és hat nyuszim is, az unokáim kedvéért. Ami a kertben megterem, 
annak egy részét eladom a piacon, a többi meg a családé. Én sosem 
szégyelltem a munkát. Jó érzés, ha látom az eredményét, és ha van 
mit adni a gyerekeimnek.

Koditek Bernadett

Sinka Gyula és felesége három gyermekükkel a bócsai ház előtt

Gödi Körkép | 2018. 9. szám KÖZÉLET
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A Neveleki Szomszédok Egyesület 2014-ben jött létre, ugyanis 
helyi lakosként felismertük, hogy a  problémáink megoldásában 
gyorsabban érünk el eredményt, ha összefogunk, mintha csak 
egyénileg, elszigetelten próbálunk tenni például a  csatornázás, 
a közvilágítás vagy a neveleki utcák állapotának javítása érdeké-
ben. Tevékenységünk eredményeként valósult meg például a  jár-
daépítés lakossági összefogással és  önkormányzati támogatással, 

vagy a csatornával és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos igény-
felmérés, több lakossági fórum, de szerepünk van a  közvilágítás 
fejlesztésében és  abban is, hogy Neveleket csatornázhatóvá nyil-
vánították. Összefogásunk szimbólumává vált a  Nevelek „bejá-
ratánál” létesített Kapcsolat Park, amelyet a  Retró Ady Klubbal 
és az önkormányzattal karöltve alakítottunk ki 2014 tavaszán. Az-
óta is rendszeresen gondozzuk, szépítjük − közösségi munkában.

A több ezer órányi közös munka eredménye sokkal több lett, 
mint csupán egy területfejlesztési projekt: barátságok szövődtek, 
kapcsolatok alakultak ki. Azt tapasztaltuk, hogy hosszú távon 
a  közösségi élmény teremtette meg együttműködésünk alapját, 
kapcsolataink adtak lendületet és  kitartást a  sok munkával járó 
fejlesztési ügyekben. Ezt erősítik a  már hagyománynak számító 
közösségi programok (bográcsozás, közösségi lekvárfőzés, koma-
tál szervezése kismamáknak és  ideiglenesen bajba került szom-
szédoknak, adventi és  húsvéti programok). A  neveleki közösség 
építésétét 2018-tól a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja 
(NEA-KK-18-M-1211).

Ismerd meg a szomszédaidat, és tegyünk együtt a lakókörnye-
zetünkért! Csatlakozz te is a Neveleki Szomszédok Egyesülethez 
(neveleki.szomszedok@gmail.com)!

Neveleki Szomszédok Egyesület

NEVELEK

A közösség ereje

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés 
2018. júliusi ülésén döntött a  téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról 
a fűtési költségeik viselésével összefüggésben.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Gödi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (2131 Göd, Pesti út 81. 
földszint), ügyfélfogadási időben. Az igénylőlap benyújtási határ-
ideje 2018. október 15. (hétfő) napja, mely határidő elmulasztása 
jogvesztő.

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az  igényelt fűtőanyag 
fajtáját, amely később nem módosítható. A kérelmező személynek 
az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózko-
dási helye kell, hogy legyen. (A téli rezsicsökkentés iránti igénylés 
során jövedelemvizsgálatra nem kerül sor.)

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
•  gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és korábban 

már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
•  kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig to-
vábbítja a  Magyar Államkincstárnak. A  kormány 2018. október 
31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Ezt követően az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozás(o-
ka)t, ahol az igényelt fűtőanyagot – az önkormányzat által az ügy-
fél részére kiállított igazolás alapján − majd át lehet venni.

Az önkormányzat a  benyújtott igénylések vonatkozásában 
előszűrést köteles végezni. Amennyiben a rendelkezésére álló ada-
tok alapján megállapítja, hogy az  adott háztartásra vonatkozóan 
már nyújtottak be a  1364/2018. (VII. 27) kormányhatározatra hi-
vatkozással igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani 
kívánt további igénybejelentést nem fogadja be. Ezen felül a  Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 
adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Ha 

a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő 
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – mi-
nősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető a hiva-
tal ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a következő hivatkozáson: 
ww.god.hu/_site/doc/newswf20501112/20180829_igenybejelento_
nyilatkozat.pdf

Göd Város Önkormányzata

FŰTÉSTÁMOGATÁS

Kormányhatározat a rezsicsökkentésről

Gödön elhunytak
Bakonyi Ferenc Péter 87 éves
Csoma Józsefné (sz.: Pataki Mária) 87 éves
Molnár András Sámuel 71 éves
Varga Zoltán Szilveszter 48 éves
Kővári József Imre 78 éves
Horváth Alajos 89 éves
Nagy Sándor László 80 éves
Horváth József János 71 éves
Villinger Zoltán Alajos 45 éves

2018. augusztus 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Locskai Botond Endre és Nyisztor Szilvia
Boda Tamás és Kenéz Tímea
Tóth László és Rontó Nikoletta
Gáspár Norbert Pál és Glázovics Anikó
Haljárszki Attila és Mógor Anikó Margit
Virág Dániel Béla és Balogh Krisztina
Orosz Zoltán és Csépe Krisztina
Csörögi Tibor és Kondella Orsolya
Bongár Balázs és Tokár Edina
Gerle István és Perge Ágnes Bea
Szarka Tamás és Buchmüller Ágnes Ildikó
Fenyő István és Pozáczky Rita
Mészáros Bence és Fazekas Zsuzsanna
Taracközi István és Bagi Martina
Sziráki József és Benyó Márta
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Csaknem másfél éve működik Gödön a Kismama Klub, amelynek 
célja a leendő édesanyák testi-lelki felkészítése a szülésre és az új-
szülött otthoni gondozására. A  csoportban nagy hangsúlyt he-
lyeznek a szoptatás támogatására is. Augusztus 3-án – a szoptatás 
világhete egyik napján – családi találkozót tartottak a klub tagjai. 
A helyszínt – az alsógödi sportpálya közelében található Erdész ut-
cai tanyát – az önkormányzat biztosította a rendezvényhez. Zöldi 
Tóth Andrea diplomás ápoló, szülésznő, a klub vezetője elmondta: 
több mint harminc felnőtt és tizenhat kisgyerek, illetve baba vett 
részt a  találkozón, a  legkisebb mindössze négyhetes volt. A  kis-
gyermekes, illetve még babájukat váró édesanyák mellett több 
apuka is ellátogatott a családi napra. Közös énekléssel, gitározás-
sal, beszélgetéssel, tapasztalatcserével, babázással telt az idő, mia-
latt a bográcsban gulyás és lecsó főtt. Az anyukák közül többen sü-
tivel, szörppel készültek az összejövetelre, volt, aki – természetesen 
alkoholmentes – gyümölcskoktélokat készített, sokan pedig aján-
dékokkal érkeztek: már nem használt, szép állapotú babaholmikat 
hoztak, hogy örömet szerezzenek a többieknek. A kicsik is nagyon 
élvezték a hangszerekkel kísért zenét, a jó hangulatú együttlétet. 

A nyár folyamán egy másik alkalommal is találkoztak a kisma-
mák és babáik, akkor az alsógödi Duna-part homokos játszóterén 
töltöttek együtt néhány órát – tudtuk meg a csoport vezetőjétől.

A klub szakemberek irányítása mellett komplex felkészülési le-
hetőséget biztosít a gödi kismamáknak ahhoz, hogy félelem nél-
kül, magabiztosan szülhessenek, és  minden szükséges ismeretet 
megszerezzenek az  újszülött kisbaba ellátásával kapcsolatban is. 
A csoport tagjai három-négy hetente elméleti előadásokon vesz-
nek részt, a fizikai felkészülést pedig hetente két alkalommal kis-
mamatorna és  jóga segíti. Facebook-csoportjuknak mintegy 160 
tagja van. Nem mindenki vesz részt a személyes találkozásokon, 
sokan vannak, akik csak a  bejegyzéseket olvassák, érdeklődnek 
a klub tevékenysége és a felvetődő kérdések iránt. Zöldi Tóth And-
rea vallja: a  nő életében az  egyik legnagyobb és  legszebb feladat 

az, hogy életet ad gyermekeinek. Ám mint minden nagy teljesít-
ményhez, ehhez is alapos felkészülésre van szükség, amit az egész-
ségügyi ellátórendszer ma nem biztosít a várandós nők számára. 
A Kismama Klub ezt a hiányt hivatott pótolni. Szeretettel várják 
a csoportba mindazokat, akik szeretnék igénybe venni ezt a segít-
séget. Jelentkezni ezen a telefonszámon lehet: (06 20) 562-5066.

Koditek Bernadett

KÖZÖSSÉG

Családi nap a Kismama Klubban

A Kismama Klub munkájához az  önkormányzat nyújt támoga-
tást: a  klubfoglalkozásokhoz helyszínt biztosít, és  a  szükséges 
eszközöket is beszerzi a csoport számára. Szeptember első napjai-
ban érkezett meg az a demonstrációs baba, amelynek segítségével 
az előadásokon a kismamák szakember irányítása mellett sajátít-
hatják el az újszülött-, illetve a csecsemőkori újraélesztés techni-
káját, valamint a csecsemő által esetlegesen félrenyelt idegen tárgy 
eszköz nélküli eltávolítását. A  szülők ugyanis fontosnak tartják, 
hogy mire a baba megérkezik, megszerezzék az újszülöttkori ve-
szélyállapotok felismerésével és elhárításával kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati ismereteket is. 

Lenkei György, az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke 
a demonstrációs eszköz átadásán a következőket mondta: 

− 2018 a  családok éve, és  mi szeretnénk tettekre váltani ezt 
a szép programot, konkrét segítséget nyújtva azokhoz a kezdemé-
nyezésekhez, amelyek célja a családok, a gyermekek támogatása, 
életminőségük javítása. A Kismama Klub olyan magas színvonalú 
szülésfelkészítő tanfolyamot kínál a gödi édesanyáknak, ami a leg-
több településen nem érhető el a mai Magyarországon. Hiánypótló 

vállalkozás, amire nagy szükség van. A csoport tevékenységéhez 
ezért minden támogatást megadunk.

K. B.

TÁMOGATÁS

Újszülöttkori újraélesztést tanulhatnak a kismamák

A csoport tagjai elhatározták, máskor is tartanak kötetlen, zenés 
családi napokat

Zöldi Tóth Andrea klubvezető és Lenkei György önkormányzati 
képviselő a demonstrációs baba átadásán

Tanfolyam szoptatós kismamáknak
Szeptember 21-én, pénteken 10 óra 30 perckor kezdődik a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban a védőnői szolgálat szervezésé-
ben az az ingyenes tanfolyam, amelyre szeretettel várunk kis-
mamákat, nagyszülőket és minden kedves érdeklődőt.

A neves előadók között ott lesz Ibolya Rózsa és Fazekas Anita 
laktációs szaktanácsadó, Erdélyiné Kedves Ágota szülő-csecse-
mő konzulens, Hegyi Zsuzsa pszichológus, Varga Éva gyógy-
tornász és  Jindáné dr. Labádi Gabriella, a  Beszélő Babakezek 
oktatója, akik segítségével a szoptatással és a csecsemőgondo-
zással kapcsolatban hasznos jó tanácsokhoz juthat mindenki.

Ruscsákné Berecz Nikoletta védőnő

KÖZÉLET
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Hagyományainknak megfelelő-
en 11 órakor a  Duna partján 
Málnási András emlékezett 

meg néhány gondolattal az  elhunyt 
társainkról, és  felidézte a  közös dunai 
emlékeket. 

A klub tisztelgő koszorúját a  többi 
virággal együtt Vértesi Klára úsztatta el 
a Duna hullámain.

Már az  ízletes bográcsgulyásebéd 
közben összeültek az ismerősök, kiala-
kultak a beszélgető asztaltársaságok.

13 órakor a  színházteremben kelle-
mes meglepetést okoztak az  újonnan 
telepített klímaberendezések és  a  tet-
szetős, kényelmes székek. A  vetítés 
megkezdése előtt a  Retró Ady Klub 
vezetősége nevében Kőmíves László kö-
szöntötte a megjelent regisztrált és tisz-
teletbeli klubtagokat, valamint a vendé-
geket.

Először az egyéves visszatekintés ke-
retében a havi programok meghívópla-
kátjait és egy-egy kiválasztott képét ve-
títettük, amit Román Jánossal felváltva 
kommentáltunk.

Ezután a település kialakulását bemu-
tató régi térképek következtek a  Gödi 
Almanach köteteiből, majd a  Németh 
András által gyűjtött hivatalos légi fo-
tókon és  Gallé Miklós sportrepülőként 

készített felvételein madártávlatból 
láthattuk Göd város fokozatos beépíté-
sének folyamatát. Érdekes volt Bencsik 
Zsuzsanna Göd Régen Facebook-olda-
láról, a Régen és most albumából válo-
gatott nevezetes épületek párosítása.

Dr. Gajáry Antal egykori kórustag 
köszöntötte a  színpadra érkező, 94 
éve alakult, azóta is kitartó Dalárdát, 
amelyet 1949 óta Felsőgödi Munkás-
dalkörnek neveznek. Göd egyik legré-
gebbi civil szervezete négy kórusművel 
köszöntötte a régi iskola tanárait és di-
ákjait. Ez  alkalommal Kiss Aliz távol-
létében édesanyja, Beranek Aranka ve-
zényelt. Utána közösen néztük meg egy 
1977-ben készült dalkörös riportfilm 
rövidített változatát. E  két kapcsolt 
program igazi felüdülés volt a régi, 50-
70 éves „konzervfotók” látványa mel-
lett.

Az óvoda újjáépítése kapcsán – a ma-
gunk módján − válogatott fotósoro-
zattal búcsúztunk régi iskolánktól. 
A  képeket a  digitális archívumunkból 
és  a  legfrissebb gyűjtésből merítettük. 
Felidéztük az  1930-ban használatba 
vett eredeti épület változtatásait, egy-
kori tanítóinkat, tanárainkat és az osz-
tálytársakat is, akik már nem lehetnek 
közöttünk. Végül Pohiba Kornélia 

az  50  éve végzett jubileumi évfolyam 
osztályképeinek bemutatásával zárta 
a vetítési programot.

Délután a  büfé előtti árnyékban 
az  asztaltársaságok ismét összeültek, 
a múltidéző beszélgetések folytatódtak. 
Reméljük, hogy a  nyári meleg ellenére 
mindenki jól érezte magát. Öröm volt 
újra találkozni ifjúságunk (sajnos egyre 
fogyatkozó) társaival. Ígéretük ellenére 
néhányan nem jelentek meg… Sajnál-
hatják! Hálás köszönet a  közreműkö-
dőknek és a fénykép-adományozóknak, 
valamint az  összes résztvevőnek. Jövő 
nyáron ismét találkozzunk!

Gallé Gábor programszervező
Retró Ady Klub

Október 1-től a strand a téli nyitvatartás szerint üzemel.
H-SZ-P: 06.00-20.00 | K-CS : 06.00-14.00 | SZ-V: 08.00-20.00

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

a Gödi Termálstrandfürdő!
Egész évben vár

ISMÉT EGYÜTT

Gondolatok a Retró Ady Klub nyári 
összejöveteléről
A hetek óta tartó rekkenő hőség ellenére mintegy százan jöttek el augusztus 
5-én, vasárnap a 7. Retró Családi Találkozóra a Duna-part Nyaralóházakba.
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

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.
A sétákkal kapcsolatban további tájékoztatás:
godivarosjarok@gmail.com

Mindenkit szeretettel várnak!

Bújócska az Ilka-patakkal

Időpont: október 6., szombat
Indulás: 9 órakor
Találkozás: a Verseny utca északkeleti végén, ahol a Verseny utca 
„belefut” az Ilka-patakba
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 szakaszát kivéve lakott és ki-
épített területen fogunk haladni, ezért akár kerékpárral vagy fu-
tóbiciklivel is lehet érkezni. A sétát alapvetően gyalogos tempóra 
hangoljuk.

Hagyományainknak megfelelően a séta során pár percre meg-
állunk majd azokon a pontokon, amelyek valamilyen okból figyel-
met érdemelnek, például egy szép régi villa vagy egy ház, amely 
a lakója miatt érdekes; egy hely, amely a város történetében fontos 
szerepet játszott, vagy éppen természeti érték, mint a például Kék-
perjés láprét.

A séta során választ kapunk arra is, hogyan jött létre az az egye-
dülálló kialakítású védőgát, amely nélkül ma már el sem tudnánk 
képzelni a felsőgödi Duna-partot.

Fotó | Kurdi Imre

Szín- és fényjáték két felvonásban: 
A Huzella-kert őszi meséi

Tervezett időtartam: kb. 2,5 óra 
A látogatáshoz jegyet kell váltanunk, amely 250 Ft /fő.
A séta indulásakor a kaput be kell zárnunk, így a később érkezők 
már nem fognak tudni csatlakozni.  
A jegyváltás helye:  Göd, Jávorka Sándor utca 14., az ELTE Bota-
nikus Kert bejáratánál. 
Parkolni a  környező utcákban lehet, a  kerékpárok biztonságban 
lesznek a kerten belül a séta ideje alatt.

Első felvonás
Időpont: szeptember 22., szombat, 15.00-17.30.
Gyülekezés, jegyváltás: 14.50-15.00

Második felvonás
Időpont: október 27., szombat, 14.30-17.00
Gyülekezés, jegyváltás: 14.20-14.30
 
A séták során megcsodálhatjuk majd a   gödi arborétumunk őszi 
pompáját, színeit és illatát; megleshetjük, hogyan változik át a kert 
arca néhány hét alatt. Persze most is lesz szó a Huzella családról, 
a kert létrejöttéről és a korábban itt folyó kutatási tevékenységről, 
valamint arról, hogy a Dunával kapcsolatos ökológiai vizsgálatok 
jelenleg hol és  milyen keretek között zajlanak. Aki pedig mind-
ezt már hallotta, mert velünk volt az első sétánkon, annak is ér-
demes újra velünk jönnie és  megtapasztalnia, hogyan működik 
az „ERDŐFÜRDŐ”, japánul sinrin-joku: a százéves faóriások (de 
főként a  cédrusfélék) által kibocsájtott aromák, amelyek ereden-
dően az erdő egészségének védelmét szolgálják, az emberi testre is 
jó hatással vannak: javul az immunrendszerünk teljesítőképessé-
ge, és csökken a stresszhormon-szint is.  

Fotó | Kurdi Imre
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− Hogyan jött létre a Boldogságcseppek?
Kiss Mónika: Krisztának rengeteg az olyan 
ismerőse, akik használt ruhákat, háztartási 
cikkeket, tárgyakat ajánlottak fel, ő  pedig 
kereste azokat az  embereket, illetve szer-
vezeteket, akiknek és  amelyeknek szüksé-
gük lehet ezekre a  dolgokra. Elkezdtünk 
garázsvásárokat tartani a  kapujuk előtt, 
amire rászoktak az emberek. 
Szőke Kriszta: Egyre több lett az adomány. 
A kis helyiségben, ahol tároltuk azokat, már 
nem fértek el, be is ázott a mennyezet, ezért 
kellett egy nagyobb raktár. A polgármester 
úr segítségével Felsőgödön kaptunk egy te-
lephelyet, ahová 2016 januárjában költöz-
tünk be.

Még 2015-ben megkeresett Hamza Éva 
spirituális tanító azzal, hogy egy ingyenes 
meditációért cserébe tartós élelmiszereket 
kért, amit nekünk ajánlott fel, hogy jut-
tassuk el rászorulóknak. Addigra már sok 
támogatottunk volt Göd, Őrbottyán, Erdő-
kertes, Vácduka, Veresegyház és  Fót terü-
letén, így végül 27 család között osztottuk 
szét a felajánlást még karácsony előtt. Elha-
tároztuk, hogy nevesítjük a kis csapatunkat. 
Működött egy Boldogságcseppek nevű blo-
gom, ami sok embernek örömet adott, erről 
kapta nevét a szervezet is. Az a célunk, hogy 
mindenki találja meg magának a mi segítsé-
günkkel a saját boldogságcseppjeit.

− Hogyan áll össze a csapat?
Sz. K.: Kellett egy szervezeti, jogi háttér, 
és az alapítványi forma tűnt a legjobbnak. 
Ennek létrehozásában nagy segítségünk-
re volt dr. Gyenes Levente. Sípos Judittal 
és  Kiss Mónival hárman alapítottuk meg 
a  Boldogságcseppek Alapítványt, a  tit-
kárunk Benyó Zsuzsa lett. Van két admi-
nisztrátorunk, akik regisztrálják a  fel-
ajánlásokat és  a  kéréseket. Jelenleg kb. 15 
állandó segítőnk van, akik bizonyos felada-
tokért felelősek, valamint hozzávetőlege-
sen 50 eseti segítőnk is. Nekem az  életem 
a Cseppek, a többieknek van más főfoglal-
kozásuk vagy nyugdíjasok.

− Milyen adományokat, felajánlásokat 
várnak?
K. M.: Mindenféle használati és  kony-
hai eszközöket, játékokat, mese- és  egyéb 
könyveket, ruhákat, cipőket, iskolai fel-
szereléseket szívesen fogadunk. Papírt 

és  elektronikai hulladékot is gyűjtünk. 
A  bútoradományokat nem tudjuk tárolni, 
csak összehozni a  felajánlót a  rászorulók-
kal. Tartós élelmiszereket kis mennyi-
ségben tudunk tárolni, amíg szétosztjuk 
azokat. Költözéskor gyakran megkeresnek 
minket, hogy nézzünk szét, mire lenne 
szükségünk, de sajnos sokszor vissza kell 
ezeket utasítanunk, mert nem tudjuk el-
hozni és raktározni a bútorokat. 
Sz. K.: Most ősszel, a  tél közeledtével tü-
zelőre van szükség. A felajánlásokat és ké-
réseket nyilvántartjuk és  megpróbáljuk 
teljesíteni őket, hogy mindenki, aki kér, 
segítséget kapjon.

− Milyen megkeresések érkeznek önökhöz? 
Kiket támogatnak? 
K. M.: Volt olyan megkeresés, hogy sür-
gősen élelmiszerre lenne szüksége egy csa-
ládnak, mert nem tudtak ennivalót adni 
a gyereknek. Bevásároltunk nekik.
Sz. K.: A  váci vérlaborban a  vérvétel után 
a  gyerekek ajándékokat kapnak, ezeket 
az apróságokat mi küldjük. A váci mentő-
sök mackókat, vidéki óvodákba plüssöket, 
a  helyi óvodába fejlesztő játékokat kértek. 
Több helyi szervezetet, alapítványt támo-
gatunk, ahová rendszeresen szállítunk 
adományokat: ruhákat, cipőket, játékokat, 
háztartási eszközöket. Három év alatt oda 
jutottunk, hogy az ország különböző pont-
jairól kérnek tőlünk segítséget. Létrehoz-
tunk Csepp-pontokat Őrbottyán, Tereske, 
Érsekvadkert, Diósjenő és Balajt község te-
rületén. A Csepp-pont vezetők megmond-
ják, hogy mire van szükségük, amiket ösz-
szegyűjtünk és eljuttatjuk hozzájuk. 

Igazából csak tüzet oltunk azzal, hogy 
adományokat adunk. A  célunk az, hogy 
az  embereket támogassuk abban, hogy 
megálljanak a saját lábukon. Mi csak lehe-
tőséget tudunk adni a változtatásra, amivel 
vagy élnek, vagy nem. 

− Hetente kétszer tartanak garázsvásárt 
a felsőgödi állomásnál található központ-
jukban. Csak rászorulók mehetnek oda, 
vagy bárkit szívesen várnak?
Sz. K.: Hozzánk bárki bejöhet a garázsvá-
sárra, körülnézhet, és ami megtetszik neki, 
elviheti. Mindenki bukkanhat kincsekre. 
Például a minap egy ember olyan könyvre 
akadt, amit már régóta keresett. Nagyon 

boldog volt. Aki nem érzi magát rászoruló-
nak, betesz egy kis pénzt az adománygyűj-
tő ládánkba, amiből családokat tudunk 
támogatni. De akinek nincs pénze, segíthet 
nekünk ruhákat hajtogatni, pakolni. 

Kialakult egy közösség, a raktárban leül-
nek és beszélgetnek, a gyerekek együtt ját-
szanak. Az embereknek célt és értelmet ad, 
ha eljönnek hozzánk. Szeretnénk a raktárt 
kulturális közösségi hellyé formálni, hogy 
ne zsibvásár jellege legyen. A  segítőink 
várják és szeretettel veszik körbe egymást. 
Valahogy más emberré válnak itt, talán egy 
picit jobbá. Örülnek, hogy „cseppesek”. 

− Milyen terveik vannak a  jövőre nézve? 
Min szeretnének változtatni?
Sz. K.: Jó érzés tudni azt, hogy az  önkor-
mányzat és  a  helyi intézmények már szá-
mon tartanak minket, és segítségek kérnek 
akkor, ha szükségük van rá, vagy ha mi 
szorulunk az ő segítségükre, számíthatunk 
rájuk. 

Önbizalom-növelő tréningeket szeret-
nénk szervezni, hogy magabiztosabbak 
legyenek az  emberek, és  lássák meg azt, 
ami jó körülöttük, ne ragadjanak bele abba 
a szerepbe, hogy ők azok, akiket támogatni 
kell, hanem felelősek magukért, és ha akar-
nak, tudnak változtatni az életükön.
K. M.: A  Gödi Anyák Angyalaival közö-
sen szeretnénk időseket összehozni fiatal 
családokkal az  Angyali Pótnagyi projekt 
keretében. Igény lenne rá, jó volna, ha ez 
összejönne.
Sz. K.: Szeretnénk könyvet kiadni olyan 
családok történetéből, akik valamilyen mó-
don kapcsolódnak a Boldogságcseppekhez. 
Olyan élettörténetek bemutatása lenne a cél, 
amikor a  nehéz helyzetből a  Cseppeknek 
köszönhetően talpra tudtak állni. Ezekből 
a történetekből csokrot készítünk, ez lesz re-
ményeink szerint a Csepptörténetek.

Vida-Szabó Emese

BOLDOGSÁGCSEPPEK

„Amikor adunk, valójában kapunk!”
A Boldogságcseppek Alapítvány elnökével, Szőke Krisztával, valamint alelnö-
kével, Kiss Mónikával beszélgettünk.

Szőke Kriszta (balra) és Kiss Mónika 
a karitatív szervezet elnöke és alelnöke
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Mert adni jó! – ezt a mottót tűzte a zászlajára az a civil kezdemé-
nyezés, amelynek célja, hogy az önkormányzat, gödi cégek, társa-
dalmi szervezetek, csoportok és magánszemélyek felajánlásainak 
segítségével, valamint a Művészek az Idősekért Alapítvány támo-
gatásával (MIDAL) gödi nyugdíjasok látogathassanak el a Buda-
pesti Operettszínház egy-egy előadására. 

Az összefogás révén a nyugdíjasok eddig a Marica grófnő, A víg 
özvegy és az Ének az esőben című előadást láthatták díjmentesen. 
Az ismerős dallamok, az Operettszínház gyönyörű épülete és a le-
hetőség, hogy az előadás után minden alkalommal találkozhatnak 
a fellépő művészekkel, valóban különlegesé teszik a színházlátoga-
tás élményét a résztvevők számára. 

 A  szervezők szeretnék, ha a  2018/2019-es színházi évadban 
az István, a király című musicalre is eljuthatnának a nyugdíjasok, 
akik a  Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjából, a  Napos Ol-
dal Nyugdíjas Klubból, a vasvári utcai Idősek Otthona klubjából 
és a Pedagógus Klubból csatlakozhatnak a programhoz.

A kezdeményezés hagyományosan jótékonysági rendezvények 
által valósul meg, melyek bevételeit az  idősek színházlátogatásá-
nak támogatására fordítják a szervezők.

A projekt megvalósulását támogathatják azok, akik részt vesz-
nek a következő programokon:
•  Somkereki Edit DeepWork és gerinctornája − szeptember 

29., Aphrodite Hotel, bejelentkezés: (06 30) 347-3109.
•  Érdi-Krausz Zsuzsa spinracing edzése − kéthetente vasár-

nap délelőttönként, bejelentkezés: (06 20) 474-3479.
•  A  Gézengúzok színjátszó csoport előadása a  művelődési 

házban − időpont később, a  művelődési ház honlapján: 
www.godimuvhaz.hu. 

•  Szüreti lovas fesztivál: tócsni- és palacsintasütés − október 6., 
Feneketlen-tó. Szeretettel várják a támogató résztvevőket!
A gödi kezdeményezés a  Művészetek az  Idősekért Alapítvány 

számlaszámán keresztül is támogatható: 11600006- 00000000-
78021347. (A megjegyzés rovatba, kérjük, írják be: Göd.)

További információk a Gödiek az Idősekért Facebook-oldalon.
K. B.

KULTÚRATÁMOGATÁS

Összefogással az idősekért

AUTÓBONTÓ
Regisztrált autóbontó 
személy- és tehergépjárműveket
bontásra, újrahasznosításra 
INGYEN átvesz.
BONTÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁST ADUNK!

GÖDI IPAROS CENTRUM
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Telefon: (06 30) 552-7332

H
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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.
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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
Család utca október 30. kedd

Utcák Területe Dátum Nap
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
Füzike utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda

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 a 27. oldalon olvashat tájékoztatást. 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 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
Kincsem utca október 1. hétfő

Utcák Területe Dátum Nap
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
Németh László utca október 3. szerda
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Utcák Területe Dátum Nap
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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Veszélyes hulladék leadása
Tisztelt Ügyfelünk!

2018. október 13-án, szombaton 8 és  16 óra között 
veszélyeshulladék-gyűjtésre kerül sor.

Helyszínek:
1.  Gödi Hulladékgazdálkodási NKft. udvara 

(2132 Göd, Duna út 5., a Kisfaludy utca felőli bejárat)

2.  Zöldhulladék-átvételi pont, amely a  Nemeskéri úti 
temetővel szemközti földútról közelíthető meg

A gödi lakosság az alábbi hulladékfajtákat adhatja le:
- oldószerkeverékek, hígítók,
- elhasznált étolaj, zsír,
- akkumulátorok,
- festékmaradékok és göngyölegei,
- szennyezett göngyölegek (festékes, olajos),
- elektronikai hulladék,
- fénycsövek és izzók,
- növényvédőszer-maradékok,
- fáradt olaj.

Építőipari vállalkozó veszélyes hulladékot nem adhat le 
az akció keretében!

A veszélyes hulladék leadásakor a  jogosultságot gödi 
lakcímkártyával, vagy az üdülőingatlannal rendelkező 
ingatlantulajdonosok esetében az utolsó hulladékszál-
lítási díj számlájával, vagy annak feladóvevényével kell 
igazolni.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

FELHÍVÁS

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

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

G. K.

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

Időpontváltozás:
Az egyhetes programsorozat szeptember 16-án 
8.30 órakor kezdődik a BeCsal családi sportnapjá-
val a GSE sportpályán.
A programismertető és a városvédő verseny pont-
gyűjtő füzete beszerezhető az önkormányzat ügy-
félszolgálatán, a gödi iskolákban és a programban 
részt vevő üzletekben. A  „Gödi tekergős” elneve-
zésű kerékpáros kincskeresés feladatlapja pedig 
az önkormányzatnál és a helyi iskolákban érhető el.
A részletes program és  a  programban részt vevő 
üzletek listája megtalálható a  városi honlapon 
(www.god.hu).
Mindenkit szeretettel várnak! 

Mix and Move!
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− Mióta él a városunkban?
− 2012-ben költöztem Gödre, és szinte 
azonnal beleszerettem ebbe a csodála-
tos zöldvárosba. Már az első hetekben 
kapcsolatba kerültem két civil szerve-
zettel, a Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubjával és a Retró Ady Klubbal, 
s mindkettőben nagyszerű, közvetlen, 
jót akaró embereket ismerhettem meg. 
Persze eljártam más klubokba is.

− Honnan a növények iránti olthatat-
lan szeretete?
− Úgy gondolom, hogy a növények sze-
retetét a génjeinkben hordozzuk. Nem 
mellesleg a  gödöllői Agráregyetem, 
a mai Szent István Egyetem gyöngyösi 
főiskolai karán diplomáztam.

Tavaly a  kertemben ültettem zseb-
dinnyét, rengeteg termett, ám kiderült, 
ezeket megenni nyersen nem kellemes. 
Inkább savanyúságnak és  kovászolva 
finom.

A zsebdinnyét a  Viktoriánus kor-
ban sűrűn alkalmazták, mert erős, 
parfümszerű illata elnyomta a  ritka 
tisztálkodásból következő kellemet-
len testszagot. A  kor arisztokratái 
rejtett zsebeket varrattak a  ruháikba, 
és  azokba tették a  dinnyét. Így kelle-
mes dinnyeszagot árasztottak.

Nos, nem ebből a  célból, de a  sok 
termést elajándékoztam az  ismerőse-
imnek. Azt tapasztaltam a  környeze-

temben, hogy az  embereket érdeklik 
a különleges növények.

Elterveztük, hogy létrehozunk egy 
klubot, ahol ilyen és ehhez hasonló nö-
vények termesztésével foglalkozunk. 
Továbbá olyanokkal, amelyek nem 
igényelnek különösebb agrokultúrát. 
Nem kell őket permetezni, nem kíván-
nak különleges talajt, és a mi éghajla-
ti viszonyaink között is jól fejlődnek, 
szép termést hoznak. Célunk volt to-
vábbá a gyermekek és a fiatalok bevo-
nása a kertészkedésbe, hogy ők is meg-
élhessék azt a  csodát, amikor egy kis 
magocskából kifejlődik egy növény.

Mivel a gödi önkormányzat fogékony 
a jó dolgokra, számítunk arra, hogy tá-
mogatásukkal sikerül elérni azt, hogy 
sok gödi gyereknek legyen otthon sza-
porító edénye, amibe kedvére ültethet 
növénykéket. Esetleg óvodakertek, 
iskolakertek létesítésében is szívesen 
közreműködnénk. Az  óvodásoktól 
a 10-14 éves korú gyerekekig igazán jó 
partnerekre találtunk.

− Hol és miképpen?
− Idén részt vettünk két gyermeknapi 
rendezvényen, amelyeken az iskolások 
többek között ikebana-tálakat készí-
tettek, és ott voltunk a Duna-part Nya-
ralóházakban a Fák és madarak napján 
is. Egyebek mellett növényfelismerő 
versenyt rendeztünk, s  a legügyeseb-

bek sorsjegyet kaptak. A szerencsések 
nyereménye egy-egy tő bükki fürtös 
menta volt, ami azon a vidéken vadon 
terem, ám, mint az számomra kiderült, 
az itteni talajt is kedveli. Szeretném el-
terjeszteni a gödi kertekben.

− Mikor alakult meg a Gödi Növény-
kedvelő Klub?
− Tavaly novemberben, és  most késő 
tavasszal arra kértem a  József Atti-
la Művelődési Ház igazgatóját, Szabó 
Zsuzsát, hogy segítse a működésünket. 
Ő  első szóra mellénk állt, s  támogató 
önzetlensége mellett helyet is biztosí-
tott számunkra.

Szeptembertől minden hónap első 
két csütörtökén, 18 órától várjuk klub-
foglalkozásainkra a  növények sze-
relmeseit. Persze nyáron sem tétlen-
kedtünk, megismerkedtünk például 
a smoothie készítésével, amelynek más 
országokban már komoly hagyomá-
nyai vannak. Zöldségeket és  gyümöl-
csöket turmixolunk össze, s a smoothie 
akár egy-egy étkezésünk önálló fogása 
is lehet. Igazi energiabomba! Június-
ban az ehető gyomnövényeket kóstol-
tuk sorra. Októberben a  különleges 
salátanövényekkel ismerkedünk meg, 
az egyik az amaránt, a másik a görög-
széna, a harmadik pedig az ehető kri-
zantém. A mexikói egérdinnye mellett, 
amely az  uborkára hasonlít és  sava-
nyúságnak igazi finomság, megkós-
toljuk a  perui földicseresznyét is, ami 
szintén valódi ínyencség. Úgy hallom, 
hogy a  drinkbárokban szívesen hasz-
nálják a koktélok megbolondítására.

− Sikerült felkelteniük a gödi növény-
kedvelők érdeklődését?
− A  klubnak jelenleg közel negyven 
tagja van, de hónapról hónapra nö-
vekszik a létszámunk, s aminek külön 
örülök, sok közöttünk a  fiatal. A  ké-
sőbbi terveink között szerepel − a gyer-
mekeknek rendezett növényfelismerő 
versenyek, vetési és ültetési bemutatók 
mellett − Göd zöldvárosi imázsának 
az erősítése.

Walter Béla

KERTKULTÚRA

A zsebdinnyétől a bükki fürtös mentáig

Növényimádatot, kezelhető mértékű növényfüggőséget ígérnek, továbbá azt, 
hogy ezentúl zöldeket eszünk, iszunk és  álmodunk. A  Gödi Növénykedvelő 
Klub vezetőjével, Csécsi Teréziával beszélgettünk.

Klubtársaival együtt erősítené szeretné Göd zöldvárosi imázsát
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KÖZÖSSÉG

Tökmese
Augusztus utolsó napjaiban a következő szövegű e-mail érkezett 
szerkesztőségünkbe: „Az utcánkban elültettem egy tökmagot, 
amit a kedves szomszédokkal közösen gondozunk. A tök meg-
hálálta a törődést.”

Nosza, nem tétlenkedtünk, és  felkerestük a  levél feladóját, 
Selyem Zsombort, aki a következő tökmesét osztotta meg velünk.

− A II. Körforgalmi utcában lakom, amely tulajdonképpen egy 
zsákutca, s ahol a szomszédaimmal évek óta igazi baráti közösséget 
alkotunk. Az utcai front egyik kerítése mellé, pusztán kedvtelésből 
elültettem egy tökmagot. Hamarosan kiderült, hogy ez egy amo-
lyan „futó sütőtök”, amely a saját elképzelései szerint csak futott-fu-
tott, majd körülbelül öt méter megtétele után egyetlen termést ho-
zott. Kis közösségünk azóta együtt gondozza, öntözi, a gyerekek 
pedig igen büszkék rá. Ugyanis a termés súlya immár meghaladja 
a huszonöt kilogrammot, s bizony csodájára járnak a környékbeli 
utcák lakói is.

Itt a vége, fuss el véle, írnánk, ha nem egy irdatlan méretű fu-
tótökről lenne szó…

(w)

ZÖLDHULLADÉK

Zöldhulladék-leadási lehetőségek 2018-ban
A zöldhulladék-átvételi pont, amely a Nemeskéri úti temetővel 
szemközti földútról közelíthető meg, október 6-án, szombaton 
8 és 16 óra között tart nyitva.

Ezen a  napon 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.

Az őszi lombhullásra való tekintettel novemberben várható-
an további ingyenes zöldhulladék-leadási napokat határoz meg 
az önkormányzat. Az új időpontokról a Gödi Körkép októberi 
számában olvasható majd tájékoztatás.

Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

www.godihulladek.hu

TÁJÉKOZTATÁS

A kerti hulladék égetéséről
Az önkormányzat 6/2000. (II. 22.) számú, a helyi környezetvé-
delem szabályait meghatározó rendeletében az év nagy részében 
tiltja a  kerti hulladék szabadtéri égetését. Kivételt ez alól éves 
szinten összesen 12 olyan nap jelent, amikor a lakosoknak lehe-
tőségük van a kertben keletkező növényi hulladék elégetésére.
A Tiszta Levegőt Gödön civil csoport kezdeményezte a kerti hul-
ladék égetésének teljes betiltását a településen. A kezdeményezést 
a  képviselő-testület bizottságai és  a testület is tárgyalni fogja. 
Ha Önnek is van a témával kapcsolatban véleménye, hozzászólá-
sát megteheti a varoshaza@god.hu e-mail-címen vagy a Gödiek 
Facebook-oldalon, a kapcsolódó bejegyzésben. 

Mikor megengedett az égetés a jelenlegi 
szabályozás szerint?
Ősszel: szeptember 1. és  október 14. között, kizárólag pénteki 
napokon, 8 és 20 óra között.

Tavasszal: március 16. és április 30. között, kizárólag pénteki na-
pokon, 8 és 20 óra között.

Kerti hulladékot égetni minden más időpontban tilos!

A nedves avar és más növényi hulladék égetése közben sok füst 
keletkezik, ami rontja a  levegő minőségét és károsítja az egész-
séget. Égetni ezért csak száraz (!) növényi részeket, ágakat, galy-
lyakat szabad. 

Kérjük, hogy válassza a környezetbarát megoldásokat, 
és komposztáljon, illetve adja le kerti hulladékát a zöld-
hulladék-lerakóban! Október 6-án (és később több no-
vemberi napon is) ingyenesen élhet a zöldhulladék le-
adásának lehetőségével. (Lásd a fenti tájékoztatót!)

Jakab Júlia
Hatósági Csoport, Göd Város Önkormányzata
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Facsemetéket igényelhetnek 
az ingatlantulajdonosok
Idén is ingyenesen igényelhető facsemetéket biztosít az ön-
kormányzat azoknak a  gödi lakosoknak, akik vállalják, 
hogy a fiatal fákat az  ingatlanjuk közelében található köz-
területen elültetik, és  három éven át rendszeresen locsol-
ják, gondozzák, s  vállalásukat az  önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás aláírásával is megerősítik.
Az ültetésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük.

A fát

• a telekhatártól vagy az épülettől legalább 2,5 méterre,
• a kapubehajtótól legalább 1 méterre,
• az úttest szélétől legalább 1,5 méterre kell elültetni.
• A fák között legalább 3-4 méter távolságot kell tartani.

A facsemeték kizárólag közterületre kerülhetnek. Egy in-
gatlantulajdonos akár több fát is igényelhet.
A fák értéke fajtától függően egyenként mintegy 8-10 ezer 
forint.

A fásítási igények bejelentése
Facsemetéket igényelni 2018. szeptember 24. és  október 
12. között lehet Jakab Júlia környezetvédelmi referensnél, 
a  következő elérhetőségeken: jakabjulia@god.hu; (06 27) 
530-064. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét 
és  telefonszámát, illetve a közterület megnevezését, ahová 
a fát ültetik.

A fák kiszállítása
Az önkormányzat az igényelt fákat házhoz szállítja azokhoz 
a  lakosokhoz, akik a  fa gondozásáról az  együttműködési 
megállapodást előzetesen aláírták. Az ültetés az igénylő fel-
adata. Az  önkormányzat a  szakszerű ültetéshez írásos út-
mutatót biztosít a lakosoknak.

Az igényelhető fafajták
Attól függően, hogy a fát légvezetékek alá vagy vezetékmen-
tes helyre kívánják-e ültetni, az alábbi fafajták közül lehet 
választani.

Vezeték alá ültethető fák
• Gömbjuhar: Eleinte teljesen gömb formájú a koronája, a ké-
sőbbiekben azonban lapított gömbformát vesz fel és 3-5 méte-
res magasságig nő meg. Fiatal hajtásai bronzszínűek, később 
zöldek. Karéjos sötétzöld levelei ősszel sárgára színeződnek. 
• Gömbkőris: 5-6 méter magasra is megnövő, lapított gömb-
koronájú fa. Sűrű, szabályos korona és egészséges, mélyzöld 
lombozat jellemzi, amely ősszel lilásvörösre vagy narancs-
sárgára színeződik. Májusban, lombfakadás idején bugába 
tömörült, krémfehér, illatos virágokat hoz.
• Gömbszivarfa: Magas törzsre oltott, lapos, félgömb alakú 
koronát nevelő, sűrű ágrendszerű, alacsonyra növő, nagyon 
dekoratív utcai vagy parkfa. Kezdetben szabályos gömb for-
májú, ám idővel egyre laposabb, de szabályosan szétterülő, 
ernyőszerű koronát fejleszt.    Magassága idősebb korában 
mintegy 5 méter, szélessége 3-4 méter.
• Vérszilva: Kifejlett állapotában 4-7 méter, a talajra nem kü-
lönösebben igényes, az átlagos földben jól fejlődik, kifejezet-
ten ideális utcafronti díszfa. Különlegessége a bordó tónusú 
lombozata és tavasszal rózsaszínű virágzata, mely üdítő szín-
folt lehet a zöld növények között.

Kizárólag szabadon álló, vezetékmentes 
területre ültethető fák
• Kínai díszkörte: Remek köztéri díszfa, egyre gyakrab-
ban ültetik sorfaként vagy parkfaként, mivel mérete kezel-
hető, megjelenése pedig átlagon felül dekoratív. 8-10 mé-
teresre nő, kúp alakú koronát növeszt, és  tavasszal fehér 
virágokat hoz.
• Magas kőris: 6-10 méteresre megnövő, tömött, kúp ala-
kú fa. Szárazságtűrő, melegkedvelő fajta.   Jól tűri a városi 
klímát.

ZÖLD VÁROS

2018-ban is lesz közterületi fásítási akció!
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KLÍMA

- Értékesítés
- Szerelés
- Villanyszerelés

Tel.: +36 70 426-4368

TÉLI KLÍMAAKCIÓ!
Split klímák most

124 999 Ft-tól.
INGYENES FELMÉRÉS,
GYORS BESZERELÉS.

Telefon: (06 70) 426-4368
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Ősztől tavaszig, persze mindenekelőtt a  hideg, téli hó-
napokban otthonunk fűtése igen magas költségekkel jár. 
E kiadások csökkentésében segíthetnek nekünk a legmo-
dernebb hőszivattyús klímaberendezések. Ezekről az  in-
novatív és  költségkímélő megoldásokról Schütt Istvánt, 
a Hitrich Plusz Kft. üzletágvezetőjét kérdeztük.

− Az  említett klímaberendezéseknek melyek az  előnyei 
a korábbi típusokkal szemben?
− A  kis helyigényen és  a  könnyű felszerelhetőségen kívül 
az  energiahatékonyság. Az  inverteres hőszivattyús elven 
működő gépeink a felvett villamos áram energiaértékének 
többszörösét adják le fűtési energiaként. A berendezés kö-
rülbelül 2,5 kW teljesítménynél 0,6 kW áramot fogyaszt, 
tehát a  különbség több mint ötszörös. A  hagyományos 
rendszereknél a felvett és leadott energia ugyanannyi, míg 
a fűtésre optimalizált klímaberendezésekkel természetesen 
egész évben tudunk hűteni és  fűteni, méghozzá igen költ-
séghatékonyan. Az általunk forgalmazott készülékek között 
megtalálhatóak a fűtésre is kifejlesztett inverteres berende-
zések, melyek akár -25 ºC-nál is kiválóan működnek. A klí-
maberendezéssel való fűtést többféleképpen lehet alkalmaz-
ni, például temperáló vagy rásegítő fűtésként, a gázkészülék 
meghibásodásakor stb.

− Milyen berendezéseket forgalmaznak, illetve helyeznek 
üzembe, s mit tudnak ezek a készülékek?
− Cégünk, a Hitrich Plusz Kft. a  legtöbb Magyarországon 
kapható márkát − HD, Fisher, Fujitsu, Midea, LG, Samsung, 
Daikin, Mitsubishi − forgalmazza, illetve ezek üzembe he-

lyezését, karbantartását végzi. Mindegyik készülékünk in-
verteres, azaz fűtésre-hűtésre egyaránt alkalmas, és ráadá-
sul kis fogyasztású.

− Megosztana néhány jó tanácsot az olvasóinkkal?
− Sokan meglepődnek azon, hogy már maga a légkondi-vá-
sárlás is szakemberhez kötött, ugyanis igazolás kell a klíma-
szerelőtől. Ha mindezt megtetézzük azzal, hogy nemritkán 
igen nehéz vállalható időn belül rendelkezésre álló klíma-
szerelőt találni, akkor joggal merülhet fel a kérdés a vásárló-
ban, hogy vajon hol találhat egy megbízható céget. Nos, a mi 
vállalkozásunk három éve foglalkozik hűtéstechnikával, il-
letve klímatechnikával. Szakembereink egytől egyig 15-20 
éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, mely garantálja 
a szakszerű karbantartási, illetve javítási munkálatokat.

Végezetül pedig arra hívnám fel a Kedves Olvasók s kö-
zöttük leendő ügyfeleink figyelmét, hogy mi mindenre kell 
gondolniuk egy-egy klímaberendezés megvásárlása előtt. 
Hány darab és milyen teljesítményű klímára van szükség? 
Hol helyezhető el a beltéri és hol a kültéri egység? Milyen 
az  épület szigetelése? Mekkora az  otthonunk alapterülete, 
a  helyiségek mérete és  formája, s  hányan lakunk benne? 
Ezekre a klímavásárlást megelőző kérdésekre munkatársa-
inktól szakszerű válaszokat kaphatnak, a későbbiekben pe-
dig bármikor készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Klímaberendezések – fűtésre optimalizálva

Gödi Körkép | 2018. 9. szám KÖZÉLET
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Mi, huzellás tanárok is így éreztünk, 
amikor megtudtuk, hogy ismét lehe-
tőségünk nyílt vándortábort szervezni 
a  gyerekeknek. Az  Országos Erdészeti 
Egyesület és  a  Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium jóvoltából az  országban öt 
helyszínen létesült erdei vándortábor, 
amelyekben a  tanulók testközelből ta-
lálkozhattak mindazzal, amiről addig 
csak az iskola falai között tanultak.

Tantestületünk öt pedagógusa elvé-
gezte a  gyalogos vándortábor-vezető 
továbbképzést, és  sikerrel pályáztunk 
a  Börzsönyi Erdei Vándortábor prog-
ramra, ahol hét nap állt a  rendelkezé-
sünkre az  erdő titkainak és  értékei-
nek megismerésére. A  tábor útvonala 
a hegység északi, kevésbé ismert, vadre-
gényes részén vezetett végig bennünket.

Túránk kiindulópontja a  Diósjenői 
Erdei Szabadidőpark volt, ahonnan 
a Kámor-hegyet megmászva érkeztünk 
a  Pénzásási Turistaháznál kialakított 
táborhelyre. Minden igyekezetünk 
és a  turistajelzések ellenére párszor el-
tévedtünk, de legalább gyakorolhattuk 
a térképolvasást és az iránytű használa-
tát is. Másnap történelmi túrát tettünk 
Drégely várához, majd a  következő 

táborhelyünk, Kútberek következett. 
Mindenhol 4-6 személyes telepített sát-
rakban aludtunk (már amikor a  vad-
disznók vagy a  szabadidőpark korán 
kelő kakasa hagyta), és az erdészeknek 
hála, csak a  kis hátizsákunkat kellett 
cipelni napközben, a  nagy csomago-
kat teremjáróra tehettük. Ennek legin-
kább a  következő nap örültünk, mivel 
egy nagyon hosszú, megerőltető túra 
várt ránk a  Honti-szakadékhoz, majd 
a  Tsitári víztározóhoz. Azért este ma-
radt még energiánk egy hangulatos 
szalonnasütéshez, és  természetesen 
az  éjszakai bátorságpróba sem marad-
hatott el. Ezután utunk Bernecebaráti-
ba vezetett, ahol az utolsó két éjszakát 
töltöttük. Hogy ne csak gyalogoljunk 
és  másszunk, utunk során többször 
megálltunk egy-egy játékos erdei fog-
lalkozásra, közelebbről is megcsodálva 
az  érdekes növényeket, állatokat, va-
lamint részt vettünk vadászati bemu-
tatón, készítettünk gubacs tintát, nád-
tollat és  pénztárcát, tolltartót bőrből. 
Az utolsó napon még tettünk egy rövid 
biciklitúrát Kemencére, ahol felültünk 
a  kisvonatra és  kipróbáltuk a  hajtá-
nyozást is, majd a  strandon pihentük 

ki az egész hét fáradalmait. Volt is mit 
kipihenni, hiszen az  a 22 gyerek, aki 
teljesítette a  vándortábor útvonalát, 
összesen közel 70 kilométert tett meg, 
és  hét nap alatt több mint 4000 méter 
szintkülönbséget küzdött le. Reméljük, 
hogy a  táborozóknak olyan élmények-
ben volt részük, amelyek élethosszig 
összekötik őket a természet szeretetével 
és védelmével.

Az idei tanévben is folytatódik az is-
kolai túraszakkör, melynek keretében 
havonta egy kirándulást teszünk, felké-
szülve a jövő évi vándortáborra. Szere-
tettel várunk mindenkit, aki kedvet ka-
pott. Az erdők visszavárnak, túrázzunk 
együtt!

És végül az egyik diákunk gondolatai:
„A tábor nagyon jó volt, mindennap 

új táborhelyre érkeztünk. A  napi tú-
rázás átlagosan tíz kilométer volt, hol 
több, hol kevesebb. A  tanárok nagyon 
kedvesek és segítőkészek voltak. Mind-
végig nagyon jól szórakoztunk, és egyik 
este szalonnát is sütöttünk. Nagyon 
szép helyekre mentünk el, ahonnan 
csodálatos volt a kilátás” (Bedécs Ádám, 
7. a).

Gaálné Szendefy Ágnes, Bámli 
Gabriella, Kirsch Daniella, Podányi 

Viktória és Bálint Krisztina tanárnők

HUZELLA ISKOLA

Papírgyűjtés!
Október 1-jétől (hétfőtől) október 
5-éig (péntekig) a Huzella Iskolában 
(Göd, Petőfi Sándor u. 48.), a Walch 
épület udvarán, mindennap 7.30-
8.30 és 14-18 óra között papírgyűj-
tés lesz. A város lakosságára is szá-
mítunk! Kérjük, addig is gyűjtsék 
össze a kartonokat, újságokat. 

Várjuk az összekötözött vagy be-
dobozolt újságokat, összenyomott 
kartondobozokat, bárminemű pa-
pírárut. Nem kell szétválogatni a fe-
hér és színes lapokat!

Az iskolák hírei

A lelkes csapat a kemencei bringatúrára készül

HUZELLA ISKOLA

Vándorlás egy hosszú úton
A fenti cím olvasásakor valószínűleg sok felnőtt olvasó gondol vissza nosztal-
giával a régi iskolai táborokra, hogy micsoda kaland és mekkora élmény volt. 
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Ám nem csupán a  fenti címben jelzett ese-
mény fontos a  gödi piaristák életében, 
ugyanis az  idei tanévet az  iskola új igazga-
tóval kezdte. Dekiszkyné Fejér Rita három év 
után adta át a  stafétát eddigi helyettesének, 
Galsa Lászlónak. Iskolánk vezetésében más 
változás nincs, a Piarista Kft. élén továbbra 
is Meyer Tamás az ügyvezető, míg a főigaz-
gatói feladatokat a jövőben is Valaczka János 
Pál SchP látja el.

A nyári felújítások során három új tanter-
met alakítottak ki, hogy az iskola új képzése, 
amelyre Palkovics László miniszter az  or-

szágban egyedülálló módon külön engedélyt 
adott, megfelelő helyszínen indulhasson. 
Az  orientációs évben negyvenhét diák há-
rom csoportban kezdte meg tanulmányait. 
Nagy reményük van arra, hogy az erdei is-
kolában megalapozott 2018−2019-es tanév 
végén ezek a  tanulók magabiztosan tudnak 
majd dönteni arról, hogy milyen szakma lesz 
a hivatásuk, merre szeretnének továbbmen-
ni. Ők egyébként a  tantermeik kialakításá-
ban is aktív szerepet kaptak, amin megle-
pődtek, de amúgy igen fontosnak tartották.

B. E.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Dolgos nyár áll mögöttünk
A mostani szünidő sem telt el felújítás nélkül: májusra befejeződött 
az intézmény nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, napelemek te-
lepítése, majd júniusban elkezdődött a  konyha teljes felújítása, 
az ebédlőben a világítás cseréje, az öltözők és a  folyosók festése, 
valamint az udvari fák átvizsgálása és veszélymentesítése.

Beszereztünk új projektorokat és vetítővásznakat, elkészült a két 
informatika terem teljes számítógépparkjának cseréje, új tabletek 
érkeztek iskolánkba, amelyeket a tanórákon is használni fognak. 
Az  új IKT-eszközök segítséget nyújtanak nekünk ahhoz, hogy 
a  KRÉTA E-napló ebben a  tanévben bevezetésre kerüljön. Elké-
szültek a mobiltelefonos szülői és pedagógusi applikációk is.  

A nyár során számos karbantartási munkát végeztünk el: többek 
között tantermek festésére, szekrények javítására, táblafestésre is sor 

került. Így minden tanítványunk jól felszerelt tantermekben, tiszta 
és rendezett körülmények között kezdhette meg az új tanévet.

Göd Város Önkormányzatának buszpályázata sikeres volt, új 
buszok kerültek be a városi közlekedésbe, s a menetrend is változni 
fog a gyermekek és a szülők igényeihez igazodva.

Az idei tanév különösen fontos számunkra, mivel jubileumi tan-
évet ünneplünk. 110 éve, 1908-ban indult el az oktatás Felsőgödön. 
40 évvel ezelőtt, 1978-ban épült fel iskolánk az Ifjúság közben. Ke-
reken húsz esztendeje annak, hogy 1998-ban tíz tanteremmel bő-
vült az iskola. Tíz éve pedig, 2008-ban került sor a Németh László-
emléktábla avatására a Duna úton.

Mindenkinek sikeres tanévkezdést kívánunk!
B. I.

Idén Wass Albert szülőföldjén, az  erdélyi 
Mezőségben volt a Búzaszem nyári tábora. 
A  feketelaki Téka tábor nyitott csűrében 

mezőségi táncokat tanult a csapat, s egy al-
kalommal vendégük volt az Eszterlánc ze-
nekar koncertjeiről már ismert környékbeli 
énekes nénik közül Szilágyi Anna, Takács 
Anna és Takács Piroska, valamint a fekete-
laki táncos, Füstös János bácsi − mindany-
nyian a népművészet mesterei. 

Filep Erzsébet széki hímző pedig a  régi 
mezőségi hímzéseket, viseleteket mutatta 
meg a szülőknek és a gyerekeknek, akik ki 
is próbálhatták ezt a régebben népszerű, de 
ma már ritkán űzött művészetet. 

A magyar világot évről évre felfedező 
búzaszemes csapat bejárta a  környéket is: 
a  szamosújvári börtönben 1878-ban meg-
halt Rózsa Sándor sírjánál még egy betyár-
nótát is elénekeltek. A  közeli Kolozsvár 
meglátogatása után a  házsongárdi temető 
magyar sírjait ápoló Gergely Erzsébettel 
a gyerekek és a szülők néhány olyan sírt is 
rendbe tettek, amelyekről a leszármazottak 
már nem tudnak gondoskodni. A  gyere-
kek lelkébe itt örökre beleéghetett, hogy 
kötelességük van a  magyar közösséggel 

szemben. Az  erdélyi Versailles, a  bonchi-
dai Bánffy-kastély – amelyet az  ismét tu-
lajdonos Bánffy család éppen most hoz 
vissza romjaiból az  életbe – megtekintése 
közben eltöprenghettek, hogy milyen rom-
lást hozott Erdélyre a  hovatartozásáról 
szóló 1920-as igazságtalan döntés. Fekete-
lak és környéke – Vasaszentgothárd, Cege, 
a mezőségi Tóvidék –, a Wass Albert-regé-
nyek egyik színhelye ismerős a  nagy ma-
gyar író meséiből is. A  kis csapat közben 
felfedezhette az  ismerős helyeket, például 
a cegei Wass-kastélyt is, a kisebbiket, mert 
a nagyobb kastélyt az utolsó tégláig eltün-
tették.

A Búzaszem nyári tábora tavaly Gyimes-
ben volt, idén Mezőségben. Jövőre a  Ba-
kony következik (a várpalotai Trianon Mú-
zeum, Nagy-Magyarország Park), aztán 
a Krasznahorka alatti felvidéki Várhosszú-
rét, majd a délvidéki Kishegyes ad otthont 
a tábornak, s így a szülők és a gyerekek las-
san bejárják a magyar vidéket.

B. A.

A Piarista Szakközépiskola diákjai egy 
veszprémi kiránduláson

Rózsa Sándor  szamosújvári sírja

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Robog a 2.0-ás vonat, elindult az orientációs év

BÚZASZEM ISKOLA

Varázslatos Mezőség
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ÉVNYITÓ

Megkezdődött az új tanév
Szeptember első napjaiban a város három általános iskolájában és a Piarista 
Szakközépiskolában is elkezdődött az  új tanév. Az  alábbiakban az  intézmé-
nyek beiskolázással kapcsolatos híreit adjuk közre.

Búzaszem Iskola
Idén 160 gyermek jár majd a Búzaszembe. 22 elsős kezdte el a tanulmányait az új 
tanévben, és 19 nyolcadik osztályos búcsúzott el a ballagáskor. Ezekben a szá-
mokban nagy változás várhatóan nem lesz már, nem szeretnénk ennél lényegesen 
nagyobb iskola lenni.

Huzella Iskola
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában szeptember 3-án 
122 elsős diák kezdte meg a tanulmá-
nyait. A 880 diák 35 osztályban teljesíti 
feladatait a tanév során. A  nevelőtes-
tület alakuló ülésén nyolc új kollégát 
köszönthettünk, és  megbeszéltük 
a  következő hónapok legfontosabb 
tennivalóit. Jó néhány régi, jól bevált 
programot továbbfejlesztünk, illet-
ve újabbak bevezetését is tervezzük. 
Ezekről majd a Gödi Körkép követke-
ző lapszámában adunk hírt.

Piarista Szakközépiskola
A város egyetlen középfokú oktatási intézményében 47 tanuló az orientációs évben, 25 tanuló pedig a szakma utáni érett-
ségi képzésben kezdi meg a képzést a 2018/2019-es tanévben

Németh László Iskola
Évek óta nem panaszkodhatunk 
a gyermeklétszámra: nyolc évvel ez-
előtt 758 tanuló fejezte be a tanévet, 
míg ebben a tanévben 865 gyerme-
ket, tanulót köszönthetünk az  első 
tanítási napon. Köszönjük a szülők-
nek, hogy iskolánkat választották 
gyermekeik számára. A  zsúfoltság 
miatt új tantermek építésére jelent 
meg kormányrendelet, és  folyama-
tosan zajlik a közbeszerzés. Remél-
jük, a következő tanévben már az új 
tantermekben fogunk kezdeni.
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Kis tudós kerestetik!
Közkívánatra újraindul a Kis Tudós Szakkör 

a Formabontó Iskolában!

Szeretettel várjuk az 5-7 és a 7-10 éves gyerekeket 
vidám kísérletezős foglalkozásainkra,

amelyeken az évszakokhoz kapcsolódva 
fedezzük fel a természeti világ csodáit.

Készítünk ködöt, esőt, jégkristályokat, 
rakétát, hőlégballont, tűzoltóhabot, 

és vizsgáljuk a vizet, a levegőt, a földet 
és − biztonságos körülmények között − a tüzet is.

Kiscsoportos (maximum 6 fős) 
tanfolyamainkat kéthetente tartjuk

a Formabontó Iskola Eszter utcai épületében.

A csoportok indulása:
szeptember 29. (szombat) és október 4. (csütörtök).

Jelentkezés és információ:

www.formabontoiskola.hu.

RENDEZVÉNY

Országos Dudás Találkozó 
Gödön, népzenei 
koncerttel és táncházzal
Szeptember 29-én immár második alkalommal rendezik meg az Or-
szágos Dudás Találkozót Alsógödön, a Búzaszem Iskola épületében.

A Búzaszemben évtizedes hagyománya van a dudaoktatásnak. Bese 
Botond gödi növendékei sorra nyerik az országos népzenei versenye-
ket, és sikerrel szerepelnek a rangosabb hazai és nemzetközi népzenei 
rendezvényeken is. Mindennek köszönhetően Gödön felnövekvőben 
van egy új dudás nemzedék, melynek tagjai rendre meghívást kapnak 
a Magyar Dudazenekar hazai és külföldi szerepléseire is. A fiatal gödi 
dudásokból Bese Botond hozta létre az Aprája Dudazenekart, amely 
rendszeres szereplője a gödi városi ünnepségeknek, sőt országos nép-
zenei és népművészeti rendezvényeknek is, mint például a Felszállott 
a  páva televíziós műsor, az  Országos Táncháztalálkozó, a  mohácsi 
Busójárás vagy a  budavári Mesterségek Ünnepe – csupán néhányat 
említve ezek közül.

A Búzaszem Alapítvány védnöksége alatt az elmúlt évben első alka-
lommal rendezett dudás találkozóhoz hasonlóan idén is a dudazene 
és a dudanóták, a dudás oktatás és a pásztorkultúrának e sajátos szele-
te áll a kétnapos rendezvény középpontjában.

A szeptember 29-ei program 14 órakor kezdődik Kozák József du-
dás, őskultúra-kutató A bolhalyukas duda című előadásával, melyet 16 
órától Juhász Zoltánnak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi 
fúvós tanárának előadása követ A magyar pásztorhangszerek gyökerei 
címmel. De lesz daltanulás is, Fábián Éva népdalénekes vezetésével, 
19 órától pedig a magyar népzene egyik legkiválóbb formációjának, 
az  Egyszólam együttesnek a  koncertjét hallgathatjuk meg, melyet 
táncház követ, ahol a magyar dudások és az Aprája Dudazenekar szol-
gáltatják a talpalávalót.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló dudás talál-
kozó szeptember 29-i programjaira szeretettel várunk minden érdek-
lődőt. Támogató belépődíj 500 Ft. Jegyek a helyszínen válthatók.

Szöveg és kép: Mokos Béla
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Gödi Jazz Napok
A jól megszokott helyen, a  Belga Sörház 
kerthelyiségében június 8-án ismét lelkes 
közönség várta a Gödi Jazz Napok harma-
dik koncertjének föllépőit. Elsőként egy 
nagyszerű, közkedvelt zenészekből álló trió 
muzsikájában gyönyörködhettünk: Berkes 
Balázs nagybőgős, Gyárfás István és Juhász 
Gábor gitárosok álltak a  színpadon. Ber-
kes Balázs a  jazz-zenészek doyenje, kiváló 
technikai készséggel, érzékenységgel, a ját-
szótársakra való odafigyeléssel adja át ma-
gát a  jazzben megélt szabadság örömének. 
A  zenész gyerekkorában csellózni tanult, 
de abba kellett hagynia. Egyszer egy po-
puláris zenei koncerten a  függöny mögött 
meglátott egy bőgőt, amin elkezdett pen-
getni ‒ a muzsikusok, amint meghallották, 
maguk közé hívták, mivel a zenekarból hi-
ányzott a basszus.

Gyárfás és  Juhász a  magyar gitárosok 
legfoglalkoztatottabbjai közé tartoznak, 
virtuozitásukkal, kifinomult játékuk-
kal csavartak Berkes szerzeményein, 
az  együttmuzsikálás magasiskoláját be-
mutatva. A koncert végén a nemrég Gödre 
költözött klarinétművész, Joe Fritz is be-
mutatkozott.

A második részben Oláh Kálmán, Ma-
gyarország egyik legkiválóbb jazz-zongo-
ristája, komponistája és  Egri János lépett 
föl egy közös családi produkcióban. Ez volt 
az  első alkalom, hogy a  két apa, fiaikkal 
ebben a  felállásban közösen muzsikáltak, 
amire a  szülők igen büszkék voltak. Fon-
tos kitérni arra, hogy nem csupán a családi 
produkció, de a művelődési ház vadonatúj 
digitális zongorája is ezen a koncerten de-
bütált, amiért külön köszönet illeti Szabó 
Zsuzsa igazgatónőt.

Szeptember 1-jén nemcsak az  idei Gödi 
Jazz Napokat, de a  nyarat is búcsúztat-
tuk a  Tó Bisztróban ‒ nem véletlen, hogy 
egy „családi” koncerttel. A  Karosi‒Varga, 
Rohmann‒Fassang zenészházaspár Váczi 
Dani szaxofonos közreműködésével igen 
izgalmas műsort adtak. Juli, Bendegúz 
és Dani a jazz jeles képviselői, Ditta és Laci 
azonban klasszikus zenészként mártóztak 
meg a jazz adta szabad zenélés örömeiben. 
Bach és Monteverdi egy-egy sajátos átirata, 
Karosi Juli, Váczi Dani és  Szőke Szabolcs 
szerzeményei, népdalföldolgozások mind-
mind nagy sikert arattak a  teltházas kon-
certen.

Mindannyian elmondták, nagyon sze-
retnek Gödön játszani, ráadásul a  közön-
ség soraiban ezen az estén egy operaénekes 
házaspár, zeneakadémiai tanárnő és  csel-
lóművész is ült.

Jöhet a Gödi Jazz Napok 2019!

Gödi Barokk Napok II.
A nagy sikert arató júliusi első nap után 
izgatottan vártuk, hogy milyen újabb zenei 
élményben lehet részünk augusztus 26-
án a  Szent István-templomban. Bizakodó 
sejtésünk teljes mértékben beigazolódott, 
magas színvonalú hangverseny szem- 
és  fültanúi lehettünk. Lachegyi Imrével 
harmadik éve, hogy összefogtunk: a már 15 
éves hagyománnyal bíró Börzsöny Barokk 
Napok záróeseményeként valósult meg 
a Gödi Barokk Napok második felvonása. 
Ezúttal is sok érdeklődő volt, a  gödieken 
kívül Vácról, a  Dunakanyar több telepü-
léséről, de még Felvidékről, az Ipolyságból 
is. A  Sebastian Consort Vivaldi-, Corelli- 
és  Telemann-műveket adott elő Lachegyi 
Imre furulyaművész vezetésével és elraga-

dó szólóival. Az  egyik műben Imre mel-
lett egy 17 éves középiskolai tanuló, a váci 
Madách Gimnázium diákja, Molnár Sára 
játszotta a másik furulyaszólót − kiválóan. 
Zárásként J. S. Bach világi kantátája hang-
zott el Szili Gabriella énekesnő szólójával. 
Óriási siker övezte ezt az előadást, a szop-
rán énekesnő hangja, színpadi jelenléte 
elvarázsolta a hálás közönséget, jöhetett is 
a vastapsok utáni ráadás.

Említést érdemel még, hogy Szili Gab-
riella férje, Dinyés Soma csembalóművész 
‒ aki többek között a Budapesti Fesztivál-
zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar ba-
rokk produkcióiban is sokszor föllép ‒ ját-
szotta a koncerten a continuót. A házaspár 
mind a négy gyermeke tanul zenélni.

Egyre nagyobb az  érdeklődés Gödön 
nem csak a jazz, de a klasszikus zenei kon-
certek iránt is. Novemberben és  decem-
berben még tervezünk egy-két különleges 
hangversenyt, amelyekre nagy szeretettel 
várunk mindenkit.

Köszönet a kiemelt támogatóknak:
Göd Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA), Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, MMA, Váci 
Egyházmegye, Sauska, Új Ház Centrum.

Wagner László
Fotók | Wagner Sára

KONCERTEK

Gödi zenei becsalogató
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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.)

RETRÓ ADY KLUB
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)

2018. szeptember 22-én, 
szombaton 17 órakor:

ANGOLA 2017
Kirándulások Luanda környékén

(dr. Kishonti László vetített képes úti beszámolója)
Info: retroadyklub@gmail.com

KÖNYVES ÖTÖS
Szeptemberi könyvajánlatunk:
•  Budapest OFF kortárs novellák
•  Szív Ernő: Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba
•  Király Anikó: Strand, papucs, szerelem
•  Szabó Magda: Nekem a titok kell − kötetben meg nem jelent írások
•  Kiss Noémi: Lámpaoltó Pöttyös néni

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsa vezetésével
Téma: Murakami Haruki Kafka a tengerparton című regénye
Időpont: 2018. október 30. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

PROGRAMJAINK AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
ALKALMÁBÓL
Okt. 2-án, kedden, 19 órától író-olvasó találkozó
Vendégünk: Varró Dani
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Beszélgetőtársa: Bodnár Zsuzsa
Okt. 6-án, szombaton, 13-tól 15 óráig Társasjáték Klub
Társasjáték Klubot indítunk játékos kedvű gyerekeknek és  felnőtteknek 
8-tól 99 éves korig. A klubnapokat havonta egyszer, minden hónap első 
keddjén tartjuk.
Az első játéknap helyszíne: Pesti út 72. (emeleti kiállítóterem)
Jelentkezni lehet szeptember 29-ig a könyvtárban.
Elérhetőségek: (06 27) 532-155, konyvtar@god.hu
Rendezvényeinket a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség támogatja.

IX. Gödi KÉPESKÖNYVtár
A könyvtár mesekönyv-illusztrátorokat bemutató sorozatának idei vendé-
ge: Szántói Krisztián grafikusművész.
A kiállítást megnyitja: Wittmann Ildikó
Időpont: 2018. október 12., péntek, 18 óra
Helyszín: a JAMH emeleti kiállítóterme (Pesti út 72.)
A tárlat megtekinthető október 12. és november 6. között.
Az 1975-ben született Szántói Krisztián grafikusművész 2008-ban diplo-
mázott a  Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) Vizuális Kommuniká-
ció Tanszékén. Az egyetem elvégzése óta rendszeresen illusztrál. Rajzolt 
többek közt a Csodaceruza című lapba, és több könyvet illusztrált a Móra 
Könyvkiadónak. Díjat kapott a 2005-ös és a 2008-as Téli Gyermekirodal-
mi Fesztivál pályázatán, 2012-ben pedig elnyerte „Az év gyermekkönyv 
illusztrátora” díjat Dóka Péter Betyárvilág című kötetének képeiért (Móra 
Könyvkiadó).

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár (Pesti út 72.)
2018. szeptember 28-án, pénteken 13-tól 17 óráig
14 órától bőrkarkötőket készítünk laposfonással Mráz József népi bőrmű-
ves vezetésével.
Ady Fiókkönyvtár (Kálmán u. 13.)
2018. október 5-én, pénteken 13-tól 17 óráig
14 órától nemezkígyókat sodrunk Kostyál Erika népi iparművésszel.

A Göd Városi Könyvtár hírei
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu
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20 órától
Kama3-koncert
„Az ifjonti álom, a kama3kor lendülete, amint 
recsegő kipufogóval végigsöpör a rock and 
roll egyik koszos mellékutcáján. Négy olajos 

hengerfej, a volánnál a legkeményebb törékeny nővel...”
További információ: (06 30) 662-9194 • A program ingyenes!

19 órától
Művészetek Szabadegyeteme: 
Csontváry festészete

Gimesy Péter művészettörténész vetített képes előadásának 
alcíme „Energia és Művészet”, amelyben igyekszik megkeresni 
Csontváry inspirációs forrásainak és szokatlan motívumainak 
a hátterét! 
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 500 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig 
a recepción!

szeptember

22
szombat

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

19 órától
Cador Jean-Marie 
fotókiállítása

Az alkotó „Bicó” című kiállításával várjuk a kerékpározás 
és a fotográfia kedvelőit!
A kiállítás november 4-ig tekinthető meg hétköznapokon 9-16 
óráig, illetve a hétvégi rendezvényeinken!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

5
péntek

20 órától
Bakelit 
Filmklub

A Művészetek Szabadegyeteméhez 
kapcsolódóan ezúttal a képzőművészet 
és a film határmezsgyéjén táncoló 
alkotásokkal várjuk az érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

szeptember

22
szombat

szeptember

21
péntek
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20 órától 24 óráig
Retro Party
Este 20 órától a Generális Rock Band 
koncertjével 22 órától pedig a 80-as és 90-es 
évek legismertebb diszkó zenéivel várjuk 

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

18 órától
Gasztró Fotóklub: 
Kreatív ételfotózás

„Az okostelefonoddal is lehetsz király!” Halmos Mónika food 
stylist és Vass András fotográfus vetített képes előadásával várjuk 
a gasztronómia és a fotográfia iránt érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 500 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig 
a recepción!

10 órától
Ákom-Bákom Bábszínház: 
A mackó házikója

A társulat a A mackó házikója című bábjátékkal várja a kicsiket 
és nagyokat. Hároméves kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 700 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig 
a recepción!

október

6
szombat

október

13
szombat

október

14
vasárnap

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

20 órától
Retró Mozi
Félénk vagyok, de hódítani akarok

Pierre Richard 1978-ban készült örökzöld filmjével várjuk 
a közönséget!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

5
péntek

„Az okostelefonoddal is lehetsz király!”
Halmos Mónika food stylist és Vass András fotográfus

vetített képes előadásával várjuk
a gasztronómia és a fotográfia iránt érdeklődőket!

Gasztró Fotóklub
K R E A T Í V  É T E L F O T Ó Z Á S
OKTÓBER 13., SZOMBAT 18 ÓRÁTÓL

Duna-part Nyaralóházak • 2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ: (06 30) 383-9567

A belépőjegy ára: 500 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől-péntekig 9-16 óráig a recepción!
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SZEPTEMBER 26. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt gödi szervezetének összejövetele

SZEPTEMBER 28. PÉNTEK | 18.00
A Gödi Borászok és Borkedvelők Klubjának estje

OKTÓBER 1. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának programja

OKTÓBER 2. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja
Téma: Úti élmény – Spanyolország

OKTÓBER 4. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Gödi Növénykedvelő Klub összejövetele

OKTÓBER 8. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának programja

OKTÓBER 12. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

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

SZEPTEMBER 15. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja

OKTÓBER 6. SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

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

Babaruha-börze
2018. szeptember 22., szombat 8-13 óráig

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

Asztalfoglalás: Molnár Erika
(06 20) 546-7274

Hobbikiállítás
MEGNYITÓ:

2018. szeptember 29., szombat 10 óra

A kiállítást megnyitja
Lenkei György önkormányzati képviselő

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
kiállítása megtekinthető 

szeptember 29-én 10-től 17 óráig, 30-án 10-től 17 óráig 
és október 1-jén 8-tól 12 óráig

FELHÍVÁS!
Kedves gyerekek és gyermeklelkű felnőttek!

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bemutatnák 
a hobbikiállításon a gyűjtőszenvedélyüket.

Jelentkezni személyesen a művelődési házban 
vagy a (06-27) 532-160 telefonszámon lehet.

A tárgyakat legkésőbb szeptember 28-án, péntek reggelig 
lehet leadni a művelődési ház irodájában.

Minden munkát díjazunk!
2131 Göd, Pesti út 72. | (06-20) 254-5124 | (06-27) 532-160 | www.godimuvhaz.hu

A belépés díjtalan!

Operabarátok Órája
2018. október 6., szombat 18 óra
Operakettősök − IV. rész

Fellépnek: 
Kovács Ágnes, Bándi Írisz Réka, Szilárdi Katalin, Halmosi Katalin, 

Pető József, Viszló István és Lukács István operaénekesek

Zongorán kísér: 
Katona Anikó, a Magyar Állami Operaház karnagya

Műsorvezető: 
Apagyi Melinda

Mindenkit szeretettel várunk!

József Attila Művelődési Ház
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KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese ifi világbajnok
A gödi Kőhalmi Emese, a KSI serdülőkorú kajakosa a plov-
divi U23-as és ifjúsági világbajnokságon K-4 500 méteren 
első helyezést ért el a Szellák Szabina (MTK), Biben Karina 
Klaudia (KSI), Gazsó Dorka Alida (KSI) összeállítású csa-
pat tagjaként. 

Emese sikeres volt a maratoni világbajnokság válogató-
ján is, ahol klubtársával, Bakó Olgával megnyerte az ifjú-
sági párosok 18 km-es versenyét, így kijutottak az őszi por-
tugáliai vb-re. Az országos bajnokságon négy elsőséget is 
szerzett korosztályában, s eredményeivel kiharcolta, hogy 
résztvevője lehessen a  poznani Olimpiai Reménységek 
Versenyének is.

LABDARÚGÁS

A felnőttek már megkezdték 
a szezont
A bajnokság őszi szakaszát a GSE Megye II.-ben szereplő 
felnőtt labdarúgócsapata kezdte meg elsőként. A szakosz-
tály hírei, információi a  frissített  godifoci.hu  internetes 
oldalon érhetőek el.

II. OSZTÁLYÚ FELNŐTT BAJNOKSÁG, ÉSZAKI CSOPORT

EREDMÉNYEK:
Leányfalu SE – Gödi SE 0-1 (gólszerző Sápi Pál)
Gödi SE – Bagi TC ’96 0-3
Őszi hazai mérkőzések (GSE-pálya): szeptember 15., 16 óra 
(Veresegyház VSK); szeptember 29., 16 óra (Csömör KSK); október 14., 
15 óra (Kistarcsai VSC); október 27., 13.30 (Piliscsaba SE); november 
11., 13.30 (Valkó KSK); november 24., 13 óra (Kisnémedi MSE).

PEST MEGYEI ÖREGFIÚ-BAJNOKSÁG, ÉSZAKI CSOPORT
Őszi hazai mérkőzések (GSE-pálya): szeptember 17., 17 óra (Rétsági 
Árpád Egylet); október 1., 16.30 (FC Sződ SE); október 22., 15.30 
(Vácrátóti KSE); november 5., 14.30 (Vác VLSE).

LABDARÚGÁS

Szeptember 16-án lesz a Városi 
Utánpótlás Kupa
Az augusztusi lapszámunkban megjelent időponttól 
eltérően, szeptember 16-án, vasárnap 8 és  13 óra kö-
zött rendezik a GSE-pályán a Városi Utánpótlás Kupa 
(VUK) labdarúgótornát. 
Nevezni a  gyenizsolt@gmail.com  e-mail-címen lehet 
9 óra 15 percig. Kizárólag a Gödön élő, tanuló és spor-
toló gyermekek indulhatnak a tornán (óvodások, 1-2., 
3-4., 5.-6. és 7.-8. osztályosok). Minimális létszám csa-
patonként: ovis korosztály 3 fő, nagyobbak 4+1 fő.

KAJAK-KENU

Hat magyar bajnoki cím az országos 
bajnokságról
Összesen hat elsőséget és  tíz dobogós helyezést szereztek 
a Gödi SE kajakosai, Sinkó László, Mizser Diána és Árkosi 
Gábor tanítványai az idei síkvízi korosztályos országos baj-
nokságon. Gál András májusi maratoni győzelmével a 2018-
as bajnoki címek száma hét, a dobogós helyezések, a hosz-
szabb távú verseny eredményeit is számolva pedig 15.

A gödi kajakosok ezzel már 197 korosztályos magyar baj-
noki címet jegyeznek, az  elsőt Kammerer Zoltán szerezte 
1990-ben.

EREDMÉNYEK

IFJÚSÁGIAK (1-3. HELY):
1. hely: Velky Donát, Báthory Dániel, Korompai László (K1 U15-U16, 
3x200 m-es váltó)
2. hely: Zoboki Zoltán, Szabó Bertalan, Boskovitz Áron (K1 U15-U16, 
3x200 m-es váltó)
3. hely: Bíró Zsombor, Szabó Nándor (K2 U17-U18, 4000 m)

EREDMÉNYEK

GYERMEK ÉS KÖLYÖK KOROSZTÁLY (1-3. HELY):
1. hely: Pór Levente Sinkó András, Maszárovits Miklós (K1 U14, 3x200 
m-es váltó); Bársony Ottilia, Gál Tímea, Fabók Anna (UTE), Csopaki 
Zita (UTE) (K4 U14, 2000 m); Rácz Brigitta, Káplár Adél, Lukács Katalin 
(MK1 U13, 3x200 m-es váltó); Gál András, Szabó Vilmos, Galba 
Botond, Maszárovits László (MK1 U12, 4x300 m-es váltó) , Szabó 
Vilmos, Maszárovits László (MK2 U10-11, 2000 m).
2. hely: Lehotai Vivien (K1 U13-U14, 2000 m)
3. hely: Gál Tímea, Rácz Zsuzsanna, Sipos Kincső (K1 U14, 3x200 m-es 
váltó)

V. F.

A kajakosok maratoni versenyében futószakasz is szerepel (elöl 
a gödi Kőhalmi Emese)

Az ifi bajnoki címet Velky Donát, Báthory Dániel és Korompai 
László jegyzi 2018-ban
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Augusztus 25-én délelőtt rekordot je-
lentő 20 egyesület több mint 250 fiatal 
sportolója szállt vízre, délután pedig 
mintegy 300 indiánkenus teljesítette 
a  jubileumi Göd Kupa 2000 méteres 
távját. A  Gödi SE idén 35 esztendős 
kajakos szakosztálya 25. alkalommal 
szervezte meg a  Dunakanyar egyik 
legrangosabb vízisport-eseményét 
a  Dunai Vízisport Alapítvánnyal kö-
zösen.

Köszöntőjében Markó József polgár-
mester arról beszélt, hogy Gödön igen 
népszerű a  kajaksport, sok tehetséges 
fiatalnak indult innen a  sportkarri-
erje. Példaként említette Kammerer 
Zoltánt, Kulifai Tamást, Váczai Enikőt 
és Lukács Istvánt. Hozzátette, a lehető-
ségek figyelembevételével a  jövőben is 

támogatni fogják a szakosztályt. Simon 
Tamás alpolgármester, korábbi szak-
osztályvezető emlékeztetett arra, hogy 
negyed százada nagymarosi mintára 
hozták létre a Göd Kupát. Az idei ver-
senyt Nagy Árpád szakosztályvezető 
nyitotta meg.

A délelőtti húsz kajak- és két kenu-
futamra 20 egyesület utánpótláskorú 
sportolója nevezett, 252-en ültek hajó-
ba (a beülők száma 351 volt). Az össze-
sített pontszámítás alapján a Gödi SE 
295 ponttal – 19 dobogós helyezéssel 
– ismét megtartotta a  kupát. Máso-
dik a  Nagymaros SE lett 106 ponttal, 
harmadik helyen a  Váci Vasutas SE 
végzett 97 ponttal. A  viadal rangját 
emelte, hogy az U16-os kajak- és kenu-
futamok eredményei beleszámítottak 

a  Dunakanyar Királya és  Királynője 
versenysorozatba. A délelőtti versenyt 
idén a Magyar Kajak-kenu Szövetség is 
támogatta.

A délutáni 11 szabadidős indiánke-
nu-futamban összesen 284-en verse-
nyeztek.

Az eseményen a  Gödi SE több ko-
rábbi nemzetközi bajnoka is részt 
vett: Kammerer Zoltán mellett Váczai 
Enikő felnőtt- és Lukács István ifjúsági 
maraton Európa-bajnok kajakozó is.

A gödi kajakosok előzőleg a Verőce, 
majd a Dunakanyar Kupán hangoltak 
a gödi nyárzáró versenyre. A két viada-
lon összesen 32 érem született. A rész-
letes eredménylisták a  godikajak.hu 
oldalon olvashatók.

Vasvári Ferenc

A pontversenyt Göd nyerte, második Nagymaros, harmadik a Váci VasutasA Göd Kupát Simon Tamás alpolgármester, 
korábbi szakosztályvezető (balra) és Nagy Árpád 
jelenlegi szakosztályvezető nyitotta meg 

A Duna alacsony vízállása ellenére is sikeres volt az idei Göd Kupa; a délelőtti futamokra rekordszámú klub nevezett (elöl Lukács Katalin 
a GSE fiatal bajnoka)

KAJAK-KENU

A jubileumi Göd Kupán a csapatversenyt is „vitte” a házigazda
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A  gödi József Attila Művelődési Házban 
augusztus 25. és  szeptember 6. között volt 
látható a  Kolonics a  sportlegenda című 
vándorkiállítás, amely a  kétszeres olimpi-
ai, 15-szörös világ- és  háromszoros Euró-
pa-bajnok kenus életét mutatja be. A  tárlat 
a tíz esztendeje elhunyt bajnok nevét viselő 
alapítvány gondozásában egy évtizede járja 
az országot, a gödi volt a huszadik, 2018-ban 
pedig az első.

A megnyitón Markó József  polgármester 
arról beszélt, a Duna-parti város egyik hú-
zóága a sport, amiben a gödi kajakosok élen 
járnak, példaképeket nevelnek és  hoznak 
a  városba. Hamar János  korábbi szakosz-
tályvezető azt mesélte el, hogy milyen kö-
zös élményei voltak a  2006-os Göd Kupán 
Kolóval, ahová a  kenus 13-szoros világbaj-
nokként érkezett, de Göd Kupát csak ab-
ban az évben nyert. A 17-szeres világbajnok 
maratoni kenus, Csabai Edvin  alapítványi 
elnök a MOB, a hazai szövetség és magán-
személyek által létrehozott alapítvány cél-
jait, működését ismertette. − Koló a  kenu 
Mozartja volt, olyan művész, akinek mun-
káskeze volt – fogalmazott, a legenda mun-
kabírására, maximumra törekvésére utalva.

A gödi háromszoros olimpiai bajnok, 
Kammerer Zoltán azt idézte fel, hogy Kolót 
az atlantai olimpián és Sydney-ben is láthat-
ta győzni, ami nagy hatással volt rá; olyan 
példaképként tekintett rá, aki egész pályafu-
tása alatt inspirálta a jó eredményekre.

Az olimpiai bajnok, tízszeres világelső 
Vaskuti István  így fogalmazott: Koló egy 
ajándék volt, példakép, és ezt szeretnék mi-
nél több emberrel megosztani a  kiállítások 
alkalmával.

Az olimpiai ezüstérmes, kilencszeres 
világbajnok Wichmann Tamás  Kolonics 
György egyedi és különleges kenutechniká-

ját méltatta. Emlékeztetett, hogy Koló nevét 
többek közt egy budafoki általános iskola is 
őrzi.

A vándorkiállítást Markó József és Csabai 
Edvin nyitotta meg; elvágtak egy nemzeti 
színű szalagot, amit a  gödi szakosztály két 
korosztályos magyar bajnok kajakosa, Gál 
Tímea és Maszárovits Miklós tartott a szín-
padon.

A megnyitón részt vett Simon Tamás 
alpolgármester korábbi, és  Nagy Árpád  je-
lenlegi szakosztályvezető, valamint  Szabó 
Gabriella háromszoros olimpiai bajnok ka-
jakozó is.

A kiállításon a  Koló életútját bemuta-
tó tablók mellett a kenus legenda relikviái, 
olimpiai érmei és  kenuja is  megtekinthető 
volt. A  képanyaghoz a  gödi kajakos szak-
osztály két tabló tartalmával járult hozzá, 
emlékezve Koló gödi látogatására, egyben 
bemutatva a  35 éves kajak-kenu műhelyt 
és a 25 éves múltra visszatekintő Göd Kupát.

Az eseményt Kolonics György olimpiai 
győzelmeinek levetítése tette még emléke-
zetesebbé. Egy kiállítás nélkülözhetetlen 
kellékét, a  zenei produkciót a  gödi Bartos 
Csaba gordonkaművész előadásában egy 
Bach-szvit jelentette.

Vasvári Ferenc

KIÁLLÍTÁS

Kolonics Györgyre emlékeztek a művelődési házban

ASZTALITENISZ

Legjobbjait díjazta 
a gödi szakosztály
Augusztus elején tartotta az  aszta-
litenisz szakosztály a  hagyományos 
évadzáró rendezvényét, ahol a  műhely 
a legjobbjait díjazta – számolt be az ese-
ményről Fojt Attila szakosztályvezető.

A 2017−18-as versenyidőszak legered-
ményesebb asztaliteniszezőjének járó 
elismerést Felker Domonkos vehette át, 
a  legtöbbet fejlődő játékos pedig Járdi 
Tibor lett.

ASZTALITENISZ

11 településről 
érkeztek a 20. Rekord 
Kupára
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya 
és  a  névadó Rekord Kft. idén 20. al-
kalommal rendezte meg a  Balázsovits 
Sportcsarnokban az  augusztus 20-ai 
versenyét, a Rekord Kupát.

− A  versenyen 11 településről 15 
egyesület képviseltette magát  öt kate-
góriában, összesen 48 fővel. Legtöbben 
az  igazoltak kategóriájában versenyez-
tek, 19-en. A  rendezvény jó hangulat-
ban zajlott, a  játékosok megelégedéssel 
távoztak annak reményében, hogy jövő-
re újra találkozunk – nyilatkozta Gulyás 
Miklós szervező, a GSE edzője.

EREDMÉNYEK
Ifjúságiak/gyermekek: 1. Lovas Csongor 
(Dunakeszi), 2. Vincze Dániel (Göd), 3. 
Selmeczy György (Göd).
Amatőrök: 1. Nagy Tibor (Budapest), 2. 
Bata Károly (Vajdaság), 3. Szabó Ottó 
(Vác).
Igazoltak: 1. Török Attila (Budapest), 2. 
Bálint Gábor (Dabas),3. Oroszki Péter 
(Dunakeszi).
Nyílt kategória: 1. Oroszki Viktor 
(Dunakeszi), 2. Szép Gábor 
(Kisújszállás), 3. Fest Attila (Dunakeszi).
Nők: 1. Heltovics Lilla (Göd), 2. Szajkó 
Alexa (Göd), 3. Heltovics Nóra (Göd).

12 olimpiai és 75 világbajnoki érem tulajdonosai. Balról Kammerer Zoltán, Csabai Edvin, 
Szabó Gabriella, Wichmann Tamás, Markó József polgármester és Vaskuti István

SPORT

43



Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket min-
den hónap 25-éig küldjék meg 
szerkesztőségünknek akár postai, 
akár elek t ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között 
ajándékot sorsolunk ki. A szeren-
csés nyertest nyereményének 
átvételéről e-mailben, telefonon 
vagy postai úton értesítjük. Kér-
jük, hogy a megfejtéssel együtt 
küldjék meg nevüket és elérhető-
ségüket is.

A Gödi Körkép 2018. augusz-
tusi számában közölt rejtvény 
megfejtése: „Tisztelegjen 
a feljebbvalójának, katona!”

A nyertes ezúttal: Muszkatalné 
Tóth Andrea

Szerencsés megfejtőnk az Eck-Art 
Hajstúdió (Göd, Szent István 
utca 23.) szolgáltatását veheti 
igénybe.
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

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

E-MAIL: info@sygafi.hu

• Vágott és cserepes virág
• Party kellék
• Héliumos lufitöltés
• Ajándék, játék
Nyitvatartás:
Hétfő:  
Kedd-Péntek:  09:00-18:00
Szombat:  09:00-14:00

Cím: Göd, Pesti út 77.  
Telefon: 0627 331 938

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

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

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Keressen bennünket Vácon, a volt hajógyár területén!
Derecske-dűlő – Szent László út 23-24.

Telefon: +36 (30) 2210-191 • Telefon/Fax: +36 (27) 305-735
E-mail: alpaablak@invitel.hu

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

www.opticworld.hu

A fenti akció időtartama: 2018. szeptember 15. - november 30., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem összevonhatóak. Részletekről érdeklődjön 
az üzletekben, vagy tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

ÖN DÖNT!

-50%
LENCSÉRE

ÖN DÖNT!

-50%
KERETRE

VAGY

AJÁNDÉK
látásvizsgálat

Foglalja le
időpontját

online!
www.opticworld.hu

A LÁTÁS

HÓNAPJA

* 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!

www.opticworld.hu

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ
AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS SZEMÜVEGLENCSE
A TELJES ÁRÚ KERET MELLÉ! *

JÓL LÁTJA!

MINDEN
NAPSZEMÜVEG
ÉS OPTIKAI KERET
AKÁR

70%
KEDVEZMÉNNYEL!*

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2860 Ft/m2

      10 cm-es 3320 Ft/m2

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

AKCIÓ
Szeptember 25-ig

Terrán cserepek
akciós áron!

Gödi Körkép | 2018. 9. szám HIRDETÉS
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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

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

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

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

Sződligeten kukorica, búza, 
tritikálé 50 Ft/kg áron eladó. 
Telefon: (06 30) 951-3193.

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

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

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

2132 Göd, Duna út 20-22.
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