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Göd Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési 
rendeletének módosítása
Markó József polgármester röviden 
ismertette a  pénzügyi osztály elő-
terjesztését, amelyből kiderül, hogy 
a  költségvetési rendelet módosítá-
sát az  idei költségvetés első félévére 
vonatkozóan a  kötelező módosí-
tások átvezetése teszi szükségessé. 
A  legjellemzőbb módosítási tételek: 
az  Államkincstártól kapott közpon-
ti támogatások, bérkompenzációk, 
kulturális illetménypótlékok, ágaza-
ti pótlékok rögzítése, illetve a városi 
intézmények saját hatáskörükben 
végzett költségvetési módosításai-
nak, továbbá a  pótelőirányzatoknak 
az  átvezetése. Az  Államkincstár 
ugyanis a város féléves költségvetési 
beszámolóját ezekkel a  számokkal 
fogadta el. A  pénzügytechnikai jel-
legű rendeletmódosítást a képviselők 
egyhangúlag megszavazták.

Tájékoztató az önkormányzat 
idei gazdálkodásának első 
félévi helyzetéről
Dr. Pintér György alpolgármester 
jelezte, hogy a  2018. évi költség-
vetés főösszege szeptember végére 
meghaladta az  ötmilliárd forintot, 
s  az  év végére elérheti a kilencmilli-
árdot. Az  első félévre vonatkozóan 
az előirányzott bevételek és kiadások 
65, illetve 35 százalékban teljesül-
tek, s  ez egyértelműen jelzi a  város-
gazdálkodás likviditását. Jól ismert 
persze, hogy a  beruházási költségek 
a  tárgyév második felében jelentő-
sebben megnövelik a kiadásokat, s ez 
az  idén sem lesz másként. Összes-
ségében elmondható, hogy az  ön-
kormányzat gazdálkodása stabil, 
megalapozott és  kiszámítható, s  ezt 
a jelenlévő képviselők szavazataikkal 
is alátámasztották.

Beszámoló a Közterület-
felügyelet 2018. első félévi 
tevékenységéről
Dr. Nagy Atilla aljegyző, miután fel-
sorolta a beszámolójelentés főbb meg-
állapításait, kitért arra a sokat vitatott 
kérdésre, hogy milyen intézkedések-
re jogosultak a  Közterület-felügyelet 

munkatársai. Ők hivatali státuszuk 
szerint köztisztviselők, az  azokat 
megillető törvényi jogosultságokkal. 
Tarthatnak például szemlét, írhat-
nak jegyzőkönyvet, ám rendelkeznek 
olyan felhatalmazásokkal is, amelyek 
más, közhatalmat gyakorló tisztvi-
selőket nem illetnek meg. A  közte-
rület-felügyelő megállíthat például 
olyan gépjárművet, melynek sofőrje 
megszegte a várakozási vagy a behaj-
tási tilalmat. Ám más szabálysértési 
esetekben nem intézkedhet. (Meg-
jegyzendő itt, hogy a  közterület-fel-
ügyelő egyes esetekben alkalmazhat 
kényszerintézkedéseket, ám ez egy 
korábbi önkormányzati döntés értel-
mében Gödön nem gyakorlat, s váro-
sunkban a közterület-felügyelők nem 
is tartanak maguknál kényszerintéz-
kedésekre alkalmas eszközöket.)

Főbb feladataik a közterületek jog-
szerű használatának, az azokon foly-
tatott tevékenységek szabályszerű-
ségének ellenőrzése, közreműködés 
városi környezetünk, az önkormány-
zati vagyon és a közrend védelmében, 
illetve állategészségügyi feladatok el-
látásában.

Több képviselő is kifejtette a  köz-
terület-felügyeleti munkával kap-
csolatos véleményét, mivel szerintük 
a  tevékenységüket szabályozó ren-
deletek nem mindig egyértelműek. 
Ám mindent egybevetve, ideértve 
a jelenlegi létszámbeli és anyagi lehe-
tőségeket is, valamennyien úgy ítélik 
meg, hogy a  Közterület-felügyelet 
a korábbi évekhez mérten egyre job-
ban teljesíti feladatát. A  beszámolót 
a grémium elfogadta.

A Településellátó Szervezet 
2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló
A jelentés összesen 13 pontban so-
rolja fel és részletezi a Településellátó 
Szervezet feladatköreit, majd táblá-
zatban mutatja be tételesen az általa 
elvégzett műszaki (fenntartási, fel-
újítási és karbantartási) jellegű mun-
kákat. A  képviselőknek előzetesen 
elküldött beszámolót a  helyszínen 
Rataj András igazgató kiegészítette 
azzal, hogy a  TESZ rendkívül szer-
teágazó tevékenysége okán a  város 

költségvetésében amúgy is szereplő 
tényszámokat a  beszámolójelentés-
ben nem rögzítették, de amennyiben 
a  képviselő-testület szükségesnek 
tartja, természetesen a  bő félszáz 
oldalas beszámolót további száma-
datokkal kiegészíthetik. A  képvise-
lő-testület a TESZ beszámolóját egy-
hangúlag elfogadta.

A HÉSZ módosítása 
és telepítési tanulmánytervek
Három egymást követő napirendi 
pont is, mindhárom Bertáné Tarjányi 
Judit főépítész előterjesztésében, 
építésüggyel kapcsolatos témákkal 
foglalkozott. Elsőnek a  Helyi Építé-
si Szabályzat módosításának végső 
véleményezési eljárásra bocsátásáról 
szólt a főépítész, megemlítve, hogy ér-
demi ellenvélemény nem lévén nincs 
szükség további egyeztető tárgyalá-
sokra, s a HÉSZ jelenlegi formájában 
továbbítható az  állami főépítészhez 
a  záróvélemény kiadására. A  képvi-
selők az  előterjesztést megszavazták, 
majd a továbbiakban döntöttek a gödi 
közterület 037-es táblájára (a  teme-
tőtáblára) vonatkozó telepítési ta-
nulmánytervről, valamint a  Piarista 
Szakközépiskolára vonatkozó telepí-
tési tanulmánytervről.

Egyéb rendelkezések
Az elmúlt évekhez hasonlóan a kép-
viselők idén is döntöttek a  Wigner 
Jenő ösztöndíjpályázat kiírásáról, va-
lamint a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjpályázaton való rész-
vételről. Egyetértettek a  Göd 05/12 
hrsz.-ú külterületi ingatlan belterü-
letbe vonásáról, valamint szavaztak 
a Béke úti óvoda előtti terület parko-
lási rendjének szabályozásáról.

A grémium egyhangúlag dön-
tött a Kastély Óvoda és a Szivárvány 
Bölcsőde számára pótelőirányzat biz-
tosításáról, valamint az  óvodai pre-
ventív tartásjavító és  mozgásfejlesztő 
torna önként vállalt városi feladatként 
történő további biztosításáról.

Végezetül pedig zárt ülésen tár-
gyaltak a 13-166-2018-as ügyiratszá-
mú, ingatlan rendbetételére kötelező 
határozat ellen benyújtott fellebbe-
zésről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. szeptember 27.

KÖZÉLET
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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 képvi-
selőinek a helyi közügyeket érintő kérdései és javaslatai.

Göd, 2018. szeptember 3. Markó József polgármester

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város 
Alkotó- és Előadóművész 
Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az  alko-
tóművészet terén kifejtett szakmai és mű-
vészi munka elismerésére kitüntető címet 
alapított, mely a város közigazgatási terüle-
tén huzamosabb ideje eredményesen tevé-
kenykedő alkotóművészeknek, művészeti 
közösségeknek adományozható.
A kitüntetés adományozására részletes in-
doklással javaslatot tehetnek:
•  a közművelődési és közgyűjteményi intéz-

mények vezetői;
•  a városban működő kulturális társadalmi 

szervezetek, egyesületek;
•  intézményi, munkahelyi kollektívák;
•  Göd város polgárai.
A javaslatokat 2018. november 30-ig várják 
postán vagy személyesen az  alábbi címre: 
Göd Város Önkormányzata, Közművelő-
dési, Oktatási és Sport Bizottság, 2131 Göd, 
Pesti út 81.
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján ren-
dezett városi ünnepségen kerül sor.

Göd Város
Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre

Városi ünnepség
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)

Köszöntőt mond: Markó József polgármester

Bemutatkozik az 
,
56-os Gödi Almanach

Közreműködnek a Gödi Németh László 
Általános Iskola és AMI tanulói

Iván Kovács László
szobrának megkoszorúzása
és mécses gyújtás a Petőfi téren
Díszőrséget áll a Szent Lázár LovagrendEmlékezzünk együtt!

G
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TA A szervezők a műsorváltoztatás
jogát fenntartják.

FELHÍVÁS

„Wigner Jenő” Önkormányzati 
Középiskolai ösztöndíjpályázat
Göd Város Önkormányzata meghirdeti a  2018/2019-es tanévre 
a „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok a Göd területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
legalább 9. osztályos, még nem érettségizett középiskolai tanulók je-
lentkezhetnek, akik nappali tagozaton középfokú oktatási intézmény-
ben folytatják tanulmányaikat, és a 2017/2018-as tanulmányi év végén 
elérték a 3,5 tanulmányi átlagot.
•  Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-

mányi félév (a 2018/2019-es tanév).
•  A pályázati űrlap átvehető: a  Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfél-

szolgálatán, és a Városi Könyvtár mindkét telephelyén (Pesti út 72., 
Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, valamint letölthető 
a www.god.hu honlapról is.

•  A pályázat leadható: Csősz Anita pályázatfelelősnél (27/530-035), 
valamint a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Pesti út 
81.), illetve beküldhető postai úton.

•  A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 16., 12 óra.

(A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudják elfogadni.)
További információk: www.god.hu
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Markó József polgármester 
minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,
13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

ZAJVÉDELEM

Petíció zajvédő fal létesítéséért
Lakossági kezdeményezés indult annak érdekében, 
hogy az M2-es gyorsforgalmi út négysávosra bővítésé-
vel várhatóan erősödő zajterhelés csökkentésére zajvé-
dő fal épüljön a pályatest mellé. Az út közelében élők 
joggal tartanak attól, hogy a  beruházás 2019 őszére 
tervezett befejezését követően a forgalom növekedésé-
vel a zajszint is emelkedni fog. Az aláírásgyűjtéssel ezt 
szeretnék megakadályozni. Markó József polgármester 
kérdésünkre elmondta, hogy a  város támogatni fogja 
az érintett lakosokat céljuk elérésében. „Azt javaslom, 
hogy mindazok, akik szükségesnek érzik a zajvédelem 
megoldását, írják alá a  petíciót. Különösen Nevelek 
szélső házai kerülnek egészen közel az új pályatesthez. 
Az  önkormányzat támogatólag áll a  kezdeményezés 
mellé, és megkeresi az illetékes hatóságokat annak ér-
dekében, hogy a zajvédő fal megépülhessen” – nyilat-
kozta a polgármester.

K . B.

TÁJÉKOZTATÁS

Újabb fejlemények 
a Samsung-gyárral kapcsolatban

A Samsung-gyár jelenlegi telephelyétől délre 25 hektárnyi 
erdőt termeltek le azon a területen, amelyet július végi ren-
deletével a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű övezetté nyilvánított Gödön. Markó József pol-
gármester a Samsung várható bővülésével és a gyár jövőjé-
vel kapcsolatban a következő tájékoztatást adta:

„A délkeleti gazdasági övezet egy jelentős része állami tu-
lajdonban van, más része pedig döntően mezőgazdasági 
hasznosítású magántulajdon, amelynek felvásárlása jelenleg 
is tart. A  főként fekete fenyőből és akácból álló erdőterület 
letermelését a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte el mint az állami 
tulajdonú földterületek kezelője. A  gazdasági övezet kiala-
kításához szükség van a  területre. Október 1-jei rendkívüli 
ülésén a képviselő-testület döntést hozott a vételi jog iránti 
kérelem benyújtásáról – elővásárlási jog alapításáról –, így 
abban az esetben, ha a területet az állam értékesíti, amennyi-
ben szükséges, a város élhet a vételi jogával.

A polgárok részéről többször felmerült, hogy a Samsung-
hoz hasonló nagy cégek sokszor csak az adómentesség éve-
it akarják kihasználni, amikor pedig lejár ez az  időszak, 
tovább állnak, így az  adott településnek nem sok haszna 
keletkezik. Jelen esetben a  Samsung SDI nem kapott adó-
mentességet, fi zeti a minden gödi vállalkozásra érvényes 2% 
iparűzési adót és  az  építményadót is. Ha azonban bevéte-
lei alapján a  gyár elér majd egy bizonyos adóalapot, akkor 
az  adókulcsok a  megállapodás értelmében csökkenni fog-
nak, nemcsak a Samsung-gyárra vonatkozóan, hanem min-
den gödi vállalkozásra egyaránt hatályosan. Konkrétan, ha 
az adóalap eléri a 214 millió eurót, de legkorábban 2020-ban, 
az adókulcs 1,4%-ra csökken majd. Amikor a Samsung be-
fejezi a mostani épületének bővítését, és területe eléri a 120 
ezer m2-t, akkor építményadója és  telekadója a  törvényben 
meghatározott maximum 64%-ára csökken. Erről a 94/2018. 
(VI. 6.) számú képviselő-testületi határozat rendelkezik.

A gyár környékén élők nyugalma érdekében az  önkor-
mányzat kérte a  Samsung-gyártól a  működésével össze-
függésben keletkező zaj csökkentését. Kim Yunjae, a  gyár 
elnök-vezérigazgatója a göd-újtelepi ingatlanokba eljuttatott 
levelében tett ígéretet arra, hogy a  zajszint mérsékléséről 
gondoskodnak. Részletesen kifejtette a  zaj forrásának mi-
benlétét és a tervezett intézkedéseket. Egyúttal megígérte azt 
is, hogy eltávolítják az elektrolittároló és a gyár kerítése kö-
zötti homokdombot, amelyről a szél a homokot a környező 
ingatlanok udvarára hordja, és a helyébe 2019 tavaszán fákat 
ültetnek.”

GK 

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

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Telefon:  1818
E-mail: dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00
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Utolsó fázisába érkezett az a hosszú évek óta tartó tárgya-
lássorozat, amelyet a  golfpálya területének megvásárlása 
érdekében folytatott az önkormányzat az ingatlan tulajdo-
nosával, a CIB Bankkal. A pénzintézet ingatlanportfólióját 
kezelő Recovery Zrt.-vel már szeptember elején sikerült 
megállapodnia a  városvezetésnek, október elején pedig 
a  terület megvásárlásával kapcsolatos utolsó akadály is el-
hárult: a  kormány engedélyezte az  ehhez szükséges hitel 
felvételét. A  képviselő-testület meghozta a  végső döntést 

az ingatlan megvásárlásról, így megkezdődhetnek a szerző-
déskötés és a tulajdonba vétel lépései. Az egykori golfpálya 
az elképzelések szerint a jövőben a város központi parkja le-
het, hasznosításáról pedig a lakosság bevonásával hoz majd 
döntést az önkormányzat. Fontos, hogy a város tulajdonába 
kerül a volt gyakorlópálya is, amelyen megépülhet a nyol-
cosztályos, 24 tantermes új általános iskola. A kiviteli tervek 
elkészítése hamarosan megkezdődhet.

K. B.

VÁROSI PARK

Hamarosan a város tulajdonába kerül a golfpálya

KÖZÉLET
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A Gödön közlekedő helyi buszjáratok járattérképe
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HELYI KÖZLEKEDÉS

Új menetrend a gödi buszjáratoknál

A helyi tömegközlekedés fejlesztésének részeként 2018. 
november 5-től − új járatokkal és időpontokkal − átalakul 
a helyi buszközlekedés menetrendje. A menetrendet az év 
végéig teszteljük, s a tapasztalatok alapján 2019 elején to-
vábbi változtatásokra kerülhet sor.

Az új menetrend kialakítása során az  volt a  célunk, hogy 
a  jelenlegi sofőrlétszámmal a  lehető legtöbb igényt kiszol-
gálhassuk. Ettől a változtatástól azt reméljük, hogy a gép-
járművel nem rendelkezők hétköznapjai könnyebbednek, 
valamint közintézményeink és  vasútállomásaink környé-
kén hosszabb távon csökken az autók száma. Fontos szem-
pont az  iskolák körüli reggeli és délutáni forgalomterhelés 
mérséklése, a  bölcsődék, az  óvodák megközelíthetősége. 
Mindezeken túl segíteni kívánjuk a  Budapestre ingázók 
közlekedését, a  megváltozott MÁV-menetrendekhez iga-
zítva a járatokat. Az idősekre is gondolva célunk volt, hogy 
helyi autóbusszal el tudjanak jutni bevásárolni, gyógyszer-
tárba, orvosi rendelőkbe, valamint meg tudják közelíteni 
a strandfürdőt.

A bevezetésre kerülő új járatok: 

1 (Felsőgöd − Göd Újtelep − Felsőgöd)
 •  Autópihenő → Jácint utca → Ady Endre út → Göd Újte-

lep
 •  Göd Újtelep → Oázis lakópark → Ady Endre út → Autó-

pihenő

1A (Felsőgöd − Göd Újtelep − Felsőgöd gyorsított járat)
 •  Autópihenő → Ady Endre út → Göd Újtelep
 •  Göd Újtelep → Ady Endre út → Autópihenő

2 (Felsőgöd – Alsógöd − Felsőgöd körjáratok)
 •  Autópihenő → Jácint utca → Ady Endre út → Oázis lakó-

park → Göd Újtelep → Nemeskéri út → Alsógöd – Páz-
mány Péter utca → Pesti út → Autópihenő

 •  Autópihenő → Pesti út → Alsógöd – vasúti megállóhely 
→ Nemeskéri út → Göd Újtelep → Oázis lakópark → Ady 
Endre út → Autópihenő

2A (Felsőgöd – Alsógöd − Felsőgöd gyorsított körjáratok)
 •  Autópihenő → Ady Endre út → Göd Újtelep → Nemeské-

ri út → Alsógöd – Vasúti megállóhely → Pesti út → Autó-
pihenő

 •  Autópihenő → Pesti út → Alsógöd – vasúti megállóhely 
→ Nemeskéri út → Göd Újtelep → Ady Endre út → Autó-
pihenő

Iskolai járatok:

2N (Németh László Iskola)
 •  Alsógöd – vasúti megállóhely → Nemeskéri út → Göd 

Újtelep → Oázis lakópark → Széchenyi utca → Ady End-
re út → Németh László Iskola → Jácint utca → Németh 
László Iskola → Autópihenő

 •  Autópihenő → Németh László Iskola → Jácint utca → 
Ady Endre út → Széchenyi utca → Oázis lakópark → Göd 
Újtelep → Nemeskéri út → Alsógöd – Pázmány Péter 
utca → Pesti út → Autópihenő

2H (Huzella Tivadar Iskola)
 •  Autópihenő → Jácint utca → Ady Endre út → Oázis lakó-

park → Göd Újtelep → Nemeskéri út → Alsógöd – Páz-
mány Péter utca → Pesti út (Huzella Tivadar Iskola) → 
Autópihenő → Németh László Iskola

 •  Autópihenő → Pesti út → Huzella Tivadar Iskola → Al-
sógöd – vasúti megállóhely → Nemeskéri út → Göd Újte-
lep → Oázis lakópark → Ady Endre út → Autópihenő

2B (Búzaszem iskola)
 •  Autópihenő → Németh László Iskola → Ady Endre út → 

Oázis lakópark → Göd Újtelep → Nemeskéri út → Alsó-
göd – Pázmány Péter utca → Búzaszem Iskola

 •  Autópihenő → Pesti út → Búzaszem Iskola → Alsógöd 
– vasúti megállóhely → Nemeskéri út → Göd Újtelep → 
Oázis lakópark → Ady Endre út → Autópihenő

Díjszabás
Egyszeri utazásra szóló menetjegyár: 150 Ft
Havi teljes árú (dolgozói) bérlet ára: 2700 Ft
Kedvezményes (nyugdíjas, tanuló) bérlet ára: 900 Ft

A feltüntetett díjak bruttó árak. A jegyek és bérletek áru-
sítása a buszvezetőnél történik.

A menetrendben feltüntetett indulási időpontoktól az au-
tóbuszok a  tényleges közlekedés során a városi közlekedés 
sajátosságai és a mindenkori forgalmi szituáció miatt ese-
tenként eltérhetnek. Kérjük, hogy utazásukat ennek figye-
lembevételével szíveskedjenek megtervezni.

A hétvégi menetrend jelenleg nem változik.
A menetrend kifüggesztve megtalálható lesz a  nyilvá-

nos helyeken, a www.god.hu városi weboldalon, és átvehető 
az autóbuszokon is. 

Göd Város Önkormányzata
Dunamenti 2011 Kft.

Gödi Körkép | 2018. 10. szám KÖZÉLET
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
a  gödi Gondviselés Háza fogyatékos 
emberek otthonába keres fejlesztő pe-
dagógus-terápiás, ápoló-gondozó, sza-
kács, konyhai kisegítő és takarító mun-
katársakat.

Bérezés: Munkakörtől függően alapbér, szociális ágazati 
pótlék, szakdolgozói és műszakpótlék, munkába járás támo-
gatása, cafeteria (próbaidőt követően havi 5000 Ft készpénz, 
5000  Ft Szép kártya), iskoláztatási támogatás (évente, gyer-
mekenként 25 000 Ft).

Jelentkezni Szilvásy Zsuzsanna intézményvezetőnél, 
a szilvasy.zsuzsanna@maltai.hu e-mail címen lehet.
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A Településellátó Szervezethez a pályázatok benyújtásának 
módja: fényképes önéletrajz megküldésével 
a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail-címre 
vagy személyesen a Duna út 5. szám alatt.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet 
pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: 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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofi t Kft . pályázatot hirdet
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
munkakör betöltésére
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: (06 20) 223-1763

KÖZÉLET
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Az aradi vértanúk emléknapja alkal-
mából október 5-én városi megemléke-
zést tartottak és emléktáblát helyeztek 
el az alsógödi Vécsey utcában. Az ese-
ményen részt vett Markó József polgár-
mester, Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő, dr. Szinay József címzetes 
főjegyző, dr. Pintér György alpolgár-
mester, Simon Tamás alpolgármester, 
az  önkormányzat képviselő-testüle-
tének több tagja és a Búzaszem Iskola 
valamennyi tanára és diákja.

Üdvözlő beszédében Markó József 
köszönetet mondott a  Búzaszem Is-
kolának az ötletért, hogy a város em-
léktáblával tisztelegjen az  Aradon ki-
végzett 1848-as honvéd vezérőrnagy, 
Vécsey Károly emléke előtt. A  polgár-
mester elmondta: az  aradi vértanúk 
közül eddig kilencnek a  nevét viseli 
Gödön utca.

Tuzson Bence elmondta, hogy Vé-
csey Károlyt a tábornokok közül utol-
sóként végezték ki Aradon. Az  em-
léktáblán Kossuth szavai olvashatóak, 

melyekkel Vécsey bátorságáról szól. 
1849-ben, a  szabadságharc utolsó hó-
napjaiban a  tiszteknek végső választ 
kellett adniuk arra a  kérdésre, hogy 
hová fognak állni: a  császáriak olda-
lára, hiszen kötötte őket a  császárnak 
tett korábbi eskü, vagy harcolni fognak 
Magyarország szabadságáért, függet-
lenségéért, a  későbbi nemzedékek jö-
vőjéért. Ők a nemzet mellett döntöttek, 
s ezzel máig ható példát adtak minden 
magyarnak.

Horváth Szilárd, a  Búzaszem Ala-
pítvány elnöke arra emlékeztette a di-
ákjait, hogy az  emléktáblát ezentúl 
mindennap láthatják az iskolába jövet. 
Naponta gondolhatnak Vécsey tábor-
nokra és  társaira, arra, hogy milyen 
nagyszerű emberek voltak valameny-
nyien. Nem volt véletlen, hogy a  csá-
szári hadsereggel szemben csatákat 
nyertek, mert ezek a fi atal tisztek rend-
re meg tudták lepni a  császári tábor-
nokokat. Fiatalos hévvel ott támadtak, 
ahol nem számítottak rájuk, s nemcsak 

kiváló katonák, hanem igazi bajtársak 
voltak, katonáik szeretetét és tiszteletét 
kiérdemlő közösségépítő emberek.

Az újonnan beépülő területeken 
az  utcanévválasztás során az  önkor-
mányzat a  többi négy aradi mártír 
nevét is megörökíti majd. Az  idei 
emléktábla-avatás pedig hagyomány-
teremtő alkalom volt. Az  aradi vérta-
núk emléknapján ezentúl – legalábbis 
az elkövetkező 12 évben – egy-egy em-
léktáblát avat majd a város az Aradon 
hősi halált halt mártírokról elnevezett 
utcákban.

G. K.

MEGEMLÉKEZÉS

Emléktáblát avattak Vécsey Károly tiszteletére

Rovásírás-tanítás
Őseink hagyatéka 

a székely−magyar rovásírás

Rovásírás-tanulás Felsőgödön 
kicsiknek és nagyoknak minden 

szombaton.

Kezdés október 27-én délután 2 
órakor. Tavasszal versenyre megyünk.

Előzetes jelentkezés a (06 27) 330-
404-es és a (06 70) 616-7566-os 

telefonszámokon.

A emléktábla szövege:

Gróf Vécsey Károly
(1803. november 24. – 1849. október 6.)

honvéd vezérőrnagy, egyike az Aradon 
kivégzett tizenhármaknak.

„Az Isten áldja meg tábornok urat úgy, 
ahogy Önt a haza áldja, melynek Ön 

oly nagy szolgálatot tett.”

Kossuth Lajos

Állíttatta Göd Város Önkormányzata, 
2018.

A Búzaszem Iskola szomszédságában elhelyezett emlékkövet dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő (balra) és Markó József polgármester koszorúzta meg

Az iskola tanárai és diákjai műsorral készültek a megemlékezésre

Gödi Körkép | 2018. 10. szám KÖZÉLET
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1928-ban született Gödön. 
Az  elemi iskolát Alsógö-
dön, a XV. utcai (ma Petőfi  
Sándor utcai) iskolában 
végezte. További tanul-
mányait már Budapesten, 
a  Honvéd utcai Polgári 
Fiúiskolában folytatta, 
az  érettségi bizonyítványt 
a  budapesti báró Wesselé-
nyi Miklós Felső Kereske-
delmi Iskolában szerezte 
meg. Élete folyamán to-
vábbi felsőfokú intézmé-
nyekben még öt éven át  
képezte magát. 1984. december 1-jén, 57 éves korában 
ment nyugdíjba.

A rendszerváltás után közreadta a Nemeskéri Kiss csa-
lád szellemi hagyatékát, és tartotta a kapcsolatot a leszár-
mazottakkal.

Alsógödön az  1980-as években hétvégi házat épített, 
mely fontos kapoccsá vált a fővárosba költözött lokálpatri-
óta és szülőhelye között.

A rendszerváltást követően fi gyelt fel az  akkor indu-
ló Gödi Körkép helytörténeti cikkeire, melyek ösztönzést 
adtak saját kutatásaihoz. A  Gödi Körkép helytörténeti 
anyagainak sorát maga is több írással gazdagította. Az új-
ságcikkek és a közös érdeklődési kör okán került kapcso-
latba a későbbi almanachos szerkesztőtársakkal. E társas 
munka eredménye egy Gödről szóló írásokkal, visszaem-
lékezésekkel megtöltött kötet lett, amely Gödi Almanach 
néven 1994-ben jelent meg. Ebben közzétette a Nemeskéri 
Kiss család egyik tagjának, Gézának naplóját.

A Gödi Almanachot 1996 és  1999 között Bátorfi  
Józseff el ketten szerkesztették, majd csatlakozott hozzá-
juk fi atalkori barátja, Nagyréti Tamás is. Szerző- és szer-
kesztőtársaival együtt (Bátorfi  József, Nagyréti Tamás, 
Pártos Judit, Láng József) őt is a szülőhely iránti szeretete 
vezérelte, ez volt az újabb kötetek összeállításának moz-
gatórugója. A tucatnyi almanachban Gyüre János össze-
sen 31 önálló írást jelentetett meg. Ő volt a város címe-
rének egyik ötletadója, és az önkormányzat utcanévadó 
grémiumában is részt vett.

Dolgozatai között több jelentős publikáció találha-
tó, amelyeknek köszönhetően mára a  Nemeskéri Kiss 
és a Mayerff y családok történetének a különböző lexiko-
nokban és más publikációkban legtöbbet idézett, országos 
hírű szakértőjévé vált.

Az utóbbi időben tapasztalt egészségromlását türelem-
mel viselte. Állapotának súlyosbodása ellenére az  utolsó 
percekig igyekezett tartani a kapcsolatot barátaival. Gyüre 
János 2018. augusztus 19-én hunyt el Budapesten. Kíván-
ságának megfelelően szülei sírjában, a Pázmány utcai te-
metőben alussza örök álmát.

Láng József

Gyüre János

IN MEMORIAM

Elhunyt Gyüre János, a Gödi 
Almanach egykori szerkesztője

Gödön elhunytak
Berkes Károlyné (sz.: Szijjártó Angella) 86 éves
Péntek Ernő Attiláné (sz.: Laki Erzsébet) 73 éves
Gatopulosz Anna (sz.: Samu Anna) 72 éves
Döbör Ferenc 71 éves
Zobolyák Jánosné (sz.: Kovács Regina) 96 éves
Molnár Józsefné (sz.: Fojt Jolán) 84 éves
Vigh Istvánné (sz.: Surányi Ilona) 95 éves
Kis Ágostonné (sz.: Szalóczi Ilona Erzsébet) 63 éves 

2018. szeptember 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Preisz Dániel és Galyas Annamária
Blaskó Attila és Gazsó Szabina
Kis Gergely és Petró Bettina
Stampok Tamás Miklós és Kovács Eszter
Füzi Árpád és Kovács Petra
Kiefer Gábor és Bartók Szilvia
Iványi István Dániel és Kürti Dorottya

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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Befejeződött a Lázár Vilmos és a Török Ignác utca felújítá-
sa. A kivitelezés a Lázár Vilmos utcában 2018. július 10-től 
szeptember 21-ig, a Török Ignác utcában augusztus 29-től 
október 5-ig tartott. A kivitelező a PE-TA Göd 2017 Kon-
zorcium (a Penta Kft . és a Tarjánvölgyi Kft .) volt.

A korábbi zúzottköves úton teljes pályaszerkezet-csere 
történt, kétoldali szegélyépítéssel, kétrétegű aszfaltburko-
lattal. A  Lázár Vilmos utcában földmedrű, illetve burkolt 

árkok kialakítására is sor került. A  Török Ignác utcában 
K-szegélykövek vezetik a kiépített víznyelőbe a csapadékvi-
zet.

Jelenleg folyamatban van a Vadvirág, a Tél és Nyár utcák, 
valamint az Ezerjó utca, a Pázmány Péter és a Tompa Mi-
hály utcák burkolatlan szakaszának útépítése is.

GK

BERUHÁZÁS

Útépítés a Lázár Vilmos és a Török Ignác utcában

Török Ignác utcaLázár Vilmos utca

Gödi Körkép | 2018. 10. szám KÖZÉLET
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1906−1907-ben a  mai Felsőgöd területén 
dr. Hajcsi György és dr. Héder Lajos ügyvé-
dek és dr. Szécsi Kálmán orvos egy lakóte-
lep létesítésébe kezdtek.

Az évek során az  építkezések nagy len-
dületet vettek, és  a  kezdetben közigazga-
tásilag Sződhöz tartozó település életében 
1915-ben elérkezett az  önálló kisközséggé 
válás lehetősége.

A parcellázáskor a  birtokosok a  temető 
számára nem jelöltek ki külön területet. 
Az elhunytakat Sződ községben és Nemes-
kéri Kiss Pál gödi uradalmi temetőjében 
helyezték örök nyugalomra. A  lakosság, 
és ezzel együtt a temetések számának növe-
kedése, a nehézkes körülmények, mi több, 
a szomszédos települések nemtetszése mi-
att indokolttá vált saját kisközségi temető 
létesítése.

A területet, amely időközben a Budapest 
III. kerületi Takarékpénztár tulajdonába 
került, az 1918-as évek elején Felsőgöd elöl-
járósága megvásárolta.

Az első temetés 1918. április 28-án volt. 
A 17 éves Kardos Juliskát, aki Budapesten 
született, és  hasnyállobban 1918. április 
26-án elhunyt, özvegy édesanyja, Kardos 
Józsefné (született Takács Mária) a  refor-
mátus szertartás szerint temettette el.

Sajnos nem sikerült többet megtudni ró-
luk. A fiatalon elhunyt Juliska szép sírem-
léke ma is látható a temetőben.

1919 októberében az  ideiglenes Római 
Katolikus Egyháztanács felkérte a  község 
vezetését, hogy a  temető közelségére való 
tekintettel tegye lehetővé, hogy más vallási 
felekezetek halottainak, a  kialakult szo-
kásoknak megfelelően, a  római katolikus 
temetőrészben keresztet állíthasson fel. 
A  közadakozásból létrejött keresztet 1919. 
november 1-jén, mindenszentek napján dr. 
Béky László lelkész áldotta meg és avatta fel.

Ez a felekezeti szétválasztódás idővel el-
tűnt.

Megmaradt viszont a Jácint és az István 
utca sarkán a  teljesen körülzárt, nem lá-
togatható egykori zsidó temető. Sajnálatos 
módon a sírköveket benőtte a bozót, meg-
rongálva azokat. A helyzet rendezése a ké-
sőbbi idők feladata lesz.

A halottasház kezdetben egy helyiségből 
állt, később bővült kéttermessé. Az elhuny-
tat többnyire az  otthonában ravatalozták 
fel, s  ott virrasztottak fölötte. Hűtőkamra 
hiányában néhány napon belül gondos-
kodni kellett az elhantolásáról.

Kispál Károly helyi fronharcos 1934-ben 
saját költségén hősi emlékművet állított fel, 
amelyen az I. világháborúban elhunyt hősi 
halottak és a frontharcosok nevei szerepel-
nek, valamint egy, a háborúra emlékeztető 
gipszrelief.

1998. november elsején ünnepi megem-
lékezés és az azt követő koszorúzás kereté-
ben felkerült az  emlékműre a  II. világhá-
borúban hősi halált halt katonák névsora 
is. Később ezt kiegészítették, de az  újabb 
kutatásokban előkerült nevek közzétételére 
még keressük a lehetőséget.

A temetőben több felsőgödi közszereplő 
sírhantja található. Közöttük több, helyi 
védelemre méltó személy hamvai is nyug-
szanak.

Egy, a  II. világháború helyi harcaiban 
elhunyt, országosan nyilvántartott, nem 
helyi lakos hősi halott sírja is itt található.

A Honvédelmi Minisztérium Felkészí-
tő és  Kiképző Parancsnokság Társadalmi 
Kapcsolatok és  Hadisírgondozó Osztá-
lyának képviselői nemzeti színű szalaggal 
kötötték át ezeket a sírköveket. Koszorúval 
emlékeztek meg róluk néhány hónapja.

Az 1960-as években megindult gazda-
sági és  társadalmi változások fontos té-
nyezőkké váltak a várossá fejlődésünkben. 
A lakosság száma az ország különböző ré-
szeiből idetelepülőkkel, a  nyaralóövezetek 
kialakulásával gyorsan növekedett. Ebből 
következően az infrastruktúra, az élhetőbb 
körülmények biztosítása egyre nagyobb 
feladatokat rótt a község vezetésére.

1970-ben Alsógöd és Felsőgöd egyesíté-
sével létrejött Göd nagyközség.

1971-ben egy tanácstagi beszámolón 
Radnai István javasolta a felsőgödi temető 
hangosítással való felszerelését. A  Nagy-
községi Tanács VB titkára, Krima Jánosné 
1971. december 20-án kelt levelében ad tá-
jékoztatást erről. A temetőben nincs áram-
ellátás, mi több, az előtte húzódó utcában 
sem. A  hangosítás megoldására a  vasúton 
túli terület villany rekonstrukció jának ke-
retében lesz lehetőség.

A hetvenes években a temetések számá-
nak növekedése miatt a Jácint utcai teme-
tőben az  új sírhelyek beteltek. A  temető 
további bővítésére nem volt lehetőség. 
A  tanács 1977 végén új köztemetőt jelölt 
ki az  alsógödi Nemeskéri Kiss Pál volt 
uradalmi temetője mellett. Felépült az  új 
ravatalozó, és később kolumbárium is lé-
tesült.

JUBILEUM

Néhány gondolat a 100 éves Jácint utcai temető történetéről
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100 éves a Jácint utcai temető

Meghívó
Göd Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja önt és kedves 
családját, ismerőseit

2018. november 2-án, pénteken 
15 órakor

a felsőgödi Jácint utcai temető 
100 éves évfordulója
alkalmából rendezett 

megemlékezésre.

Megemlékező beszédet mond: 

Markó József, 
Göd város polgármestere

A centenáriumi megemlékezésen 
ökumenikus áldást mondanak:

Bubrik Miklós
görögkatolikus parókus

Sipos-Vizaknai Gergely
református lelkész

Chikán Katalin
evangélikus lelkipásztor

Helyszín:
2131  Göd, Jácint utca 22.

A temető rendbetételének 
támogatói:

Göd Város Önkormányzata, 
Településellátó Szervezet, 

Temetőgondnokság, József Attila 
Művelődési Ház, Retró Ady Klub, 

önkéntesek

A felsőgödiek körében elterjedt a  hír, 
hogy a  tanács a  Jácint utcai temetőt be 
akarja zárni, mert az „rossz közhangulatot 
kelt”.

1982 áprilisában Kökény József tanács-
tagi beszámolóján a  jelenlévők társadalmi 
munkafelajánlást tettek a temető megmen-
tésére. Rendbe hozták a  halottas házat, 
a  harangot, a  hősök emlékművét, többek 
sírjait. A kis lélekharang akkor még külön 
lábakon állt a kereszt mellett, jelenleg pe-
dig a ravatalozó gerendáján függ. Jó lenne, 
ha megoldódna elektromos működtetése, 
és újra szólna, elkísérve az elhunytat utolsó 
útján.

1982 májusában a  Nagyközségi Tanács 
ülésén megállapították, hogy a Jácint utcai 
temetőben új sírhelyeket nem lehet kialakí-
tani, a  temető sűrű, a sírok közötti 90 cm 
távolság nem tartható, és  az  utakat is be-
temették. A temetőt tartós időre bezárták.

A felsőgödi lakosság nehezen fogadta el 
a  tanácsülés határozatát. Nagy felzúdulás 
volt, viták folytak, mindenféle mendemon-
dák terjedtek el. A  megromlott közhan-
gulat javítása érdekében a  tanács újra en-
gedélyezte a meglévő sírokra a rátemetést, 
a lebontott halottasházat pedig újra felépí-
tették.

Göd nagyközség nyilvántartásában 
1999-ben a Jácint utcai temető részben le-
zárt temetőként szerepel. Temetni az előre 
megváltott sírhelyekbe, valamint meglévő 
sírokba urnás vagy rátemetési lehetőséggel 
lehet. Az  önkormányzat szabályozta a  te-
metők rendjét, az  üzemeltetést, a  sírtulaj-
donosok feladatait. Az elmúlt idők tapasz-

talatai azt mutatják, hogy a  működtetési 
szabályzat bizonyos pontjait nem minden 
esetben sikerült teljesíteni, egyes pontjai-
nak érvényt szerezni.

2018-ra a  felsőgödi temető eljutott mű-
ködőképességének határára. A felsőgödiek 
közül sokaknak továbbra is igénye, hogy 
szeretteiket ebben a  temetőben helyezzék 
örök nyugalomra, annak ellenére, hogy 
előre megváltott, illetve meglévő sírhelyük 
nincs. Az  új temetőgondnokság vezetője, 
Jernei Gábor az  1999-ben kiadott temet-
kezési törvényben (1999. évi. XLII. tv.) 
meghatározottak szerint kezdeményezte 
néhány balesetveszélyes sír felszámolását. 
Így hat új sírhely szabaddá vált. Különböző 
okok miatt 2019-re mintegy 100 sír meg-
váltatlanná, gazdátlanná válik. Az ismeret-
len sírhalmok felszámolását a gondnokság 
kezdeményezi. Ez  körülbelül 10-15 évre 
biztosítaná a temető további működését.

A temető centenáriumára megvalósuló 
fejlesztéseket (a ravatalozó járólapozása, 
a  temetőbejárat térkövezése, díszkút tele-
pítése) a gondnokság tovább folytatja. Ter-
vezi a mai igényeknek megfelelő illemhely 
kialakítását, a temető fő közlekedési útvo-
nalának burkolását, akadálymentesítést, 
a  ravatalozóhoz vezető feljáró rendbeté-
telét. Ez  annál is inkább indokolt, mivel 
a  hepehupás és  túlzottan meredek úton 
kerekesszékkel, de még a bottal közlekedve 
sem lehet megközelíteni a ravatalozót. Re-
méljük, hogy a  város önkormányzatának 
a tervezett fejlesztésekre sikerül a  jövőben 
is anyagi fedezetet biztosítania.

Úgy gondoljuk, hogy a  100 éves évfor-
dulóról 2018. november 2-án, pénteken 15 
órakor ünnepi, ökomenikus halottak napi 
rendezvényen emlékezünk meg, amelyre 
mindenkit tisztelettel meghívunk.

Szeretnénk kifejezni megbecsülésünket 
az  itt nyugvó szeretteinknek, az  alapítók-
nak, a közéleti személyeknek, az itt elteme-
tett, hősi halált halt katonáknak, minda-
zoknak, akik sokat tettek Felsőgödért.

Széchenyi István szavai szerint: „Ha 
tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire 
becsüli meg múltját, nézd meg a temetőit!”

Kérjük a sírok tulajdonosait, a felsőgödi 
polgárokat, hogy az  évforduló tiszteletére 
segítsenek szebbé tenni temetőnket. Ve-
gyenek pártfogásba egy-egy elhanyagolt 
sírt, hogy kiérdemeljük a sírkert megneve-
zést.

Köszönjük az önkormányzatnak a meg-
kezdett fejlesztést, s mindazoknak szintén, 
akik részt vettek a  közösségi munkában, 
a temető szebbé tételében.

Jernei Gábor és Szi getiné Márta
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Idén is a hagyományos helyszínen, a Feneketlen-tó mellet-
ti réten rendezték meg a Szüreti Lovas Fesztivált október 
6-án, szombaton.

A bográcsos főzőversenyre benevezett tucatnyi csapat már 
reggel 8 órakor hadrendbe állt: sorra gyúltak a tüzek a kon-
dérok alatt, s  hamarosan finom illatok csalogattak újabb 
és újabb érdeklődőket a Duna-part közelébe.

Pontban tízkor kezdődött a  Hagyományőrző Kelevézek 
szüretre hangoló műsora, majd sorra követték egymást 
az  érdekesebbnél érdekesebb programok. A  József Attila 
Művelődési Ház jóvoltából kézműves foglalkozások várták 
a gyerekeket, majd a harangszóval együtt megérkeztek a lo-
vas felvonulók is, nem csupán Gödről, hanem a környező 
településekről is.

Ezt követően került sor az ünnepélyes fesztiválmegnyitó-
ra, Markó József polgármester és Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő köszöntötte a réten egybegyűlteket. 

A szabadtéri színpadon előbb Dézsi Yvett és Harkai Anett 
növendékei tartottak táncbemutatót, majd a Heavenwards 
Dance Stúdió fellépése következett, Paulov Dóra vezeté-
sével. A legkisebbeket pedig a Maszk Bábszínház előadása 
bűvölte el. 

ÜNNEP

XII. Szüreti Lovas Fesztivál
 A szüreti fesztivál 

legizgalmasabb pillanatai 
azok, amikor a lovas felvonulók 
megérkeznek a Feneketlen-tó 
melletti rétre

 A sződi illetőségű Nyéki 
Levente lovas bemutatójának 
láttán még a sokat látott öreg 
csikósok is pödörintettek egyet 
a bajszukon

 A büfések a rendkívül szelíd, 
ám négylábú vendégtől sem 
jöttek zavarba

Lovasok nem csupán Gödről, 
hanem Ceglédről, Szolnokról, 
Kecskemétről, a Hortobágyról, 
Diósjenőről, Vácról, Fótról, 
Sződről, Kosdról, Őrbottyánból, 
Csomádról, Katalinpusztáról 
és a fővárosból is érkeztek 
a szüreti fesztiválra 
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A nap folyamán a bátrabb gyerekek lovagolhattak, volt 
állatsimogató, ugrálóvár, ökörsütés és  ingyenes egészség-
ügyi állapotfelmérés is. A tombola fődíja idén is egy kis-
csikó volt. A bográcsos főzőversenyt pedig a Gödi Zsivá-
nyok csapata nyerte, méghozzá Stroganoff módra készített 
szarvasbélszínnel. 

A XII. Szüreti Lovas Fesztivál főszervezője Gusztos 
Gábor (GRG Bt.) volt. A nagysikerű rendezvényt Göd Vá-
ros Önkormányzata, a József Attila Művelődési Ház, a Fa-
kusz barkácsbolt, a Fétis Kft., a XV. Camion Kft., a Gödi 
Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás támogatta.

W. B.

 A MIDAL csapata nem 
csupán finomat főzött, 
hanem gyűjtést is szervezett 
a nyugdíjasok újabb 
operettszínházi látogatására

 A Maszk Bábszínház – Havas Edina és Havas Zsolt − 
a legkisebbeknek szerzett feledhetetlen perceket

 A gödi Dóka Tamara akár 
a reklámarca is lehetne 
a mindenkori Szüreti Lovas 
Fesztiválnak

Egy verőfényes szeptemberi szombat délutánon érdeklődők 
sokasága gyülekezett az  Alagút utcai Mosoly ABC teraszán. 
Ujfalussy Péter, az  élelmiszerbolt ügyvezetője nem először hir-
detett kóstolóval egybekötött szabadidős programot a kulináris 
örömök kedvelőinek.

Ezúttal a Serczli Pékségből hívott vendéget, méghozzá Drescher 
János pékmestert, aki nem érkezett üres kézzel. A Serczli pékárui 
egyelőre csupán a Mosoly ABC-ben kaphatóak, ám igen hamar 
közkedveltek lettek. Ez  adta tehát az  ötletet, az  apropót pedig 
az, hogy most ősszel jelentek meg az üzletben a kenyérgyár édes 
pékárui: a kakaós csigák, túrós batyuk, diós és mákos búrkiflik, 
valamint a különböző ízesítésű fánkok.

Érdemes megemlíteni, fogalmazott Ujfalussy Péter, hogy 
a Serczli bajor típusú kenyerei igazi kovásszal készülnek. Minő-
ségükről a  kóstolóra egybegyűltek „vakteszten” győződhettek 
meg, sorra megízlelve különféle pékségek termékeit.

A legnagyobb sikere természetesen a  két hatalmas gödi te-
kergének volt, ugyanis Drescher János malomkeréknyi kakaós 
csigái percek alatt elfogytak. A pékmester egy mediterrán típusú 
kenyeret is kínált, amelyet olívabogyókkal ízesítettek.

Drescher Jánostól megtudtuk, hogy a Serczli Pékség százszá-
zalékos magyar tulajdonban van, s 2016-ban kezdtek hozzá a Rá-
kóczi Ferenc utcában korábban évek óta üresen álló kenyérgyár 
újjáépítéséhez. A sütöde idén nyár elején kezdte meg működését. 
Nem a hagyományos nagyüzemi technológiával dolgoznak, kéz-
műves pékségnek nevezik magukat. Pékáruik adalékmentesek, 
és csupán vajat használnak a finom pékáruk előállításához, mar-
garint nem. Jelenleg tizennégyen dolgoznak az üzemben, s mire 
elérik a teljes kapacitásukat, 50-60 alkalmazottjuk lesz.

A jó hangulatú termékbemutató végén a kicsik és nagyok újabb 
finomságokat vihettek magukkal, hogy az otthonmaradt család-
tagok is megbizonyosodhassanak arról, hogy a pékség szlogenje 
igazat mond: a gödi serczli valóban a szívünk csücske.

(w)

SZOLGÁLTATÁS

Malomkeréknyi kakaós tekergék

Ujfalussy Péter és Drescher János a kenyérgyár új termékeinek 
bemutatóján
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Idén nyáron töltötte be 90. életévét 
Berta Sándorné, Magdi néni. A  Fel-
vidékről való áttelepülésről, a  Du-

na-parti életről és  a  Szakáts-kertről be-
szélgettünk vele Pázmány Péter utcai 
házában.

− Hol született? Hogyan kerültek Gödre?
− A  Felvidéken, Tardoskedden születtem 
1928. augusztus 16-án. Tizenkilenc éves 
koromban mentem férjhez. Az apósomé-
kat 1947-ben áttelepítették Bonyhádra, így 
férjemmel mi is odaköltöztünk, viszont 
az  én szüleim Tardoskedden maradtak. 
Egyik alkalommal, mikor édesapám meg-
látogatott, megjegyezte, hogy Bonyhád 
a  világ végén van, hogyan fogunk tudni 
hazamenni onnan. Újpesten voltak roko-
naim, végigjártuk a környéket, Alsógödön 
és Felsőgödön egyaránt volt néhány eladó 
ház. Végül 1958 májusában költöztünk 
ide a Pázmány Péter utcába, ebbe a házba, 
ahol most is lakom. Egy idős néni élt itt, 
tőle vásároltuk meg. Nem volt egyszerű 
a  költözés, hiszen akkor Bonyhádon vet-
tünk már telket, megszülettek a gyereke-
ink is.

− Hol és mit dolgozott?
− Bonyhádon a járási tanácson dolgoztam 
mint igazgatási előadó, így amikor ideköl-
töztünk a két gyerekkel, nem volt egysze-
rű munkát találni. A  férjem a  dunakeszi 
járműjavítóban kapott munkát, én pedig 
Sződön lettem igazgatási előadó. Terhes 

volt az  utazás naponta Sződre úgy, hogy 
közben az egyik gyereket óvodába, a má-
sikat iskolába kellett vinnem. Aztán 1961-
ben átkérettem magam az  alsógödi ta-
nácsra, ahol adminisztrátor lettem, majd 
később anyakönyvvezető is. Ugyanabban 
az épületben, a Pick-villában volt a tanács, 
ahol most a polgármesteri hivatal van. Ké-
sőbb a téeszben vállaltam munkát.

− Milyen volt akkor Alsógöd? Mennyire 
változott meg a környék?
− Akkor még különálló község volt Al-
sógöd, körülbelül 3000 lakossal. Nagyon 
megszerettük a települést, de főleg a kör-
nyékünket, az  utcánkat, hiszen kis félre-
eső helyen van, a falu szélén. A Pázmány 
utcai temető mögött régen a termelőszö-
vetkezet földjei voltak.

Abban az időben nagyobbak voltak 
a telkek, nem voltak betonkerítések, a má-
sodik szomszéddal is tudtunk beszélni, 
a kaput is nyitva lehetett hagyni.

Felsőgödön más összetételű lakosság 
élt, mint Alsógödön. Alsógödön sok volt a 
nyaraló, akik csak nyáron laktak itt, a fel-
sőgödiek falusiasabb életet éltek, jobban 
összetartottak. Ezt onnan tudom, hogy 
legalább öt tardoskeddi család volt, me-
lyek Felsőgödre települtek.

− A  Pázmány utca végén van a  Sza-
káts-kert. Milyen volt ott az élet?
− Az a birtok korábban dr. Szakáts Nándor 
miniszteri tanácsos tulajdona volt, innen 

kapta nevét a Szakáts-kert. Nagyon szép, 
gondozott hely volt, gyönyörű épülettel, 
sokféle fával és egyéb növényekkel. Úttö-
rőtábort építettek kis faházakkal, ahová 
az  ország egész területéről jöttek tábo-
rozni. Amikor a férjemet az 1970-es évek 
elején leszázalékolták, elvállaltuk a terület 
gondnokságát. Egy-egy turnusban 110-
120 gyerek táborozott itt. A 1990-es évek 
végén, a  2000-es évek elején volt olyan 
terv, hogy vízi vidámparkot létesítenének 
itt, de szerencsére a Búzaszem Iskola épült 
erre a szép helyre.

− Milyen volt az élet Alsógödön?
− A Duna-partra jártunk a legtöbbet, ott 
mindig nagy élet volt. Baráti körök gyak-
ran főztek halászlevet a csónakháznál 
Vladi bácsival, aki csónakmester és ha-
lász is volt egyben. Az emberek nagy része 
májustól szeptember végéig lent töltötte 
a  szabadidejét a  parton. A  gyerekek per-
sze nagyon élvezték, horgásztak, úsztak 
nagyokat, be egészen a  Duna közepéig, 
olykor át a túlpartra is, mi meg folyton ag-
gódtunk értük. A gödiek itt élték az életü-
ket, nem kellett Pestre menni, hogy tudja-
nak szórakozni. Az alsógödi Duna-parton 
szép volt a svájci sétány a Kossuth utcától 
a  csónakházig. A  Széchenyi csárdában 
rendszeresek voltak a  zenés estek, illetve 
az MHSZ-nél volt egy színpad, ahol kon-
certeket rendeztek.

− Mivel foglalatoskodik manapság?
− Ellátom magam, elintézem a  dolgokat 
a ház körül, télen varrogatok, amennyire 
a  látásom engedi. Amit tudok, mindent 
megcsinálok. Nagyon szeretem a  kerte-
met, ahol tavasztól őszig kint teszek-ve-
szek, zöldségeket ültetek, szüretelek. 
A férjem kertbarát volt, halála után kert-
barát társai segítettek megmetszeni a sző-
lőt. Nagy szerencsém, hogy a fiam a szom-
szédban, a  lányom pedig a  József Attila 
utcában lakik. Segítenek, gyakran meglá-
togatnak. Az  Alapszolgáltatási Központ-
tól kapom az  ebédet, finomakat főznek, 
nagy segítség. Ők tényleg gondoskodnak 
az idősebbekről és a rászorulókról. Ez na-
gyon emberi dolog.

Én már csupán azt kívánom, hogy 
a Jóisten csak addig hagyjon, amíg maga-
mat el tudom látni, szellemileg még min-
den rendben van, és  nincsenek nagy fáj-
dalmaim. Ami elő van írva, annak úgyis 
be kell következnie. Hála istennek, hogy 
ennyi évet adott, és hogy szellemileg és fi-
zikailag aránylag jó állapotban vagyok.

Vida-Szabó Emese

Az ünnepeltet Simon Tamás alpolgármester köszöntötte születésnapján

INTERJÚ

„Nagyon megszerettük a települést”
Beszélgetés Berta Sándornéval
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A Neveleki Szomszédok Egyesület 
szeptember 8-án immár ötödik alka-
lommal rendezte meg közösségi bog-
rácsozós összejövetelét. Négy évvel 
ezelőtt egy pici telken, egyetlen sátor 
védelmében kellett megküzdenünk 
a  ránk zúduló jégesővel, idén viszont 
már egy szépen rendbe tett kertben, 
az  új növényekkel még szebbé vará-
zsolt Kapcsolat Park szomszédságában 
főzhettük a  babgulyást. Saját kemen-
cénkben sült a bukta, melyeket a szin-
tén egyesületi tulajdonú kerti padok 

és  asztalok kényelmében fogyaszthat-
tunk el.

Az elmúlt évek során szépen nőtt 
a  résztvevők és  az  önkéntes segítők 
száma is: vannak, akik soha ki nem 
hagynák ezt az  alkalmat, és  akadnak 
olyanok is, akik ilyenkor kapcsolód-
nak be a helyi közösség életébe.

A nyárias meleget adó szeptemberi 
napon tartalmas és üdítő beszélgetések 
részesei lehettünk, miközben a gyere-
kek is jól szórakoztak, sőt, a növények 
ültetésében is részt vettek. Külön kö-

szönjük a gödi önkormányzat támoga-
tását és a Gödöllő−Vác Térségi Környe-
zetvédelmi, Beruházó és  Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat rugalmassá-
gát a Kapcsolat Parkban korábban ke-
letkezett károk helyrehozásában.

Nagyon örülünk annak, hogy idén 
már a Nemzeti Együttműködési Alap 
is támogatja közösségépítő program-
jainkat. Mostani összejövetelünkön 
ismét érezhettük, hogy a  személyes 
együttlétek során új lendületet kapunk 
egymástól közös ügyeink továbbvitelé-
hez.

Neveleki Szomszédok Egyesület

KÖZÖSSÉG

Együtt bográcsoztak a neveleki szomszédok

ÉVFORDULÓ

A 90 éves Mester János köszöntése
Szeptemberi kerek születésnapján a  város nevében dr. Pintér 
György alpolgármester és Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője köszöntötte felsőgödi otthonában Mester Jánost.

A mai lakóházukat még az 1940-es években nyaralónak építet-
te az ünnepelt édesapja. Ám a háború viszontagságai közepette 
a család mégis inkább a pesti lakásban maradt, miközben a vi-
kendházat ismeretlenek kifosztották, majd pedig egy árvíz is kárt 
tett benne.

Az üdülőt később bérbe adták, ám amikor 1970-ben Mester 
János édesapja elhunyt, egy jogász tanácsára a család úgy dön-
tött, hogy nem adnak túl a nyaralón, hanem kiköltöznek Gödre, 
s maguk fogják használni az ingatlant.

1971-től kezdve hosszú esztendőkön át alakítgatták a hétvégi 
házat, hogy előbb-utóbb megfeleljen nekik és – immár lakóház-
ként – a  jogszabályoknak is. Egyre több időt töltöttek Gödön, 
s végül a 90-es évek elején költöztek ide véglegesen.

Mester János 1951-ben szerzett építőmérnöki diplomát a bu-
dapesti Műegyetemen, és a Földalatti Vasút Vállalat volt az első 
munkahelye. Később két tervezővállalatnál is dolgozott, majd 
1970-ben az ÉMI munkatársa lett, s onnan is vonult nyugdíjba.

Felesége nyugdíjas üzemmérnök, korábban ő  is az építőipar-
ban dolgozott, műszaki ellenőrként. Két felnőtt lányuk és négy 
unokájuk van. János bácsi rengeteget olvas, időnként hosz-
szabb-rövidebb sétákat tesz, békességben telnek napjai.

Szerkesztőségünk nevében is további jó egészséget kívánunk 
a 90 esztendős ünnepeltnek!

(w)

XXXXXXXXXXXXXXXX

II. Adománygyűjtő Töklámpás 
Kiállítás

„Tököt hozz, ne légy töketlen! Adományt is hozz, légy 
önzetlen!”

Csatlakozz a Gödi Anyák Angyalaihoz, és Felsőgö-
dön a Duna-gáton mutasd be faragott töklámpásodat 
2018. november 4-én, vasárnap 17 és 18 óra között!

A gátőrháznál 16 órától Szabadkai Kata segít hozott 
tökből látványos lámpást alkotni.

Pici vagy nagy, hagyományos tökfej, netán egy szel-
lemes alkotás, profi munka, esetleg egy kisgyerek szív-
vel-lélekkel készült alkotása − ez mind nem számít, 
csakis a részvétel! Gyönyörködjünk együtt a töklámpá-
sok fényében, és közben tegyünk egy csepp jót!

A kiállításra látogatókat arra kérjük, hogy konzer-
vekkel, tartós élelmiszerekkel segítsenek rászoru-
ló gödi gyermekeken! Az  adományok a  helyszínen, 
a gátőrházban adhatók le, s azokat a Boldogságcseppek 
Alapítvány segít eljuttatni gödi családokhoz.

Dr. Pintér György alpolgármester a város nevében oklevelet adott 
át a 90. születésnapját ünneplő Mester Jánosnak
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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!dfdfd dő!ő!ő
Egész évben vár

BALESET-MEGELŐZÉS

„Érted?!” baleseti szimulációs program fi ataloknak

Ebben az évben szeptember 18. és 22. 
között rendezték meg a Biztonság Hete 
rendezvénysorozatot. Ehhez az  ese-
ményhez csatlakozva a  Gödi Rotary 
Klub idén is megszervezte az  „Ér-
ted?!” baleseti szimulációs programot. 
Az eseménynek a tavalyi évhez hason-
lóan a  gödi Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és  Kollégium adott 
otthont.

A mellékelt fotón két összetört autó 
és  a  karambolban megsérült fi atalok 
láthatók. Ez az, amit senki sem szeret-
ne megtapasztalni valós körülmények 
között. A  Gödi Rotary Klub éppen 
a  megelőzés szándékával vágott bele 
tavaly az  „Érted?” elnevezésű baleseti 
szimulációs program megszervezésé-
be.

A 250 néző – főként fi atalok – csend-
ben nézte, ahogy a két szerencsétlenül 
járt autóból kikászálódnak a  fi atal 

sofőrök. Sérültek segélykiáltása hal-
latszott, majd megérkeztek a  mentők, 
a tűzoltók és a rendőrök is. Miközben 
a hatóság emberei szakszerűen végzik 
a dolgukat, a sérült gyerekeikhez szü-
leik is megérkeznek pánikhangulat-
ban. A  tragédia akkor válik teljessé, 
amikor a  mentők megállapítják, hogy 
egy fi atal lányon már nem lehet segíte-
ni. Döbbenet a nézők soraiban.

Az „Érted?!” című program az  ittas 
és/vagy bódult állapotban történő ve-
zetés veszélyeire és szörnyű következ-
ményeire hívja fel a fi gyelmet, a nézők 
érzelmeire hatva. A  leírt baleseti szi-
muláció 40 percben mutatja be, hogy 
mi is történhet egy ittas vezető által 
okozott baleset során. Az előadás egy 
halálos kimenetelű baleset eseményeit 
jeleníti meg. A  nézők, a  gyerekek szí-
vét szólítja meg, amikor a  szimuláció 
végén felhangzik a  halálos áldozat – 

a vétlen sofőr által vezetett autóban ülő 
fi atal lány – hangja. Szavai nagyon erős 
üzenetet közvetítenek a nézőknek: Al-
kohol vagy kábítószer befolyásoltsága 
alatt ne vezess gépjárművet! Ittas, ká-
bult sofőr által vezetett autóba sose ülj 
be! Beláthatatlan, egy egész életre szó-
ló, tragikus következményei lehetnek 
egy ilyen felelőtlen döntésnek.

A Gödi Rotary Klub ezúton is köszö-
netét és háláját fejezi ki a szereplőknek, 
a  helyszínt biztosító Piarista Szakkö-
zépiskola, Szakgimnázium és  Kollé-
gium tanárainak, továbbá a  mentők, 
a  rendőrség, a  katasztrófavédelem 
munkatársainak, valamint a  gödi te-
metkezési cég munkatársainak és  va-
lamennyi támogatónknak, akik hoz-
zájárultak a  rendezvényünk ismételt 
megrendezéséhez, sikeréhez.

Dr. Bognár Viktor elnök
Gödi Rotary Klub
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Fontos dátumként került be a  Gödi Rotary Klub életébe 2018. 
szeptember 11-e. Ellátogatott hozzánk a Rotary Magyarország jú-
lius 1-jétől regnáló kormányzója, Gondár György úr. A kormány-
zói látogatás célja az volt, hogy a magyar Rotary első embere meg-
ismerkedjen klubunkkal, közvetlen környezetünkkel. A látogatás 
keretében a kormányzó úrral felkerestük Göd Város Önkormány-
zatát is. A baráti hangú beszélgetésen Markó József polgármester 
tájékoztatást adott városunk jelenlegi gazdasági helyzetéről, be-
leértve a  Samsung-gyár bővítési folyamatát, illetve szóba került 
az önkormányzat és a Rotary Göd jövőbeni együttműködésének 
lehetősége. Ezt követően vendégünk megtekintette a gödi Rotary 
Ligetet, amely klubunk egyik büszkesége városunk északi részén, 
a kerékpárút mellett.

Este klubtagjaink szokásos találkozóhelyén, az  Ilka csárdában 
láttuk vendégül azokat a gödi családokat, barátainkat, akik önzet-
len támogatást nyújtottak klubunknak a  rendezvényeink, prog-
ramjaink sikeres megszervezéséhez.

A nemzetközi Rotary táborokban résztvevő gödi diákok is be-
számoltak nyári élményeikről, így lenyűgöző előadásokat hallhat-
tunk a Discover the Riviera Maya (Mexikó), Fun Active Croatia 
Summer Camp (Horvátország), Sport&Fun (Göd), Nautic Cruise 

Camp Costa Catalana (Spanyolország), Sailing with „JENSINE” in 
the Danish South Sea (Dánia) táborokban történt programokról.

Klubunk ifjúsági felelőse, Érdi-Krausz Gábor tájékoztatást adott 
a gödi fiatalok előtt álló lehetőségekről, hogy egyéves vagy annál 
rövidebb időre elutazhassanak távoli és  közeli országokba abból 
a célból, hogy a Rotary szellemiség keretei között megismerhessék 
más nemzetek kultúráját és nem utolsósorban helyi környezetben 
elsajátíthassák nyelvüket.

Az est során a szeptember 21-ei „Érted!?” baleseti szimulációs 
előadás részleteiről Pölczmann Ákos számolt be.

Felszólalásában a  kormányzó úr elismerő szavakkal méltatta 
klubunk helyét és szerepét a magyarországi Rotary mozgalomban, 
és további sikerekre biztatott bennünket. Utalt arra, hogy a Rotary 
tagjainak utánpótlása nagyon fontos, ezért ösztönözte klubunkat 
egy Rotaract szervezet létrehozására.

A kölcsönös ajándék- és  zászlóátadásokat követően, késő este 
fejeződött be a baráti hangulatú rendezvény és a kormányzói lá-
togatás.

Dr. Bognár Viktor
Rotary Klub Göd elnök (2018-2019)

A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre – közkívá-
natra − újra megszervezi kirándulását Erdélybe!
Elzarándokolunk Csíksomlyóra, a  búcsúra, és csillagtúrákat is 
szervezünk.
Szállás: Tusnádfürdő, Fenyő panzió
Ellátás: Reggeli, meleg ebéd vagy szendvics és minden este meleg 
vacsora
Költségek: 68  000 Ft/fő, amely tartalmazza az  utazás költségeit, 
a szállást, a teljes ellátást és két ebédet a kirándulós napokon (a be-
lépőket nem).
Jelentkezési határidő: 2018. november 15., 20 000 Ft/fő előleg befi-
zetésével.
A szállást november végéig le kell foglalnunk, és mivel komoly ösz-
szeget kell átutalnunk, fontos az előlegek befizetése.
A teljes összeg befizetésének határideje: 2019. április 30.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szász-Vadász Endrénél a (06 20) 
258-1906-os és Vargáné Marikánál a (06 30) 417-8985-ös telefon-
számokon − hétköznap 18-tól 21 óráig, hétvégén egész nap − vagy 
e-mailen: erdelyiekgodon@gmail.com.

A részvétel a  jelentkezés sorrendjében, az  előleg befizetésével le-
hetséges.

PROGRAM
1.  nap (június 6., csütörtök): utazás kora reggeli indulással, Ko-

lozsvár központjának megtekintése (nincs ebéd)
2.  nap (június 7., péntek): kirándulás Sepsiszentgyörgyre és 

Brassóba (meleg ebéd)
3.  nap (június 8.,szombat): pünkösdi búcsú Csíksomlyón (szend-

vics ebédre)
4.  nap (június 9,. vasárnap): Segesvár – Székelykeresztúr – Bögöz 

– Bözöd (elárasztott falu) −Székelyudvarhely (meleg ebéd)
5.  nap (június 10,. hétfő): hazautazás Déva felé, Böjte Csaba atya 

gyermekotthonának megtekintése, adományok átadása (szend-
vics ebédre)

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

A szervezők

ROTARY KLUB GÖD

Kormányzói látogatás Gödön

FELHÍVÁS

Kirándulás Erdélybe, a csíksomlyói búcsúval egybekötött programokkal!

Kormányzó a Rotary Ligetben az RC Göd elnökével

M E G H Í V Ó

A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre 
november 24-én, szombaton délelőtt 9 órától 

disznóvágással egybekötött találkozót tart 
a Duna-part Nyaralóházak területén

(2132 Göd, Jósika u.14.).

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  

Baráti körünk tagjainak a program ingyenes, 
az érdeklődők számára a részvételi díj 1000 Ft. 
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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 sétákon való részvétel díjmen-
tes, de néhány intézmény csak belépőjeggyel 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!

Több mint séta: Tobozgyűjtögető 
kirándulás a Jancsi-hegyre

Időpont: November 11., vasárnap (esőnap: november 18.)
Találkozás: 9 órakor a Nemeskéri-Kiss úti csempebolt parkolójá-
ban
Az út hossza: kb. 13 km
A program időtartama: kb. 4,5 óra
Szintemelkedés: kb. 170 méter

Ez lesz a leghosszabb útvonal sétáink közül, amennyiben az időjá-
rás és az útviszonyok megengedik. Ha soknak tűnne, akkor gon-
doljatok arra, hogy az egészséges életmód érdekében közel ennyit 
minden áldott nap sétálnunk kellene. Egy kiadósabb erdei séta 
(„erdőfürdő”), egy hosszabb gyaloglás annyira feljavítja például 
az immunrendszerünket, hogy az őszi vitaminkúrára már nem is 
lesz szükségünk.
A Jancsi-hegy oldalában találunk majd egy kisebb feketefenyő-li-
getet, ahol a lehullott tobozokból és gallyakból feltölthetjük az ad-
venti koszorúk készítéséhez szükséges dekorációs készleteinket. 
Végigjárjuk a  Csörsz-árok egy szakaszát, majd visszafelé, egész-
ségesen nagyot kerülve megkeressük a  régi országutak találko-
zásánál álló Ilka-keresztet, és végül Újtelepen át érkezünk vissza 
a kiindulási pontunkhoz.
Útközben szó lesz majd a Jancsi-hegy legendájáról és igaz történe-
téről is. Megemlékezünk Grassalkovich Antalról, aki a szorgalma 
és a  tehetsége által emelkedett szédítő magaslatokba, s  teremtett 
meg egy korszerű és  hatalmas kiterjedésű gazdaságot. Beszélge-
tünk a hasonlóan kiemelkedő képességű Mayerffy családról, és ar-
ról is, hogy mi köze van a városunk címerében látható harangnak 
Budapest nemzetközi repülőteréhez. Tudjátok-e, hogy ha alpakkát 
szeretnénk látni, nem kell feltétlenül a fővárosi állatkertbe látogat-
nunk?
Aki novemberben kirándulásra adja a fejét, annak nem hiányozhat 
a hátizsákjából a mézes teás vagy forralt boros termosz! Öltözzetek 
melegen és rétegesen!

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.

Időpont: október 27., szombat, 14.30-17.00
Gyülekezés, jegyváltás: 14.20-14.30
 
A séta 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.  Fo
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A kedves hagyományt ebben az eszten-
dőben is folytatva, a Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubja szeptember utol-
só hétvégéjén tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg hobbikiállítását, amely-
nek ezúttal is a József Attila Művelődési 
Ház színházterme adott otthont.

Elsőnek a  kiállítás háziasszonya, 
Lukács Józsefné klubelnök köszöntötte 
a mintegy hetven megjelent érdeklődőt, 
majd Simon Tamás alpolgármester mél-
tatta a klub működését, a közösség ösz-
szetartó erejét, példamutató, másokon 
mindig segítő magatartását.

Simon Tamás a  Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubjának két alapító 
tagját külön is köszöntötte, Lukács Jó-
zsefnét és Barek Pétert, s mivel október 
elseje az Idősek világnapja, a jelen lévő 
szépkorúaknak egy-egy doboz bonbon-
nal kívánt jó egészséget.

A tucatnál is több kiállító gyűjte-
ményei között ezúttal is találhattunk 
érdekességeket: a  régi tárgyak (antik 
étkészletek, csipkék, szőttesek, vasa-
lók, borotvakészletek és  felsorolni sem 
tudjuk, mi minden még) mellett voltak 
igazi meglepetések is, például ólom-

katonák marcona serege, vagy éppen 
a világ minden tájáról összegyűjtött hű-
tőmágnesek.

A megnyitóünnepséget a  klub kó-
rusának dalai, a  klubelnök, Ancika 
és  Stamler Ferenc szavalata, valamint 
Turai Kiss Mária népdalénekes nó-
tacsokra tette még emlékezetesebbé. 
A dalokat Germán István – Pista bácsi 
– kísérte tangóharmonikán.

A kiállítást jövőre ismét megrende-
zik.

(w)

Az 1973 januárjában alakult Kertbarátok 
Klubja, híven hagyományaihoz, idén is 
megtartotta kertkultúra-kiállítását a József 
Attila Művelődési Ház színháztermében. 
A  szeptember 8-án, szombat délelőtt ün-
nepélyes keretek között megnyitott kiál-
lításon az  önkormányzat részéről Simon 
Tamás alpolgármester és  Lenkei György 
képviselő vett részt.

Simon Tamás – lévén ő is lelkes kertbarát 
– a  többi kiállítóhoz csatlakozva elhozott 
egy, a saját kertjében hatalmasra nőtt dísz-
tököt, valamint a csodanövényként számon 
tartott homoktövis gyümölcsét és a perme-
tezés nélküli termesztést jól tűrő szőlőjét, 
amely nem csupán a  látogatók, hanem 
a kertbarát kiállítók elismerését is kivívta.

Jellemző volt az  idei kiállításra, hogy 
sokan az egymástól kapott és a gödi, nem 
túl kedvező talajtani körülmények között 
is nagyszerűen bevált termékeiket mutat-
ták be. Zombory László klubelnök az éve-
lő zöldhagymát, a  húsos piros paprikát 
és  szintén a kertbarátoktól kapott és  sike-
resen elszaporított aloét hozta fel példának.

Újdonság volt a  kiállításon a  nagysze-
rű ízű, bőven termő sárvári burgonya is. 
A legkorszerűbb biomódszerek alkalmazá-
sát jól szemléltette a cseresznyefaágra tele-
pített feromon rovarcsapda, de az integrált 
növényvédelem hívei is megtalálhatták 
a  legkorszerűbb, legkevésbé ártalmas, in-
kább a  fejlődést erősítő, a növények ellen-
álló-képességét növelő szereket.

Zombory László megnyitóbeszédében 
elmondta, hogy egyre kedvezőtlenebb ter-
mészeti és  gazdasági körülmények között 
már csak a  legbátrabbak vállalják a kony-
hakerti termesztést, amelynek a mezőgaz-
dasági támogatási rendszer sem kedvez.

A szervezők örömére szolgált, hogy a hét-
fői zárónapon a lelkes pedagógusok vezeté-
sével a Huzella Iskola alsó tagozatának hat 
osztálya is meglátogatta a kiállítást. A diá-
kok a kertbarátok kérdéseire adott okos vá-
laszaikkal méltán érdemelték ki a házi juta-
lomszörpöt és a gyümölcskóstolást.

A kisiskolások megtekinthették a  kerti 
szerszámokat a sarabolótól a cséphadarón 
át a  kaszáig, s  persze a  legnagyobb sikere 
a  házi szörpöt ingyen adagoló automatá-
nak volt.

Az idei kertkultúra-kiállítás emlék-
könyvének tanúsága szerint a  szép szám-
mal megjelent látogatók tetszését kivívták 
a  látnivalók, míg a kertbarátok különösen 
a gyerekeknek örültek, akikből remélhető-
leg a jövő gödi kertészei lesznek.

(w)

GYŰJTEMÉNYEK

Hobbikiállítás – idén a tizenegyedik
A szervezők valamennyi kiállítónak 
emléklappal köszönték meg, hogy elhozták 
gyűjteményeiket

KERTBARÁTSÁG

Kertkultúra-kiállítás – idén is

A színpompás virágköltemények, az ízletes 
zöldségek és gyümölcsök idén is sok 
látogatót vonzottak a művelődési házba
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Az idei évben a  Gödi Mobilitási Hét 
programjai a már megszokott rendez-
vények és akciók mellett új, aktív csa-
ládi programokkal színesedtek. Ezek 
közül kiemelném a  „Gödi Tekergős” 
kerékpáros helytörténeti kalandtúrát 
(a Dunakanyar Kerékpárkölcsönző öt-
lete alapján), amely igazi csemege lett 
a kerékpározni szerető családok köré-

ben. A városunk 15 különböző pontján 
lévő képzeletbeli állomásokat kellett 
a  programfüzet útvonalterve alapján 
végigkerekezni, és  a  megadott kérdé-
sekre a  programfüzet hátoldalán lévő 
keresztrejtvénybe a  helyes válaszokat 
beírni. A  minden kérdésre helyes vá-
laszt adók az önkormányzat felajánlá-
sával sporteszközöket vehettek át.

A Belépés családostul vasárnapi 
sportrendezvényén szokás szerint ki-
csik és  nagyok vetélkedtek egymással 
lelkesen a futóversenyen, azután a jövő 
futballistái küzdöttek a VUK-kupáért. 
A  napot sportági bemutatók is kiegé-
szítették, például a  „Mozogj velünk, 
Göd!” hagyományait követve, az erdei 
futballpályán tornázhattak a  résztve-
vők.

Az aznapi programok azonban ezzel 
még nem értek véget, hiszen a „Szabad 
Sárkányok” hobbi sárkányhajócsapat 
együttműködésével több család élhette 
át a vízi kirándulás örömeit a vasárnap 
délutáni evezés során. A  vállalkozó 
szelleműek két sárkányhajóban evez-
tek át a  túlpartra, majd némi büféáru 
elfogyasztása után vidáman eveztek 
vissza a felsőgödi partra.

A hétfői nap a  csatlakozó óvodáké 
volt, ahol a  gyerekek azt a  feladatot 
kapták, hogyha lehet, hozzák el és dí-
szítsék fel a kerékpárjukat minél ötlete-
sebben, vagy ha erre nincs mód, akkor 
rajzaikkal mondják el, mit gondolnak 
a  közlekedésről. Nagyon sok alkotás 
készült, amelyeket az  önkormányzat 
ajándékaival jutalmaztak az óvó nénik.

Kedden délután az  egyik helyi élel-
miszerbolt előtt alma-citrom kampány 
hívta fel a  figyelmet arra, hogy hely-
ben környezetkímélőbb gyalogosan 
vagy kerékpárral vásárolni menni, 
mint gépjárművel. „Mosolygós” almát 
kaptak a  környezetszennyezés nélkül 
érkezők, és „savanyú” citromot a nem 
megújuló energiával hajtott gépkocsi-
val bevásárlók, bár tudjuk, hogy sokan 
néha csak időhiány miatt választják 
ezt a lehetőséget.

Szerdán ragyogó időben, nagy lelke-
sedéssel sétált több mint 40 nyugdíjas 
a Szakáts-kertben, ahol az üzemeltető 
Hetényi és Tsa. Kft. vendégeként üdí-
tők, pogácsa és melengető kávé mellett 
hallgatták a kert egykori történetét, il-
letve a horgásztó jelenéről és  jövőbeni 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Ötödik alkalommal is töretlen az érdeklődés 
a Mobilitási Hét rendezvényei iránt
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terveiről szóló beszámolót. Néhányan 
kedvet kaptak, és  a  halőr jóvoltából 
a frissen sütött halebédre is ott marad-
tak.

Csütörtökön a Németh László Álta-
lános Iskola melletti József utca lezárt 
szakasza a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság munkatársainak köszönhetően egy 
kisebb KRESZ-parkká változott, ahol 
egymást váltották az  osztályok, hogy 
minél pontosabban megismerkedjenek 
a  KRESZ legfontosabb szabályaival. 
Közben az  iskola udvarán a  gyerekek 
az  új gödi buszokkal ismerkedhettek 
Simon Tamás alpolgármester vezeté-
sével, aki elmondta, hogy az új buszjá-
ratok hogyan könnyíthetik meg az is-
kolába járást a tanulók számára. Az új 
buszok és  buszútvonalak előnyeivel 
a  Huzella Tivadar Általános Iskolába 
járók a  pénteki napon találkozhattak 
az új, Alkotmány utcai megállóban.

Csütörtök délelőtt és  délután rolle-
res és  kerékpáros kaszkadőr show-val 
ejtették ámulatba tehetséges fiatalok az általános iskolásokat, több mozgásra ösz-
tönözve őket az elektronikus kütyük nyomogatása helyett.

Pénteken este fél hétkor a Sportterasznál újra családok gyülekeztek a Duna-
kanyar Kerékpárkölcsönző által szervezett éjszakai biciklitúrára, amely sport- 
és  kulturális program is volt a  résztvevők számára, mivel Fenyő Rita tanárnő 
érdekfeszítő történeteket mesélt több váci megállónál is.

A városvédő versenyen az  idei évben minden eddiginél többen vettek részt, 
akik között a helyi üzletek, vállalkozások jóvoltából értékes nyereményeket sor-
soltak ki.

Végül pedig köszönet és megbecsülés illeti azokat az óvónőket, pedagóguso-
kat, segítő magánszemélyeket, akiknek az önkéntes munkája nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a környezettudatosságot elősegítő programsorozat.

Jakab Júlia
környezetvédelmi előadó

Göd Város Önkormányzata

Az esemény szponzorai voltak:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium • Belépés Családostul Mozgalom • Dunakanyar 
Kerékpárkölcsönző • Szakáts-kert üzemeltető Hetényi és Tsa. • Piramis Építőház 
• Alsógödi Barkácsbolt • Varga és Tsa. Bt. • Firka Papírbolt • Vitamin Station • 
Vega-Impex Kft. • Termál Csemege • Flört virág • Rádi Pékség • Kossuth utcai 
zöldséges • Józsi cukrászda

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166
Fax: (06 27) 532-165
E-mail: godigyermekjoleti@gmail.com
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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
Áldás utca október 30. kedd
Alkotás utca október 15. hétfő
Arany János utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Árokparti Fasor október 17. szerda
Árpád utca október 19. péntek
Attila utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Babits Mihály utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Báthory utca október 18. csütörtök
Béke út a Dunától a vasútállomásig október 16. kedd
Béke út a vasútállomástól a Nemeskéri út felé október 18. csütörtök
Berzsenyi utca október 16. kedd
Bischoff Házaspár utca október 16. kedd
Bocskai utca október 15. hétfő
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
Csendes köz október 31. szerda
Cserfa utca október 18. csütörtök
Csíz utca október 29. hétfő
Damjanich utca október 18. csütörtök
Deák Ferenc utca október 19. péntek
Délibáb utca október 15. hétfő
Diófa utca október 18. csütörtök
Duna köz október 16. kedd
Erkel Ferenc utca október 18. csütörtök
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
Evezős utca október 15. hétfő
Ezerjó utca október 17. szerda
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
Fülemüle utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda

Utcák Területe Dátum Nap
Fülemüle utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Füzike utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Füzike utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. 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
Hét Vezér utca október 16. kedd
Honvéd Sor október 17. szerda
Huba utca október 31. szerda
I. Körforgalmi út október 15. hétfő
Ifjúság köz október 31. szerda
II. Körforgalmi út október 15. hétfő
III. Körforgalmi út október 15. hétfő
Ilka köz október 29. hétfő
István utca október 17. szerda
IV. Béla Király utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
IV. Körforgalmi út október 15. hétfő
Jácint utca október 17. szerda
Jászai Mari utca október 17. szerda
Jávorka Sándor utca október 16. kedd
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
Jósika utca a Duna úttól Vác felé október 15. 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
Kálmán utca október 30. kedd
Kazinczy utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Kék Duna utca október 15. hétfő
Kinizsi utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. 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 János utca október 18. csütörtök
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

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

A  lomtalanítás során nem tudunk elszállítani ablaküve-
get, PVC-tartalmú hulladékot és veszélyes építési hulladé-
kot (például kátrányt, hullámpalát).

A lomtalanítás alkalmával térítési díj ellenében szállítjuk 
el azokat a  hulladékfajtákat, amelyek év közben ügyfélfo-
gadási időben ugyancsak térítési díj ellenében leadhatók 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási 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
Kossuth köz október 16. kedd
Kossuth Lajos utca október 16. kedd
Kölcsey Ferenc utca október 18. csütörtök
Könyök utca október 31. szerda
Kusché utca október 16. kedd
Lajos utca október 17. szerda
Latabár Kálmán tér október 15. 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
Madách Imre utca október 31. szerda
Mária utca október 31. szerda
Mátyás utca október 31. szerda
Ménesi köz október 17. szerda
Ménesi utca október 17. szerda
Mikszáth Kálmán utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Móricz Zsigmond utca október 18. csütörtök
Nádirigó utca a Csíz utcától a vasút felé október 17. szerda
Nádirigó utca a Csíz utcától az M2-es felé október 29. hétfő
Napsugár utca október 15. hétfő
Nemeskéri-Kiss Miklós út október 18. csütörtök
Otthon utca október 29. hétfő
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
Patak utca október 31. szerda
Pázmány Péter utca október 16. kedd
Petőfi Sándor utca október 16. kedd

Utcák Területe Dátum Nap
Petőfi tér október 18. csütörtök
Pozsonyi utca október 29. hétfő
Pöltenberg Ernő utca október 18. csütörtök
Puskin köz október 16. kedd
Radnóti Miklós utca a Móricz Zs. utcától Dunakeszi felé október 18. csütörtök
Révay utca október 30. kedd
Schweidel József utca október 16. kedd
Sellő utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Streba János utca október 18. csütörtök
Szabó Ervin utca október 18. csütörtök
Széchenyi utca október 30. kedd
Szent Imre Herceg utca október 29. hétfő
Szilvás utca október 18. csütörtök
Sződi utca október 30. kedd
Szőlőkert utca október 17. szerda
Tamási Áron utca (Gorkij utca) október 16. kedd
Tenkes köz október 16. kedd
Tolsztoj köz (Gorkij köz) október 16. kedd
Tompa Mihály utca október 16. kedd
Új Élet utca október 15. hétfő
V. Körforgalmi út október 15. hétfő
Vadgerle utca október 29. hétfő
Vadvirág utca a Duna úttól Vác felé október 15. hétfő
Vasút utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
Vasvári Pál utca október 16. kedd
Vécsei utca október 16. kedd
Verseny utca az Ady Endre úttól Vác (Nevelek) felé október 19. péntek
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

Az őszi zöldhulladék-akció keretén belül két héten keresz-
tül, szerdán és szombaton 8 és 16 óra között fogadjuk a la-
kosság által kiszállított zöldhulladékot a zöldhulladék-átvételi 
ponton, amely a Nemeskéri úti temetővel szemközti földútról kö-
zelíthető meg. Egy ingatlanról az ingyenes átvételi napokon 
maximum 15 zsákot vagy 15 köteget, illetve 1,5 m³ nem 
zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen át-
venni. Amennyiben ennél több hulladékot szeretne leadni, 
az térítésköteles. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. 
(Átvételi díjak: 1 zsák vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) 
Az átadásnál a lakcímkártya bemutatása kötelező. Üdülőin-
gatlannal rendelkező ügyfeleink az utolsó hulladékszállítási 
díj számlájával vagy annak feladóvevényével igazolhatják, 
hogy gödi nyaralójukból származik a zöldhulladék. 

Az őszi akció pontos dátumai:
• A  45. héten: november 7-én szerdán és november 10-én 
szombaton,
• a 47. héten: november 21-én szerdán és november 24-én 
szombaton.
Lehetőség van a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-nél az  önkormányzat által támogatott, háztól történő 

zöldhulladék elszállításra is, amelynek térítési díja 50 Ft/ 
120 literes zsák vagy köteg.

A szállítási igényeket 2018. november 10-én, szombaton 
12 óráig (06 27) 530-611-es telefonszámon, illetve az info@
godihulladek.hu e-mail-címen lehet bejelenteni.

A szállításra az ügyfélszolgálat által megadott napon ke-
rül sor, mely az igények függvényében az akció időtartamán 
túli időpontra is eshet. A szállítás kifizetésére személyesen 
az ügyfélszolgálaton: 2132 Göd, Duna út 5. (a Kisfaludy utca 
felőli bejáratnál) van lehetőség.

A nyitvatartás az alábbiak szerint alakul:
október 22., hétfő  zárva
október 26., péntek 7-12 
október 29.  hétfő  7-19
november 2., péntek zárva
november 5., hétfő 7-19
november 6-8., kedd-csütörtök 7-15
november 9-10., péntek-szombat 7-12

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

KÖRNYEZET
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A 2018. január első napját megelőzően 
engedély nélkül létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményekre (például 
kutakra) fennmaradási engedélyt kell 
kérni, függetlenül a  létesítés idejétől. 
A  vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárás során a fennmaradási engedély-
re vonatkozó általános, a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdé-
se alapján:

„Mentesül a  vízgazdálkodási bírság 
megfi zetése alól az a létesítő, aki 2018. 
január 1-jét megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a)  a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és

b)  az  engedély megadásának feltételei 
fennállnak.” (Amennyiben az enge-
dély nélkül megvalósított vízkivételt 
biztosító vízilétesítmény vízgazdál-
kodási, környezet- vagy természet-
védelmi szempontból káros, és  ez 
átalakítással sem szüntethető meg, 
a  vízjogi fennmaradási engedély 
kiadására irányuló kérelmet el kell 
utasítani, és  emellett az  építtetőt 
a  létesítmény megszüntetésére, el-
bontására kell kötelezni.)

A fennmaradási engedélyezési eljárás 
2018. december 31-ig illetékmentesen 
kezdeményezhető.

A Polgármesteri Hivatalnál jegyzői 
hatáskörbe a  72/1996. (V. 22.) Korm. 
r. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
azok a  kútengedélyezések tartoznak, 
ahol az alábbi feltételek együttesen tel-
jesülnek:

•  Nem érint a kút helye vízbázisvédel-
mi védőterületet.

•  A  kút csak talajvizet és/vagy parti 
szűrésű vízkészletet használhat fel. 
Nem történik a  vízkitermelés réteg-
vízből vagy karsztvízből.

•  A  kútból maximálisan 500 m3/év 
mennyiséget lehet kitermelni. Az 500 
m3/év mennyiség napi bontásban át-
lagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz 
lehetővé.

•  Vízilétesítmény csak ott létesíthető, 
ahol az  ingatlanon épület van, vagy 
az épület létesítésére engedélyt adtak, 
illetve bejelentés történt a  hatóság 
felé.

•  A  vízkivétel háztartási igények és/
vagy házi ivóvízigény kielégítése 
érdekében történik. A  háztartási 
igény a  magánszemélyek részéről 
merülhet fel a  saját háztartásban 
jelentkező igények ellátására, mely 
főként az  alábbi tevékenységekre 

terjed ki: jellemzően az  ingatlanhoz 
tartozó kiskert és  gyepterület locso-
lása, az  építmények és  az  ingóságok 
időszakos tisztítása, karbantartása, 
a  nem mezőgazdasági célból term-
esztett növények öntözése, a  háztáji 
(nem gazdasági célból tartott) állatok 
itatása és ellátása, kerti medence fel-
töltése és vízpótlása.
A fentiektől eltérő vízhasználati 

igény esetén a  területi vízügyi ható-
ságok (katasztrófavédelmi igazgató-
ságok) hatáskörébe tartozik a  kutak 
engedélyezése, ezért ott kell a fennma-
radási kérelmet benyújtani.

Jegyzői hatáskörben vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást írásban, 
a  Göd város honlapjáról letölthető, 
illetve az  ügyfélszolgálaton átvehető 
nyomtatvány kitöltésével és  a  kutat 
ábrázoló fényképfelvétel csatolásával 
lehet. A  nyomtatványon a  jogszabály 
által meghatározott kérdésekre kell 
válaszolni, melyek a kérelmező és a kút 
adataira vonatkoznak. Fúrt kút eseté-
ben igazolni kell a kivitelező vízkútfú-
rói végzettségét. Felhívjuk a fi gyelmet 
arra, hogy a  letöltött nyomtatványt 
kitöltve, szkennelt formában csak ak-
kor áll módunkban elfogadni, ha az 
az  ügyfélkapu dokumentumküldő 
rendszerén (E-papír) keresztül érkezik 
a hivatalunkhoz.

A 2018. január 1-jét követően enge-
dély nélkül létesített kutak engedélyez-
tetése csak a  vízgazdálkodási bírság 
megfi zetése mellett lehetséges.

A katasztrófavédelem tájékozta-
tása szerint az  engedélyek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy Magyarország 
területén a  vízkivételt biztosító vízi-
létesítmények vonatkozásában a  jog-
követő magatartás erősödjön, továbbá 
a  vízgazdálkodási célok és  a  vizek jó 
állapotának megőrzése megvalósul-
jon. Ennek megfelelően ismertté váljon 
a  vízhasználatok pontos mennyisége,  
és biztosított legyen a vízkészlet igény-
bevétele után a járulék megfi zetése, il-
letve a hatósági felügyelet.

Göd Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS

Mit kell tudni a kutak engedélyeztetéséről?

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

Hamarosan indul a zöldhulladék 
háztól történő elszállítása
A jelenleg érvényben lévő helyi környezetvédelmi szabá-
lyozás szerint a kerti hulladék szabadtéri égetése október 
14-ét követően még pénteki napokon sem megengedett. 
Ágakat, avart, bármilyen kerti hulladékot égetni tehát ok-
tóber közepétől szigorúan tilos!

Az őszi lombhullás idején keletkező zöldhulladék ártal-
matlanítása komposztálással történhet, vagy a  hulladék 
leadásával a Nemeskéri úti temetővel szemközti földútról 
megközelíthető átvételi ponton. A zöldhulladék-lerakóban 
az őszi időszakban két héten át ingyenesen adható le a kerti 
hulladék. (Az ezzel kapcsolatos részleteket lásd a Hulladék-
gazdálkodási Kft. 27. oldalon olvasható tájékoztatójában.)

A zöldhulladék ártalmatlanítására a  jövőben új rend-
szert kíván bevezetni az  önkormányzat: a  kerti hulladék 
háztól történő elszállítását elfogadható áron. A tervek sze-
rint a háztól történő elszállítás március közepétől novem-
ber végéig tartana. Minden páros héten gyűjtőkocsi vinné 
el a 120 vagy 240 literes kukákban kihelyezett zöldhulladé-
kot. A 120 liternyi zöldhulladék elszállítása díjmentes len-
ne, e  felett díjköteles. A gyűjtőedényeket és  a  járműveket 
egy, az önkormányzat által már elnyert pályázat keretében 
szerezheti be a város.

A zöldhulladék háztól történő elszállításának beveze-
tésével párhuzamosan az önkormányzat módosítja a ker-
ti hulladék égetésére vonatkozó szabályozást, és  betiltja 
a kerti hulladék égetését.

Göd Város Önkormányzata

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 tekin-
tettel arra is, hogy még egy 2,5 méter széles teherautónak is bizton-
ságosan el kell férnie mellettük. A nem megfelelően parkoló autók 
gyakran akadályozzák a szemétszállító autót a közlekedésben.

G. K.

EGYÜTTÉLÉS

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

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbitevé-
kenység végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos és mo-
toros gépek használata (különösen gépi földmunkavégzés, beton-
keverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, 
gépi fűrészelés stb.)

TILOS a következő időpontokban:
•  hétköznap és szombaton: 7 óráig és 19 óra után,
•  vasárnap és munkaszüneti napon: egész nap.
Zajjal járó kerti munka végzése, zajkeltő gépek (különösen: kapá-
lógép, fűnyíró, láncfűrész, kerti traktor stb.) használata

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

KÖRNYEZET

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

Közterületen
A közterületeken álló valamennyi fa az  önkormányzat tulaj-
donát képezi, függetlenül attól, hogy ki ültette. A közterületen 
álló fák kivágása minden esetben engedélyköteles! A  közte-
rületi fakivágási kérelmekhez az  önkormányzat Környezet-
védelmi Bizottsága ad tulajdonosi hozzájárulást. A bizottság 
havonta ülésezik, kivéve a nyári tanácskozási szünetet. Az ez 
idő alatt benyújtott kérelmeket a bizottság a szeptemberi ülé-
sén bírálja el.

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

G. K.

KÖZÉLET

29



Bizonyára Ön is érezte már Gödön fűtési szezonban azt 
a  kellemetlen, édeskés szagot, ami az  illegális szemét 
és  a  műanyag eltüzelésekor keletkezik. Tudta, hogy ez 
a füst akár 200-féle súlyosan mérgező anyagot tartalmaz-
hat, és komoly megbetegedések okozója lehet?

A szemét otthoni égetése ráadásul büntetendő cse-
lekmény (forrás: Büntető Törvénykönyv  2012. évi C. 
törvény (Btk.) 248. §).

A lakossági szemét ötödrésze műanyag. Szemét égetése-
kor számos mérgező vegyi anyag, például korom, nehézfém, 
szénmonoxid, nitrogén-oxidok, kén jut a  levegőbe, amit 
mindnyájan belélegzünk. A kályhákban, kazánokban ural-
kodó alacsony – néhány száz fokos – hőmérséklet és a ház-
tartási hulladék összetevői nagyon veszélyes kombinációt 
alkotnak. A nagy hulladékégetőkbe kerülő szemét szigorú-
an ellenőrzött körülmények között ég el, míg a  háztartási 
égetés során a  filter nélküli kályhák és  kazánok kéményei 
mérgező anyagokat bocsájtanak a levegőbe.

Az égetéssel a szemét nem tűnik el, csak átalakul – azután 
pedig visszakerül a szervezetünkbe a légzés során.
A levegővel a szennyező anyagok sok kilométeres távolságra 
is eljutnak. A kommunális hulladékok égetésekor a légkör-
be kerülő szennyezőanyagok nemcsak közvetlenül, beléle-
gezve veszélyeztetik az ember egészségét. A talajba bejutva 
a növényeken és az állatokon keresztül bekerülnek a táplá-
lékláncba, és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.

A pozdorja és a kezelt fák égetése is veszélyes!
Sőt, nemcsak a pozdorja, hanem az összes ragasztott, mű-
gyantás faanyag (OSB-lap, bútorlap), illetve a raklap – amely 
szintén kezelt fából készül – égetése is nagyon káros. Nem 
szabad tűzre tenni a  lakkozott vagy bármilyen festéknyo-
mot tartalmazó deszkát, lécet vagy egyéb faipari anyagot, 
ezért ezeket tüzelési célból nem érdemes gyűjteni.

A festékek, a gombaölő szerek, a műgyanták elégetése so-
rán legalább olyan veszélyes anyagok keletkeznek, mintha 
műanyagot égetnénk (forrás: Levegő Munkacsoport).

•  Az illegális égetés során súlyosan veszélyezteti mások, fő-
leg a gyerekek egészségét.

•  Az otthoni szemétégetés büntethető. Aki így tesz, az egy 
hatósági eljárást kockáztat, melynek következménye nyílt 
téren történő szemétégetés esetén 100 000 Ft-ig, tüzelőbe-
rendezésben történő szemétégetés esetén akár 300 000 Ft-
ig terjedő bírság lehet (9. melléklet a 306/2010. számú (XII. 
23.) Korm. rendelethez).

A műanyag égetése hatósági eljárás során korommintá-
ból utólag is kimutatható!

Vári Ágnes,
Tiszta Levegőt Gödön csoport

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne égessen szemetet!

Mit tehet, ha szemetet éget a szomszéd?

Ha sárgás vagy fekete füstöt, jellegzetes édeskés-fanyar 
szagot észlel, műanyag ég a közelben.

1.  Mondja el az égetőnek, hogy a szemét égetése mit okoz, 
hogyan mérgezi ezzel magát, a családját és a környeze-
tét.

Ha nincs változás:

2.  Készítsen fényképet vagy videofelvételt, és/vagy von-
jon be tanúkat.

  Tegyen írásos bejelentést a  Dunakeszi Járási Hiva-
talnál levegőtisztaság-védelmi eljárás kezdeménye-
zése érdekében. A  hivatal címe: 2120 Dunakeszi, Fő 
út 143., telefon: (06 27) 540-690, e-mail: dunakeszi.
jarasihivatal@pest.gov.hu

  A bejelentéshez bizonyítékok csatolása szükséges (pl. 
fotó és tanúvallomások). Bizonyítékok hiányában a já-
rási hivatal nem tud eredményes eljárást lefolytatni.

3.  Munkanapokon, hivatali időben értesítheti a  Gödi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályát a  (06 27) 
530-054-es telefonszámon, vagy a Közterület-felügye-
letet a  (06 20) 476-1138 mobilszámon. E  szerveknek 
hatáskörük (döntési joguk és  kötelességük) nincs 
az ügyben, de szakmai tapasztalataik alapján maguk 
is gyűjthetnek az esetről adatokat, helyszíni bizonyí-
tékokat, melyeket továbbítanak a  Dunakeszi Járási 
Hivatalhoz mint a levegőtisztaságért felelős első fokon 
eljáró hatósághoz.

A műanyag égetése általában nem jár látványos füsttel, de érezhető 
a jellegzetes szag. Egyéb szemét égetésekor fekete vagy sűrű 
barnás, de akár fehéres füstöt is tapasztalhat az ember 
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Az iskolák hírei

Benedek Elek, azaz Elek apó 159. szü-
letésnapjáról (szeptember 30.) az  idén 
sem feledkezhettünk meg, hiszen ez 
a  Magyar népmese napja. Így diákja-
inkat már reggel népmesékkel fogad-
tuk, s napközben bármikor kiülhettek 
az  udvarra, s  délután megnézhettek 
egyet-egyet DVD-ről, Szabó Gyula 
előadásában.

Jó néhányan – mintha csak a  me-
sékből léptek volna ki – királylánynak, 
anyókának, szakácsnak, szegényle-
génynek vagy éppen udvari bolondnak 
voltak öltözve. Így hallgathatták meg 
az alsósok egy anyuka, Csupics Nikolett 
papírszínházas mesemondását, vala-
mint Baraczka Nándort (2.c), aki ván-
dor-mesemondóként járta az osztályo-
kat a  népmesékkel. Akit megihletett, 
az illusztrálhatta is a hallottakat.

A nap folyamán bárki elmehetett 
az  udvari kézműves kirakodóvásárba, 

ahol kilenc helyi árus kínálta portéká-
ját: cserépedényeket, varrott figurákat, 
ékszereket, házi szappanokat, cuk-
rászsüteményeket.

Az eseménysorozat másnap reggel 
zárult az első órában, amikor az 5.a osz-
tály szájtátva, nagy élvezettel hallgatta 
meg Csiki Lóri bácsi meséjét az égig érő 
fáról. Bizony, szívesen hallgattuk volna 
délig is, estig is, akármeddig!

Sáfrán Edina könyvtáros, főszervező

Iskolánk diákjai már eddig is aktív 
részt vállaltak szűkebb és  tágabb kör-
nyezetük tisztántartásában. Az  alsós 
diákok az  iskola udvarait takarít-
ják, a  felsősök pedig a  Duna-parton, 
a  Feneketlen-tó környékén, valamint 
a környező utcákon és parkokban sze-
dik össze a szemetet. Mindannyian azt 
tapasztalták, hogy sajnos mindig van 
mit gyűjteniük.

A környezeti nevelés keretében szá-
mos programot szerveztünk, tanári 
munkánk egyik alapvető pillére ez 
a terület. Mindezt − pedagógiai prog-
ramunkat kiegészítve − keretekbe is 
foglaltuk.
•  Minden tantárgyban és  minden is-

kolán kívüli program során arra tö-
rekszünk, hogy diákjaink ne elszige-
telt ismereteket szerezzenek, hanem 
egységes egészként lássák Földünket, 
a természetet, s benne az embert.

•  A  nyári ökológiai táborokban, no-
mád táborokban és az erdei iskolák-
ban közvetlenül ismerkedünk a  ter-
mészettel, gyakoroltatjuk a  komplex 

természetvizsgálatokat. Megtanítjuk 
a  gyerekeket arra, hogy a  termé-
szetben tapasztalt jelenségek okait 
és a köztük meglévő összefüggéseket 
keressék.

•  A környezeti és egészségnevelés ösz-
szetettségét csak komplex módszerek 
segítségével lehet közvetíteni. Ezért 
fontos a  tantárgyak közötti integ-
ráció, legalábbis néhány területen. 
Minden lehetőséget meg kell ragad-
nunk, hogy diákjainkban egységes 
képet alakítsunk ki az őket körülvevő 
világról.
Meggyőződésünk, hogy a  mai vi-

lág fenntarthatósága nem a  politika, 
de nem is a  gazdaság színpadán fog 
eldőlni. A  jövő azon áll vagy bukik, 
hogy sikerül-e olyan nemzedékeket 
felnevelnünk, amelyek tagjai képesek 
és  akarnak egymással a  jövőről fele-
lősségteljesen kommunikálni, konst-
ruktívan együttműködni, és  ennek 
érdekében okosan és  hatékonyan élni 
a  technikai civilizáció nyújtotta lehe-
tőségekkel.

A környezeti nevelés tartalma – vi-
lágszerte, így Magyarországon is – ki-
szélesedett, a fenntarthatóságra, az em-
beriség jövőjének biztosítására irányul. 
Gondot kell fordítanunk arra, hogy di-
ákjaink a jövőben mindennapi életvite-
lükben képesek legyenek a bonyolultabb 
természeti, társadalmi, gazdasági és po-
litikai konfliktusokat kezelni, megolda-
ni. Meg kell alapoznunk tanítványaink 
környezeti erkölcsét, társadalmi-termé-
szeti felelősségét, formálnunk kell ala-
kuló értéktudatukat, együttműködési 
képességüket, a  személyes és  a  közös 
felelősségtudat alapjait.

Mindezeket is szem előtt tartva ál-
lítottuk össze éves munkatervünket. 
Első körben készült egy éves takarítási 
ütemterv, mely szerint az alsósok az is-
kola közvetlen környezetét, a  felsős 
diákok pedig a  közterületeket hozzák 
rendbe. Ehhez a szükséges eszközöket, 
a  zsákokat és  kesztyűket az  önkor-
mányzat Környezetvédelmi Bizottsága 
biztosítja.

A további programokról egy sorozat 
keretében kívánunk hírt adni a  Gödi 
Körkép olvasóinak.

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Iskolai ökoprogram

A mese ünnepén a gyerekek is mesehősöknek öltöztek Fotó | Kurdi Imre

HUZELLA ISKOLA

Egy mesés születésnap a Huzellában

Gödi Körkép | 2018. 10. szám KÖZÉLET
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BÚZASZEM ISKOLA

A szülők tíz napot igazolhatnak
A Búzaszem vezetőinek döntése szerint az  idei tanévtől 
a szülőknek lehetőségük nyílik arra, hogy tíz nap hiány-
zást igazoljanak a  gyerekeiknek. (Eddig a  szülők három 
napot igazolhattak. Ez  volt évtizedek óta a  megszokott 
a magyar közoktatásban.)

Ám a  törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a  szülői igazolással távol tölthető napokat az  iskola ha-
tározza meg. Ez a Búzaszemben mostantól tíz nap, tehát 
nem tíz alkalom. A hiányzások – ezek tanórák is lehetnek 
– összeadódnak. Hosszabb hiányzást továbbra is csak or-
vos dokumentálhat, mely igazolást a  szülőnek is alá kell 
írnia. De egy-két napos megfázásos, kimerüléses stb. hi-
ányzásokkal a Búzaszembe járó gyermekek szüleinek nem 
kell orvoshoz menniük.

Ha hirtelen jön egy ilyen otthonmaradás, természetesen 
nem kell előzetesen értesíteni az  iskolát, de ha tervezett 
távolmaradásról van szó, továbbra is fontos, hogy a  szü-
lők kitöltsék a honlapon megtalálható kikérőt, megjelölve 
a távollét okát is.

A könnyítés egyben azzal is jár, hogy a Búzaszem veze-
tői a szülői igazolással eltölthető tíz napon felül csak kivé-
teles esetben engedélyeznek családi távolmaradást.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Dicséretes közepes
Eddig is gyakorlat volt a  Búzaszemben, de most a  peda-
gógiai programba is bekerült, hogy tantárgyi, szaktaná-
ri dicséret adható nemcsak a „kiváló” hanem a „jó” vagy 
„közepes” szaktárgyi jegyet elért tanulóknak is, amennyi-
ben az elért eredmény a tanulótól különleges erőfeszítést 
igényelt.

Miért tettük ezt? Azért, mert vannak olyan gyermekek, 
akiket a Jóisten sok észbeli képességgel áldott meg, s köny-
nyedén kirázzák a kisujjukból a jó és még jobb tanulmányi 
eredményeket, ám mások, akiket a  Jóisten más adomá-
nyokkal halmozott el, küszködve, sok erőt bedobva, erőfe-
szítéssel, lemondással érik el akár „csak a közepes” szintet 
is. Ők is megérdemlik, hogy megdicsérjék őket erőfeszíté-
seik eredményeként megjelenő teljesítményükért.

A Búzaszem tanárai mindenkiben igyekeznek meglát-
ni a  jót, amivel örömére lehet az  Isten által teremtett vi-
lágnak. Ezért kap mindenki év végén a  jó tulajdonságait 
kiemelő oklevelet, ezért értékelnek szóban is magatartást, 
szorgalmat, igyekezve azon, hogy a gyermekeket az egyé-
niségüknek megfelelő jó utak felé tereljék.

Ennek a  gondolatvilágnak része a  „dicséretes hármas” 
is.

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Tanulóink Horvátországban
Ez a tanév is új feladattal kezdődött a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tagozata 
számára.

A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a mazsorett csoportunk 
meghívást kapott a  VI. Zatoni Összművészeti Fesztiválra, 
amelyet szeptember 9-én és 10-én rendeztek meg a horvát-
országi üdülőfaluban.

A fesztiválon hét csoport kapott bemutatkozási lehetősé-
get: az észt, bolgár és román fellépők mellett négy magyar 
művészeti együttes képviselte hazánkat.

Iskolánkból 25 gyermek − kiegészülve a  fúvószenekar 
felnőtt tagjaival − három alkalommal adott elsöprő sikerű 
műsort. Az  első nap délutánján Zatonban, este Nin váro-

sában, majd a második napon ismét Zatonban léptek szín-
padra. A mazsorett csoport lányait felkérték arra, hogy ta-
nuljanak meg két koreográfiát, melyeket a záróünnepélyen 
egy flashmob keretében mutattak be, és közel 300 résztvevő 
táncát irányították.

A csodálatos tengerparti üdülőhelyen volt lehetőség a pi-
henésre, a kikapcsolódásra is. A második napon a gyerekek 
Zadar városába kirándultak, ahol megnézték a  történelmi 
városrész gyönyörű építészeti remekeit.

A fúvószenekart annak vezetője, Nyikes Róbert, míg 
a  mazsoretteket Boldog Mónika készítette fel. Köszönjük 
az úton részt vett szülők, valamint a kollégáink segítségét! 
Az útiköltség egy részét, sikeres pályázás után, a Nemzeti 
Kulturális Alap finanszírozta.

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Mobilitási Hét Gödön
Az Európai Mobilitási Hét programjaihoz csatlakozva is-
kolánkban közlekedésbiztonsági előadásokat tartottunk 
a tanulóinknak. Ezeken felhívtuk a diákok figyelmét a meg-
növekedett gépjármű- és  vasúti forgalomra, melyek intéz-
ményünk környékére különösen jellemzőek.

Juhász László rendőr alezredes (ORFK) könnyen érthető, 
szemléletes példákkal és  történetekkel mutatta be tanuló-
inknak a gépkocsiban történő utazás biztonságos módjait.

Királyné Aftán Csilla rendőr törzszászlós, baleseti vizs-
gáló a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályáról a kerékpárral, a gördeszkával és a rollerrel való 

közlekedés szabályait ismertette. Arra kérte a  gyerekeket, 
hogy ne feledkezzenek meg a láthatósági eszközök haszná-
latáról.

Iskolánk elhelyezkedéséből adódóan a vasúti közlekedés 
nagy veszélyforrás. Erről láthattunk oktatófilmeket, illet-
ve meghallgathattunk egy személyes tapasztalatokkal teli 
előadást, Kiss András mozdonyvezetőnek köszönhetően. 
Különösen érdekes volt az a felvétel, amely a felsőgödi vasúti 
átjárónál készült, s jól érzékeltette a mozdonyvezető kiszol-
gáltatott helyzetét a vonat robogása közben.

Előadóinknak köszönjük az értékes és hasznos közremű-
ködést, mellyel hozzájárultak gyermekeink biztonságának 
erősítéséhez.

S. B. és M. M.
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A Mihály-napi vásárt hagyomány-
teremtő céllal rendezik meg minden 
esztendőben a  Kincsem Óvodában, 
amelyen a  legkisebbek megismerked-
hetnek a  magyar népszokásokkal, 
a szülők, a gyerekek és az óvoda dolgo-
zói pedig közösen, kötetlen formában 
tölthetnek el egy vidám délutánt.

Az idei vásár különösen jól sikerült, 
tudtuk meg Szőke Zsófia óvodaveze-
tőtől. A  délután folyamán a  Németh 
László Általános Iskola és  Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tagozatos ta-

nulói fergeteges néptánc-összeállí-
tással varázsolták el az  ovisokat, de 
az óvodapedagógusok is gyors lábak-
kal ropták a  táncot. Egy óvó bácsi 
pedig nyilazni tanította a gyerekeket, 
persze az  életkoruknak megfelelő 
módon. Az  óvónők olyan játékokat 
készítettek a piciknek, amelyeket ma-
napság már a  gyerekek szülei is csu-
pán hírből ismerhetnek. Nem csoda 
hát, hogy a similabdák és a forgatható 
kaleidoszkópok mindenki tetszését 
elnyerték.

A finomságok hamar elfogytak, 
a  Mihály-napi vásár bevételét pedig 
testvériesen szétosztották a  csoportok 
között: a  pénzből játékokkal, szak-
mai segédanyagokkal fog gyarapodni 
a Kincsem Óvoda.

Szőke Zsófia óvodavezető a  Gödi 
Körkép hasábjain is megköszöni va-
lamennyi felnőtt résztvevőnek a  se-
gítségét, a  szülőknek, az  óvónőknek 
és  a  dajkáknak, minden kedves ven-
dégnek.

(w)

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Gödi öregdiákok Európa legjobbjai 
között
Szeptember 26. és  28. között rendezték meg az  Euroskills 
2018 nevű versenyt, amelyen 44 szakmában mérték össze 
tudásukat Budapesten Európa legjobbjai. A szakmai vetél-
kedőn több gödi kötődésű szakember is szerepelt, olyanok, 
akik a piaristáknál tanultak korábban.

A kőfaragó Balogh Krisztián ugyan már két éve szak-
mát szerzett, és  éppen az  érettségire készül, ám egy éven 
át dolgozott azért, hogy a mostani versenyen méltón kép-
viselje a hazai szakembereket. Az idei Eurokillsre az a Gill 
Viktor kőfaragó-kőszobrász készítette fel, aki egykor szin-
tén Gödön sajátította el a szakma alapjait. Együttműködé-
sük és a felkészülés nem sikerült rosszul, hiszen a díjátadón 
Krisztián léphetett fel először a dobogóra. Harmadik helye 
a  hazai kőfaragóképzés és  a  gödi utánpótlás-nevelés elis-
merése is. Reméljük, jogot nyer a Worldskillsre, ahol majd 
a világ legjobbjaival mérheti össze tudását. Fontos kiemelni, 
hogy Krisztián nagyon fiatal még a versenyzőtársaihoz ké-
pest, mivel az a megmérettetés nem iskolások, hanem fel-
nőtt szakemberek versenye.

Nagyon büszkék vagyunk Krisztiánra és  Viktorra, akik 
sohasem mulasztják el megemlíteni, hogy honnan indultak. 
Abba pedig, hogy milyen most nálunk a  képzés, legköze-
lebb a november 9-ei és a december 15-ei nyílt napunkon 
lehet betekinteni. Mindkét napon 9 és 13 óra között várjuk 
az érdeklődőket!

B. E.

Balogh Krisztián az Euroskills 2018 eredményhirdetésének 
pillanataiban

KISGYERMEKNEVELÉS

Mihály-napi vásár a Kincsem Óvodában

A vásári portékák az idén is egytől egyig új 
gazdákra találtak

A Németh László Iskola néptáncosai ízelítőt adtak tudásukból az ovisoknak

Gödi Körkép | 2018. 10. szám KÖZÉLET
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Sok ezer alsógödi 
tanuló „seregszemléje”
A Huzella Iskola centenáriuma − Találkozás 
az „Eltűnt időnk nyomában” csapattal

A Gödi Körkép 2018. augusztusi számában jelent meg 
az  első híradás arról, hogy egy magát „Eltűnt időnk 
nyomában” csapatnak nevező társaság, az  iskolavezető 
megbízásával a tarsolyában elkezdett készülni az alsógö-
di Huzella Tivadar Általános Iskola közelgő centenári-
umára.

A jubileum méltó megünneplésére szerveződő csapat 
első ülésén, 2018 júniusában, majd a  továbbiakban sok 
ötlet merült fel, például, hogy milyen kiadványok lenné-
nek érdekesek a még élő pedagógusok és öregdiákok szá-
mára. A szóba került nyolc téma közül azóta négy gaz-
dára talált: a pedagógusok „arcképcsarnoka”, a  tanulók 
seregszemléje, a  tanulók ifjúsági mozgalmai (cserkészet 
és úttörőélet) és egy kötet a nagy osztálytalálkozókról.

Az elmúlt három hónapban megindult a kutatómun-
ka, az 1945-1950 között keletkezett iratok közül előkerült 
ládányi anyag rendszerezése megtörtént, az 1955 és 1985 
közötti törzskönyvekből pedig olyan pedagógusok ada-
tai tárultak a kutatók elé, akik régen elhunytak, a nevük 
mára feledésbe merült, és  csak egykori tanítványaik jó 
emlékezetében élnek még tovább. Az „Eltűnt időnk nyo-
mában” csapat tagjai hozzáfogtak e pedagógusok emlé-
kének megörökítéséhez. A  három hónap alatt mintegy 
hatvan pedagógus életrajza gyűlt össze, melyek szerkesz-
tése megkezdődött. Az életrajzok gyűjtésével és szerkesz-
tésével heten foglalkoznak, de a  háromszáz pedagógus 
életének feldolgozása olyan nagy feladat, hogy további 
segítőkre lenne szükség ahhoz, hogy a 2019 májusára ki-
tűzött könyvmegjelenési határidőt tartani lehessen.

Az „Eltűnt időnk nyomában” csapat a  József Attila 
Művelődési Házban, a könyvtár előterében 2018. október 
10. után csütörtökönként 16 és 18 óra között várja mind-
azokat, akik a centenáriummal kapcsolatos gondolatai-
kat szeretnék megosztani velük. A csapat különösen volt 
tanáraikkal kapcsolatban várja azoknak az  emlékeiket, 
akik a  közléshez hozzájárulnak. Várják azokat is, akik 
a  könyvek adatgyűjtési, gépelési, szerkesztési és  egyéb 
munkáiban szívesen segítenének.

Fujer Tibor a (06 30) 9513-373-as telefonszámon a hat-
ezerre becsült tanuló seregszemléjének elkészítéséhez vár 
segítséget (osztálynévsorokat, tablókat, érdekes tanulói 
életrajzokat, fényképeket), Gaálné Kása Rózsa – (06 30) 
7371-830 − pedig a  nagy osztálytalálkozók, valamint 
a cserkész- és az úttörőélet témakörökben várja segítők 
hívását.

Akik e-mail-címmel rendelkeznek, azok a következő 
címen is elérik a szerkesztőket: 
eltuntido2019@gmail.com.

A fenti terveink megvalósulásának lépéseiről a  jövő-
ben is rendszeresen beszámolunk majd a Gödi Körképben.

János W. és az „Eltűnt időnk nyomában” csapat

HAGYOMÁNY

Telt házas dudástalálkozó 
Alsógödön
Szeptember 29-én immár második alkalommal rendeztek Országos Dudás 
Találkozót, ezúttal Alsógödön, a Búzaszem Iskola épületében.

Az idei találkozón hozzávetőlegesen ötven dudás lépett fel, kétszer any-
nyi, mint a tavalyin, sőt az érdeklődők száma is megduplázódott. Mokos 
Béla társszervezővel beszélgetve megtudtuk azt is, hogy a  nap folyamán 
az  Egyszólam együttes (Fábián Éva, Sáringer Kálmán és  Juhász Zoltán) 
egyórás koncertet adott: zsúfolásig megtelt az iskola aulája.

A szakmai program keretében Kozák József dudás, őskultúra-kutató 
A bolhalyukas duda címmel tartott előadást. Őt Juhász Zoltán, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem népi fúvós tanára követte, aki a magyar pász-
torhangszerek gyökereiről beszélt az érdeklődőknek.

Idén is volt daltanulás, ezúttal Juhász Kitti népdalénekes vezetésével. 
A rendezvény végén előbb a dudaművészek adtak koncertet, majd a II. Or-
szágos Dudás Találkozó táncházzal zárult, amelyhez a talpalávalót az Ap-
rája Dudazenekar szolgáltatta.

Mokos Béla a házigazda Bese Botond és  a  főszervező, Rajczy Judit ne-
vében ez úton is külön köszönetet mond a szépszámú önkéntesnek, akik 
a termek berendezésétől a díszleteken és a büfészolgálaton át a takarításig 
biztosították az országos dudástalálkozó zavartalan lebonyolítását.

A múlt évi rendezvényhez hasonlóan idén is a Búzaszem Alapítvány volt 
a találkozó fővédnöke. A II. Országos Dudás Találkozót a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.

(w)

A magyar pásztorkultúrának a dudazene és a dudanóták elidegeníthetetlen 
részei Fotó | Szabó Enikő

Duna-part Nyaralóházak | 2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 500 Ft
Előzetes jegyvásárlás: 
mindennap 9-17 óráig a recepción!

2018. NOVEMBER 24., SZOMBAT 19 ÓR ÁTÓL

A Beatles korszakalkotó 
megjelenése

Gimesy Péter 

művészettörténész 

ezúttal a legendás 

Beatles zenekar 

1967-es Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club 

Band című albumáról 

tart vetített képes 

zenetörténeti 

előadást.
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KÖNYVES ÖTÖS
októberi könyvajánlatunk:
• Fodor Marcsi – Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő
• Magyar mesék lázadó lányoknak – 25 nő története
• Ormos Mária: Gondolatok az ember történetéről
• John Sykes: 111 különleges hely – London
•  Mijazaki Josifumi: Sinrin-joku − erdőfürdő, a japán módszer 

a testi-lelki egészséghez

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsa vezetésével
Téma: Szálinger Balázs: Köztársaság
Időpont: 2018. november 29. (csütörtök) 17.30 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE 
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
Október 26. (péntek) 13 órától 17 óráig
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
November 9. (péntek) 13 órától 17 óráig

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

KÖNYV

Író-olvasó találkozó 
novemberben
Júniusi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy 
megjelent Hajnal Géza Göd előttem, Göd utánam 
című könyve. A  2029-ben játszódó krimi középső 
harmadának helyszíne városunk: az olvasó megfor-
dulhat a Műegyetem Jávorka Sándor utcai mérőtele-
pén, a Duna-parton, ahol megvan még a Széchenyi 
csárda, s persze működik az Öcsi büfé, no meg a pi-
arista szakközépiskola is, a vízi élet pedig pezsgőbb, 
mint valaha korábban bármikor.

Hajnal Géza a  Városi Könyvtár vendége lesz 
november 16-án, pénteken 18 órakor, s  Hegyi 
Valériával a városunkban (is) játszódó kötetről fog-
nak beszélgetni. Regényei és novellái mellett írt drá-
mát, musicalt és verseket is.

A többkötetes szerző (Asztalaink, Ferenciek tere, 
Harminchárom, Káépület) „civilben” a  Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépíté-
si és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője. Egye-
bek mellett feladatai közé tartozik a gödi mérőtábo-
ri gyakorlatok vezetése.

Szépírói tervei között szerepel Kapisztrán Szent 
János teológus, hitszónok, vándorprédikátor életé-
nek feldolgozása, s előkészületben van egy novellás-
kötete, amelynek szereplői  a papucsférjek lesznek.

Jelenleg a  Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
doktori disszertációját készíti Gérecz Attila költő 
életművéből. A Göd előttem, Göd utánam egy kri-
mitrilógia második része (az első a Káépület), s ter-
vezi a harmadik kötet megírását is.

(w)

Legyél a Cimborám!
Interaktív verskoncert

mai magyar költők műveiből

Előadó:
Korhecz Imola

Időpont:
2018. október 26., péntek,

17.00 órától
(A bütykölde után)

Helyszín:
Katica Gyermekkönyvtár

(Göd, Pesti út 72.)
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A felsőgödi Jézus Szíve-templom 
és a Bozóky Gyula Alapítvány máso-
dik alkalommal csatlakozott az Ars 

Sacra − Nyitott templomok napja elnevezé-
sű országos rendezvényhez. Az  eseménnyel 
kapcsolatban az Alapítvány kuratóriumának 
elnökét, Veres Mihályt kérdeztük.

− Idén szeptember 15-én rendezték meg Fel-
sőgödön a  Nyitott templomok napját. Mit 
és hogyan ünnepeltek?
− A felsőgödi katolikus templom orgona-fel-
újítási projektjének első üteme lezárult, 
melynek keretében megújult a  Johannus 
orgona, pontosabban annak játszóasztala. 
Az eseményen ezt mutattuk be, de egyúttal 
több évfordulót is ünnepeltünk: 140 éve, 
1878-ban született Bozóky Gyula; a  temp-
lom alapkövét 95 éve rakták le; a  plébánia 
építését pedig 90 éve fejezték be, amivel tel-
jessé vált a Bozóky tér mai arculata. S végül 
kereken 75 éve került a  templomba a közel 
200 éves orgona.

Az egybegyűlteket Mészáros Csaba atya 
köszöntötte, majd a felsőgödi templom Ro-
sarium leánykarának műsora következett, 
Franczel Ágnes vezetésével. Vetített képes 
előadás keretében emlékeztünk meg az idén 
ünnepelt évfordulókról, Bozóky Gyuláról, 
családjáról, arról, hogyan kerültek Nagyvá-
radról Felsőgödre, a Pieta-szobor történeté-
ről, az alapkőletételről, a harangok toronyba 
helyezéséről, az orgonáról, annak elszállítá-
sáról és visszahelyezéséről.

Ezután a felújítók, Kurucz Róbert és Rieth 
József tartottak nagyon érdekes bemutatót 
az  orgonáról, annak regisztereiről, kis or-
gonadarabokkal szemléltetve annak hang-
zását. Előadásuk végén meghallgathattuk 
Johann Sebastian Bach D-moll toccata és fu-
gáját.

Végül a kántorunk, Halász Ferenc és leá-
nyai, Halász Laura és Halász Anita előadása 
következett. Lehet, hogy nem tudok kellő 
alázattal beszélni az eseményről, de azt hi-
szem, hogy akik ott voltak az ünnepségen, 
élményekkel gazdagodva térhettek otthona-
ikba.

− Hogyan kezdődött az orgonafelújítás?
− A plébános atyától tavaly kapta meg a Bo-
zóky Gyula Alapítvány a  megbízást, hogy 
az  orgonafelújításhoz kérjen árajánlatokat, 
szerezzen mestereket. Kilenc pályázat közül 
választottuk ki a végső nyertest. Egyébként 
nagyon különböző összegű ajánlatok ér-
keztek, a 4,4 milliótól a 29 millió forintosig. 
A Koppel Kft. 5,5 milliós ajánlata tűnt a leg-
megfelelőbbnek számunkra. Referenciának 
öt környékbeli templomot adtak meg (Dány, 
Mátyásföld, Palotás, Szarvasgede és Buják), 
ahol ők újítottak fel az orgonát. A kántor úr-
ral együtt meglátogattuk az összes templo-
mot, és kipróbáltuk a hangszereket.

Az orgonafelújítás megvalósulását két 
ütemre terveztük: az  elsőben a  Johannus 
orgona, a  másodikban a  sípos orgona újul 
meg. Az  első ütem most fejeződött be. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a közel 120 
magánszemélynek, valamint a  Cogita Kft.-
nek, a  Piramis Építőház Kft.-nek, Göd Vá-
ros Önkormányzatának és a plébániánknak 
a  nagylelkű felajánlásokat. A  gondviselés-
nek hála, a számlákat ki tudtuk fizetni, így 
adósság nélkül ünnepelhettünk.

− Mikorra várható az orgona-felújítási pro-
jekt befejezése?
− Tavasszal szeretnénk elkezdeni a második 
ütemet, melynek keretében a sípokat újítják 

fel. Ha ezek elkészülnek, akkor 2019 szep-
temberére hangverseny-minőségű orgo-
nánk lesz. A terv szerint 2,4 millió forintba 
kerül a  sípok helyreállítása, de a  felújítás 
közben adódhatnak még további költségek, 
mert nem tudjuk, hogy pontosan milyen 
állapotban vannak a sípok. Mindenkit arra 
kérünk, ha módjukban áll, adományaikkal 
támogassák a második ütem megvalósítását.

Jövőre is lesz több kerek évforduló, amit 
szeretnénk majd megünnepelni: a  temp-
lom felszentelésének 95. évfordulóját, 
Göd várossá avatásának 20. évfordulóját, 
s  a  170 éves évfordulója lesz annak, hogy 
az 1848−49-es szabadságharc tavaszi hadjá-
ratában ezen az  orgonán játszottak Görgey 
Artúrnak Bagon.

− Gondolkozott már azon, hogy ha elkészül 
az orgona, mi lesz a következő megoldandó 
feladatuk?
− Jelenlegi megbízásom, amit a  plébános 
atyától kaptam, 2019. szeptember 14-éig 
szól. 2008-ban Alapítványunk kapott egy 
levelet dr. Beer Miklós püspök atyától, 
melyben megfogalmazta „munkáját a min-
denkori plébános irányítása mellett végez-
ze!” Ezt az iránymutatást teljes mértékben 
betartjuk. Persze vannak közös ötleteink, 
például a  karzat járófelületét fel kellene 
újítani, énekkari dobogót is jó lenne ké-
szíteni, a  sípos orgona működtetéséhez új 
erőátviteli (villamos) hálózat kiépítésére 
van szükség stb. A plébániának is sok a ki-
adása, mert most újítják fel a kerítést. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy az adományo-
zók szinte mindig ugyanazok az emberek, 
bármire is gyűjtünk. A  hívek forrásai is 
végesek, kell idő ahhoz, hogy tudják élvez-
ni adományuk gyümölcsét. Természetesen 
a második ütem esetében is minden pályá-
zati lehetőséget megragadunk, számítunk 
az  szja 1 százalékainak felajánlására, me-
lyek az elmúlt években átlagosan 300 ezer 
Ft bevételt jelentettek. Ezúton is szeretném 
felhívni minden, szándékainkkal egyet-
értő adományozó figyelmét arra, hogy 
az  szja-felajánlás neki nem jelent kiadást, 
de Alapítványunknak jelentős bevétel le-
het (adószámunk: 18710034-1-13). Mi csak 
azt tudjuk a közösségeink javára elkölteni, 
aminek a  fedezete rendelkezésre áll. Bí-
zunk abban, hogy Isten terveivel egyezően 
templomunk felszentelésének 95. évfordu-
lóján egy hangverseny-minőségű orgona 
fog megszólalni.

És végezetül, még egyszer köszönet 
és  hála mindazoknak, akik támogatják 
a munkánkat!

Vida-Szabó Emese

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK

Nyitott templomok napja

KULTÚRA
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19 órától
Kiállítás a Maszk 
Bábszínház � guráiból

Színháztermünk előterében nyílik kiállítás a Maszk Bábszínház 
fi guráiból Havas Nelli emlékére.
A kiállítás december 16-ig látogatható hétfőtől péntekig 
9-16 óráig és a hétvégi rendezvényeinken!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes! 

november

30
péntek

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

17 órától
Dolák-Saly Róbert:
„A beszélő kenguru”

november

18
vasárnap

10 órától
Tücsök Bábszínház: 
Az aranylúd

november

11
vasárnap

18.30-tól 21.30-ig
Csillagles
Sánta Gábor csillagász segítségével 
lehetőség nyílik professzionális távcsövön 
keresztül megtekinteni a Szaturnuszt, 

a Marsot, az Androméda-galaxist és a Holdat! Rossz idő esetén 
színháztermünkben csillagászati fi lmvetítést tartunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

október

26
péntek

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

19 órától
Művészetek Szabadegyeteme:

 A Beatles 
korszakalkotó 
megjelenése

Gimesy Péter művészettörténész ezúttal a legendás Beatles 
zenekar 1967-es Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band című 
albumáról tart vetített képes zenetörténeti előadást.
További információ: (06 30) 383-9567 • A belépőjegy ára: 500 Ft
Előzetes jegyvásárlás: mindennap 9-17 óráig a recepción!

november

24
szombat

Meghívott 
„meglepetésvendég” a L’ART 
POUR L’ART-os Pethő Zsolt, 
akitől közös jelenetek és dalok 
előadását reméli a szerző, 
teljes joggal!

További információ: 
(06 30) 383-9567

A belépőjegy ára: 2000 Ft

Előzetes jegyvásárlás: 
mindennap 9-17 óráig 
a recepción!

A társulat „Az aranylúd” című 
bábjátékkal várja a kicsiket és 
nagyokat. 
Hároméves kortól ajánlott!

További információ: 
(06 30) 383-9567

A belépőjegy ára: 700 Ft

Előzetes jegyvásárlás:
mindennap 9-17 óráig 
a recepción!

AJÁNLÓ
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DOLÁK-SALY RÓBERT
A BESZÉLŐ KENGURU

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

A belépőjegy ára: 2000 Ft
Előzetes jegyvásárlás: mindennap 9-17 óráig a recepción!

NOVEMBER 18. VASÁRNAP 17 ÓRÁTÓL

ABSZURD 
JELENETEK
DALOK
DIAFILMEK

„MEGLEPETÉSVENDÉG”:
PETHŐ ZSOLT



OKTÓBER 16. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub rendezvénye
Téma: Az étrend-kiegészítők szerepe

OKTÓBER 19. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub összejövetele

OKTÓBER 26. PÉNTEK | 18.00
A Gödi Borászok és Borkedvelők Klubjának programja

OKTÓBER 30. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja
Téma: Gyakori betegségeink és gyógymódok

OKTÓBER 31. SZERDA | 13.00
A Vöröskereszt gödi szervezetének találkozója

NOVEMBER 5. HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

NOVEMBER 7. SZERDA | 10.00−12.00
A Dunakanyar Babhordozó Klub programja – A különbözõ kendőfajták, megkötési 
módok bemutatása mellett a klub hangsúlyt fektet a kötődő nevelés, a mosható pelenka 
és a környezettudatos háztartásvezetés népszerűsítésére is.

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának találkozója

NOVEMBER 12. HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

NOVEMBER 13. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma: Az ékszer- és táskakészítő Kesserű Andrea bemutatkozása

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

OKTÓBER 20. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

NOVEMBER 11. VASÁRNAP | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület programja

NOVEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

NOVEMBER 17. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának rendezvénye

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

Szeretettel meghívjuk
2018. november 10-én, szombaton 18 órára

a gödi művelődési ház új zongorájának avató ünnepségére

Műsor:

Joseph HAYDN: G-dúr trió Hob. XV:25 „Rondo all’Ongarese”
Franz SCHUBERT: D-dúr szonáta D.384
Joseph HAYDN: Das Leben ist ein Traum

Wolfgang Amadeus MOZART: Als Luise die Briefe
Ludwig van BEETHOVEN: Mignon 
Franz SCHUBERT: Rastlose Liebe

Wolfgang Amadeus MOZART: g-moll zongoranégyes K.478.

Közreműködők:

Vámosi Katalin – szoprán
Danyílova Galína, Varró Katalin – hegedű

Kondor Péter – brácsa
Bartos Csaba, Péronno-Darabont Katalin – cselló

Dinyés Dániel – zongora

Helyszín: József Attila Művelődési Ház | 2131 Göd, Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu

M E G H Í V Ó

Z O N G O R A A V A T Ó
G Ö D I  M Ű V É S Z E K  H A N G V E R S E N Y EKIÁLLÍTÁS

A Maszk BáBszínház
FIGURÁIBÓL

Színháztermünk előterében nyílik kiállítás 
a Maszk Bábszínház figuráiból Havas Nelli 
emlékére.

A kiállítás december 16-ig látogatható 
hétfőtől péntekig 9-16 óráig és a hétvégi 
rendezvényeinken!

2018. november 30., 
péntek 19 órától

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ:
(06 30) 383-9567
A program ingyenes! 
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RETRÓ ADY KLUB
(2132 Göd, Kálmán u.13.)

2018. október 27-én,
szombaton 17 órakor:

Éves költségvetésünk módosítása,

utána kb. 17.30-kor
Nevelek és környéke:

a Debegio-hegy és az Ilka-patak
(Gallé Gábor vetítése a RAK digitális archívuma 

és az Ismerjük meg Gödöt együtt!
Facebook-csoport túrái nyomán)

Info: retroadyklub@gmail.com, (06 30) 370-2491

Babaruha-börze
2018. november 10., 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

OKTÓBER 27., 9-TŐL 16 ÓRÁIG

GYÓGYÍTÓ NAP
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és 

vérnyomásmérés, véranalízis, test-szellem 
gyógyító, energetizáló, szellemsebész, látnok, 
sorselemzés, gyógyítók, energetizálás, jósnő, 

spiritiszta, ásványékszerész, rezgésterápia, 
számmisztika, nyirokmasszázs, pránagyógyító

Bővebb információ:
Cserepkainé S. Mária: (06 70) 258-0400

Urbán Istvánné: (06 20) 397-9724

G Ö D I  B E C S A L O G AT Ó

Gödi művészek koncertje
2018. november 18., 17.30 óra

Helyszín: a Búzaszem Iskola aulája

Föllép többek között
Budai Lívia,

Berkes János,
Homoki Gábor

Mindenkit szeretettel várnak!

AJÁNLÓ
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LABDARÚGÁS

A GÖDI SE LABDARÚGÓCSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U9
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 0-3
Gödi SE – VSD 0-2
Gödi SE – Csömör 3-3 (gólszerző: Nyírő Milán 2, Silitra Róbert)
Gödi SE – Dafke 5-0 (Nyírő 3, Silitra, Erdősi Máté)

U11
Gödi MFS 2009 – DAFKE 0-1
Gödi MFS 2009 – Gödi MFS 2008 0-3
Gödi MFS 2009 – VS Dunakeszi 0-6
Gödi MFS 2009 – Csömör 0-5
Gödi MFS 2009 – Fót 1-1 (Csordás Zsombor)
Gödi MFS 2009 – Dunakeszi Vasutas 0-3
Gödi MFS 2009 – Csömör 0-9
Gödi MFS 2009 – Dunakeszi Vasutas 0-3
Gödi MFS 2009 – DAFKE 3-4 (Csordás 2, Kovács-Csatlós Boldizsár)
Gödi MFS 2009 – Fót 0-7
Gödi MFS 2008 – Dunakeszi VSD 5-0
Gödi MFS 2008 – Gödi MFS 2009 0-4 (Lázián Tamás 2, Szilvai-Hirsch 
Dániel, Bánfalvi Ákos)
Gödi MFS 2008 – Dafke 0-5 (Tárnoki Talabos Gergő, Bánfalvi 2, 
Szilvai-Hirsch 2)
Gödi MFS 2008 – Fót 0-3 (Lázián 2, Bánfalvi)
Gödi MFS 2008 – Dunakeszi Vasutas 3-1 (Geiger Ágoston)
Gödi SE 2008 – VSD 2-2 (Lázián, Schmuck Tamás)
Gödi SE 2008 – Dunakeszi Vasutas 3-0 Geiger Ágoston, Lázián Tamás, 
Szalai Soma
Gödi SE 2008 – Sze-Fi 3-1 (Fagyal Csanád 2, Schmuck)
Gödi SE 2008 – Csömör 0-3

U13
Dunakeszi Vasutas II – Gödi SE 0-0
SZE-FI – Gödi SE 2-2 (Őri Tamás, Dobos Patrik)
Gödi SE – Csömör 2-0 (Kovács Zsombor, Dobos)
VS Dunakeszi I. – Gödi SE 1-1 (Kovács)
VS Dunakeszi II. – Gödi SE 1-2 (Kovács, Dobos)
Dunakeszi Vasutas I. – Gödi SE 0-1 (Őri)
Dunakeszi Vasutas II. – Gödi SE 0-0
Gödi SE – Csömör 3-1 (Kovács 2, Dobos)
VS Dunakeszi – Gödi SE 0-3 (Balogh Ákos, Szilágyi Levente, Madaras Ákos)
Dunakeszi Vasutas I – Gödi SE 0-4 (Kovács 2, Dobos, Muka Patrik)

U14
Gödi SE – Veresegyház LUA 4-4 (Helmes Vilmos 3, Dobos Patrik)

U17
Gödi SE – Perbál SC (Szabó Vilmos 2, Áldorfai Martin)
Pomáz-ICO SE – Gödi SE 0-3 (László Dániel 3)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 3-0 (Szabó, Áldorfai, Szeder Kevin)

Megye IV. felnőtt
Pomáz-ICO SE – Gödi SE 0-1 (Martin Gál Miklós)
Gödi SE – Sződi BLSE 1-0 (Ráth Vince)
Nagykovácsi USE – Gödi SE 4-1 (Klein Dániel)

Megye II. elnőtt
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 0-5
Pile-Szántó SE – Gödi SE 0-0
Gödi SE – Veresegyház VSK 3-2 (Honti Barnabás 2, Bartha Ádám)
Budakalász MSE – Gödi SE 2-1(Bartha)

Női felnőtt
Gödöllői SK – Gödi SE 4-4 (Gálik Ágnes 2, Sáreczné Deák Andrea, öngól)
Gödi SE – KDSE-Váci Reménység 3-2 (Gálik 2, Stiglincz Orsolya)
Kerepesi SBE – Gödi SE 1-3 (Gálik, Bari Viktória, Selmeci Ágnes)

Öregfiúk
Szobi SC – Gödi SE 2-9 (Vincze Attila 4, Takács Ádám 2, Szűcs Attila, 
Szádoczky Zsolt, Román Gergely)
Gödi SE – Nógrád SE 8-2 (Horváth Gábor 2, Takács 2, Vincze, Román, 
Szűcs, Laczik Zsolt)
Püspökhatvani SE – Gödi SE 0-8 (Vincze 5, Takács 2, Nagy Zoltán)
Gödi SE – Rétsági Árpád SE 4-0 (dr. Horváth László 2, Horváth Gábor, Takács)
Vácduka KSK – Gödi SE 3-3 (Vincze, Takács, Horváth)

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

Ring József nyerte az újabb 
világbajnoki aranyakat
Az egyesült-államokbeli Lanier-tavon rendezték szeptem-
ber közepén a  Nemzetközi Kajak Kenu Szövetség (ICF) 
szakági, sárkányhajó-világbajnokságot, melyen a  magyar 
válogatott 6 arany-, 6 ezüst- és 6 bronzérmet nyert. A csapat 
sikeréhez egy gödi sportember, Ring József is hozzájárult. 
A versenyhelyszínnek az ad további sporttörténelmi jelen-
tőséget, hogy a tavon rendezték az 1996-os atlantai olimpia 
kajak-kenu versenyeit is.

– Ez  a  18 medál különösen értékes, mert 2010 óta nem 
nyert magyar egység világbajnoki címet ebben a szövetségi 
versenyrendszerben – jelentett ki a gödi Ring József, aki 5 
arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérem megszerzésének volt ezúttal 
részese.

– A  legbüszkébb a  premier-kategóriában elért győzel-
münkre vagyok. Sokat készülök a  társaimmal: minden 
reggel hattól, majd délutánonként még legalább négy-öt 
alkalommal edzek tavasztól őszig a  Dunán, télen pedig 
edzőteremben és uszodában sok gödi társammal együtt, 
valamint a Duna Sárkányok Vác csapatának tagjaival. Ne-
kik is köszönhető ez a  kiváló eredmény. Idén több mint 
húsz érmet sikerült valamely csapat tagjaként gyűjtenem, 
ha a  januári jégsárkány és a  júliusi klubvilágbajnokságot 
is számoljuk, akkor ebben az évben 10 arany 10 ezüst és 2 
bronzérmet nyertem – számolt be róla a 61 éves versenyző.

Ring József büszke a spotos családjára, azt mondja, min-
dig is meghatározó volt számára a mozgás, az aktív kikap-
csolódás, a  sportos életvitel. A  világbajnok sárkányhajós 
1972-ben, 13 éves korában kezdett kenuzni, majd egy évti-
zedig kenuedzőként dolgozott, számos versenyzőjét siker-
hez segítve. Egyik példaképe a  tokiói olimpiai bajnok bir-
kózó Polyák Imre, a Nemzet Sportolója volt, aki édesanyja 
testvéreként mutatott számára követendő példát.

A Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF) verseny-
rendszerében elért magyar sikerek gödi vonatkozásairól ko-
rábbi számainkban számoltunk be.

V. F.

Az atlantai olimpia kajak-kenu versenyeit is ezen a pályán rendezték 
(Ring József felemelt kézzel)
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Kőhalmi Emese újabb világelsőséget 
könyvelhet el, miután KSI-s klubtár-
sával, Bakó Olgával a  portugál Prado 
Vila Verdében megrendezett ifjúsági, 
U23-as és elnőtt maraton világbajnok-
ságon az ifjúsági párosok mezőnyében, 
19 kilométeren első helyezést ért el.

– A  kristálytiszta Cavado folyóban 
rendezett ötkörös, futószakaszokkal 
bővített versenyen már a  start után 
sikerült ellépnünk a  mezőnytől egy 
magyar párossal együtt, majd váltott 
vizezéssel, összedolgozva növeltük 
az előnyünket. Az utolsó futószakaszt 

követően robbantottunk, és megnyer-
tük futamot, világbajnokok lettünk! – 
mesélte boldogan Emese.

A még serdülőkorú gödi kajakos 
a vb után is sikeres volt, hiszen a  len-
gyelországi Poznanban zajló Olimpiai 
Reménységek Versenyéről, ahol három 
aranyéremmel – K-4 500 és 1000m, 
K-2 500m –, járult hozzá ifjú kajak-ke-
nusaink győzelmeihez. Ezzel a 88 tagú 
magyar küldöttség legsikeresebb tagja 
lett.

– Az  országos bajnokság és a  nem-
zetközi megmérettetések is százszáza-
lékosra sikerültek. Az ob-n mindegyik 
számban, amelyben elindultam, győz-
tem. Serdülő korom ellenére olimpi-
ai számban, K-4 500 méteren ifjúsági 
világbajnokságot nyertem Plovdivban, 
majd a maratoni távon, megvédve a ta-
valyi címemet, ismét ifi világbajnoki 
győzelmet szereztem – foglalta össze 
a jövőre már ifjúsági korú versenyző. 

V. F.

Szeptember közepén a Gödi SE két felnőtt kajakosa, Vona 
Csaba és Váczai Enikő két versenyen is megmérette magát 
a vegyes párosok mezőnyében.

Először Dunakilitiben vettek részt a  túrabajnokságon, 
ahol kategóriájukban 1. helyen végeztek, majd Szlovákiában 
is próbára tették magukat, ahol 2. helyen értek célba szlovák 
ellenfeleik mögött. Büszkék az eredményeikre, hiszen meg-
döntötték a saját rekordjukat ezeken a távokon, ráadásul sok 
élménnyel gazdagodtak. Két nap alatt 50 km-t eveztek.

VÍZITÚRA KUPA, 

VONA CSABA EREDMÉNYEI:
Dunakeszi; 24 km-en Néder Ádámmal párosban 2. hely

Baja, 35 km-en Néder Ádámmal párosban 2. hely

Rába lapátolás, 24 km-en Váczai Enikővel megnyerték mind a páros, 
mind az összesített versenyt, ők lettek a csúcstartók 1 óra 28 perccel

Szigetszentmiklós, 21 km-en Váczai Enikővel a  párosok versenyét 
megnyerték

Ráckeve, 27 km-en Váczai Enikővel megnyerték a párost és az egész 
versenyt is

Tokaj, 25 km-en Néder Ádámmal párosban 2. hely

Dunakiliti, 25 km-en Váczai Enikővel a  párosok versenyét 
megnyerték.

Vona Csaba és párjai (Váczai Enikő, Néder Ádám) fölényes 
győzelemmel megnyerték ismét a kajak párosok kategóriáját. Jövőre 
újra harcba szállnak a dobogó legfelső fokáért.

Danube River 
Marathon
A szlovákiai Danube River 
Marathon a  maraton vi-
lágkupa-sorozat egyik ál-
lomása volt. 23 km-t kellett 
teljesíteni minél gyorsabban 
a  Dunán lefelé menet, szá-
guldó vízen, zúgókon, gáta-
kon, örvényeken át, Dobor-
gaztól Bősig. Vona Csaba és 
Váczai Enikő vegyes páros-
ban indult, összesítettben 
22. helyen végeztek, egyéni 
rekordjukat megdöntve, 
1óra 23 perc alatt teljesítet-
ték a  távot. Ezzel az  idővel 
a  saját kategóriájukban (K2 
mixben) a 2. helyet érték el.

Felnőtt országos bajnokság
A síkvízi felnőtt magyar bajnokságon, Szolnokon Váczai 
Enikő K1 1000 m-en a  döntőben 6. helyen végzett, K1 
500 m-en az előfutamban 1 tizeddel csúszott le a döntőről. 
Idén rendeztek először felnőtt mix 200 m (vegyes) páros ver-
senyszámot, ahol Váczai Enikő és Vona Csaba ugyan nem 
került döntőbe, de elmondásuk szerint eddigi legjobb pályá-
jukat menték. Remélik, hogy jövőre bevezetik ezt a számot 
is a síkvízi programba.

V. F.

KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese ismét világbajnok, majd 
az ORV-n is győzött!

Emese 2018-ban síkvizen és a maratoni számban korosztályos világbajnok lett

KAJAK-KENU

Gödi sikerek a maraton világkupán és a túrabajnokságon

Vona Csaba és Váczai Enikő 
összeszokott páros, a duó idén 
is kiváló eredményeket ért el
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SÁRKÁNYHAJÓZÁS

A gödi egység második lett 
a Dunakeszi Feszten

Nyolcadik alkalommal rendezték a  szomszéd városban 
a Dunakeszi Fesztet, melynek egyik programja idén is a Kis-
térségi Hétpróba volt, sport tekintetében ott is kiemelkedik 
a sárkányhajó-verseny.

Idén négy csapat: a rendező település mellett Mogyoród, 
Szigetmonostor és a  dunakesziek örök nagy riválisa, Göd 
egysége állt rajthoz a  rekord közelien alacsony vízállású, 
ezúttal hullámos Dunán kijelölt egy kilométeres pályán. 
Tavaly Dunakeszi nyert, városunk sárkányosai joggal haj-
tottak a kupa visszahódításáért. A világbajnok Vajda Béla 
kapitány és legénysége végül nagyon szoros csatában ma-
radt alul déli szomszédainkkal szemben, így másodikok 
lettek.

V. F.

KÉZILABDA

A GÖDI SE NŐI CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

NBI/B felnőtt:
Gödi SE – Szentendrei NKE 26-21
NKK Balmazújváros – Gödi SE 24-29

Megyei felnőtt:
Csömör – Gödi SE II. 28-28
Gödi SE II. – Százhalombatta 24-19

Ifi II. osztály:
Gödi SE – Érd II. 32-29
NKK Balmazújváros – Gödi SE 36-22

Serdülő II. osztály:
Gödi SE – Szentendrei NKE 29-19
NKK Balmazújváros – Gödi SE 30-16

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL

SZÜRETI SPORTNAP - EREDMÉNYEK

Szüreti futóverseny
Ovisok, 300 m /19 fő/
Lány: 1. Erdős Nóra Olimpia, 2. Zsákai Hanna, 3. Eszes Fruzsina
Fiú: 1. Szabolcs Márton, 2. Kőnig Zoltán, 3. Kuti Zsombor

800 m /17 fő/
7-8 éves lány: 1. Eszes Bíborka, 2. Török Hédi, 3. Zsákai Lili
7-8 éves fiú: 1. Mohr Medárd, 2. Szabó Balázs Zétény, 3. Langer 
Benjámin
9-10 éves lány: 1. Takács Csepke, 2. Dobos Lili
9-10 éves fiú: 1. Erdős István, 2. Dankó Doma, 3. Dobos Benjámin

1000 m /6 fő/
11-12 éves lány: 1. Dankó Mira
11-12 éves fiú: 1. Kecsmár Doma, 2. Erdős András, 3. Dobos Benjámin
13-14 éves lány: 1. Kuthy Dorottya

2000 m /21 fő/
Lány: 1. Kuthy Réka, 2. Erdős Nóra, 3. Takács Csepke
Fiú: 1. Csósza Barnabás, 2. Gion Endre, 3. Erdős András
Női: 1. Kecsmár Andrea, 2. Csikós Edina, 3. Hankó Edina
Férfi: 1. László Tibor, 2. Erdős Mihály, 3. Kerti Andor

5000 m (17 fő+ egy kutya)
Női: 1. Sófalvi Sarolta, 2. Kuthy Ildikó, 3. Wehner-Csikós Adrienn
Férfi: 1. Karámos András, 2. Gombár Zoltán, 3. Gombár Tamás

Családi futóverseny (15 család 55 fővel)
3 ill. több fős családok: 1. Erdős család, 2. Mohr család, 3. Dankó család
Szülő-gyerek párok: 1. Langer család, 2. Kling család
Legnagyobb létszámú család: Erdősék 7 fővel
Legfiatalabb futó: Wehner Ferdinánd (1 éves, 11 hónapos)

Kispályás foci, VUK, Városi Utánpótlás Kupa
1-2. osztályosok eredményei: 1. Villámok, 2. Gepárdok, 3. Huzella 1/D
3-4. osztályosok eredményei: 1. Gerillák, 2. Királyok
5-6. osztályosok eredményei: 1. Tartalékosok, 2. Pumped Fanok, 3. 
Huzella 6/d, 4. Búzaszem

Teqball eredmények:
1. Mudri Márk, 
2. Járay Domán Vajk, 
3. Nagy Zalán, 
4. Szirony-Kiss Benedek

Bor Attila Kispályás Foci Emléktorna: 
1. Don Papa, 2. Dream Team Öregfiúk, 3. Dream Team Ifik

Az eseményt támogatta: Göd Város Önkormányzata, Fétis Kft., Váci 
Egyházmegye, Új Ház Centrum, CBA Príma

A Duna alacsony vízállása a hajó vízkiszorításával és a farvíz 
nagyságával is kölcsönhatásban van, ez pedig a versenyt is 
befolyásolhatja

A szakosztály eredményeit a facebook.com/godikezilabda/ oldalon 
követhetik
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2018. szeptemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Szorgos � ú, most kezdte 
a hetediket hatodszor.”

A nyertes ezúttal: Szabó Zoltán

Szerencsés megfejtőnk a Príma 
áruház (Göd, Pesti út 72.) aján-
dékcsomagját veheti át.
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

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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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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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
Október 25-ig

Terrán cserepek
akciós áron!

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

Akác, tölgy, bükk 43 900 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

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

pogácsabrikett
Zsákos lengyel és cseh szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

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

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 
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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.

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.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

ÉPÍTKEZZEN
BIZTONSÁGBAN!
ALKALMAZZON MŰSZAKI ELLENŐRT!
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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!*
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