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DOLGOZZ VELÜNK MÁR MA 
A HOLNAP TECHNOLÓGIÁJÁN!
Hosszú távú munkalehetőség a kreatív és innovatív 

megoldásokban élen járó SAMSUNG SDI-nál.

PRÓBAIDŐ UTÁN ELÉRHETŐ HAVI BRUTTÓ BÉR*

OPERÁTOROKNAK:

320.000-400.000 FT

TECHNIKUSOKNAK: 

380.000-500.000 FT

*A megadott bérek a próbaidő után elérhető havi bérek, melyek tartalmazzák az alapbért, a műszakpótlékot és egy átlag túlóradíjat.
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A testület által megszavazott napirendi pontok előtt Markó József 
polgármester felkérte Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitányt, 
hogy mutassa be a testületnek a Gödi Rendőrőrs új vezetőjét, mi-
vel Nagy Attila rendőr alezredes korábbi megbízatását a  verőcei 
őrsparancsnoksági beosztásra cserélte. A  rendőrkapitány a  Gödi 
Rendőrőrs parancsnokának 2018. december 1-jével Varga László 
rendőr századost jelölte ki. Egyúttal az  őrparancsnok-helyettesi 
beosztásra 2019. január elsejétől Jászainé Halmai Katalint javasolja 
a rendőrkapitány. Varga László rövid bemutatkozásában elmond-
ta, hogy eddig a Dunakeszi Rendőrkapitányságon dolgozott alosz-
tályvezetőként, s  a  jövőben legjobb szakmai tudása szerint fogja 
irányítani a Gödi Rendőrőrsöt. Markó József a képviselő-testület 
nevében megköszönte Nagy Attila eddigi munkáját, Varga László-
nak pedig sikereket kívánt a városi rendőrőrs irányításához.

Ugyancsak a  napirend előtt dr. Szinay József címzetes főjegy-
ző bemutatta a  jelenlévőknek Széll Jenőt, a  Qualimade Kft. ügy-
vezetőjét. E  cég készítette el a  Polgármesteri Hivatal megbízásá-
ból az  önkormányzat és  intézményeinek GDPR-megfelelőségét, 
amelyről az ügyvezető a tanúsítványt átadta a polgármesternek.

Ezt követően, első napirendi pontként Gyuris Irén, a  Szociális 
Bizottság új tagja letette hivatali esküjét.

Helyi adórendeletek módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester előterjesztésében elmondta, 
hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében minden év november 
30. napjáig lehet megtenni a helyi adórendeletek módosítását, me-
lyek jelen esetben három változtatást foglalnak magukban. Az első 
a  neveleki településrész lakóit érintő ingatlanadó fokozatos hoz-
záigazítása a  városi ingatlanadók mértékéhez. A  második a  már 
említett GDPR-jogharmonizáció záradékának hozzáillesztése 
a rendelet személyi hatályához, a harmadik pedig az építményadó 
négyzetméterenkénti 50 százalékos csökkentése a  100 m2 alatti 
lakáscélú ingatlanok tekintetében, 2019. január elsejétől. E válto-
zás természetesen a 100 m2-nél nagyobb alapterületű ingatlanok 
esetében is életbe lép – az első száz négyzetméter vonatkozásában. 
A javasolt módosításokat a képviselők megszavazták.

Településrendezési eszközök előzetes véleményezési 
eljárásra bocsátása
Bertáné Tarjányi Judit főépítész elmondta, hogy az előterjesztés 
Göd város településszerkezeti és  településszabályozási tervé-
nek, valamint a helyi építési szabályzatnak a módosítását jelenti. 
A főépítész asszony részletesen ismertette az előzetes tájékozta-
tási anyagban szereplő három (tervezési) terület beépítési terveit 
(temető-tábla, 4732/12 hrsz.-ú ingatlan, Oázis lakópark melletti 
zöldterület). A  jelenleg meglévő erdőterületek megtarthatósá-
gára jogi garanciát a  képviselő-testület jelent a  várható iparte-
rület-növelés idején is – mondta Markó József polgármester, 
és  hangsúlyozta, hogy a  közelmúltban letermelt erdő pótlására 
a 25 hektárnyi erdőterület telepítése rendben megtörténik majd. 
Végül a főépítész is arról biztosította a jelenlevőket, hogy az er-
dőterületek nagysága az iparterület-bővítés ellenére sem fog vál-
tozni. A  képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a  vélemé-
nyezési eljárásra bocsátást, annak hangsúlyozásával, hogy a gödi 
zöldterületek védelmével kapcsolatban további önkormányzati 
intézkedésekre lesz szükség.

A TESZ ASP-hez való csatlakozásához szükséges 
eszközbeszerzések biztosítása
A Településellátó Szervezetnek – a vonatkozó jogszabályok értel-
mében – 2019. január elsejével csatlakoznia kell az  alkalmazás-
szolgáltatási ASP-rendszerhez. (E csatlakozás egyébként a  város 
valamennyi intézményét érinti.) 2017-ben Göd Város Önkor-
mányzata támogatást nyert a  csatlakozás során felmerülő intéz-
ményi költségek egy részére, ám a pályázati pénzek nem fedezik 
az összes felmerülő költséget, például az átálláshoz szükséges esz-
közbeszerzéseket. A  grémium megszavazta az  elsősorban infor-
matikai eszközbeszerzésekre a 682 ezer forintos pótelőirányzatot.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület határozott arról, hogy a  folyószámlahi-
tel-szerződését – változatlan feltételekkel − meghosszabbítja a CIB 
Bank Zrt.-vel. A bank 350 millió forintos folyószámla-hitelkeretet 
biztosít Göd város számára.

Döntöttek a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számá-
ra nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 2019. július 31-
ig történő meghosszabbításáról, továbbá a  céget illető működési 
támogatás biztosításáról.

Az érintett lakók kérésére, a József Attila utca jelentősen meg-
növekedett forgalmára való tekintettel a  megengedett sebességet 
a jövőben 30 km/órára korlátozzák, továbbá az Erdész utcában – 
hasonló okokból – két fekvőrendőr elhelyezését is támogatják.

Végezetül zárt ülésen tárgyaltak a képviselők egy, a  település-
képi kötelezés tárgyában hozott önkormányzati határozat ellen 
benyújtott fellebbezés, valamint a 13-010-12/2018. ügyiratszámú, 
zöldterület telepítésére kötelező határozat ellen benyújtott felleb-
bezés elbírálásáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2018. november 28.

Adj vért, és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete véradást  
szervez a következő helyszínen és időpontban:
•  Ady Klub • (2132 Göd, Kálmán utca 13.)  

december 14. (péntek) 13-tól 17 óráig
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, így azok is 
eljöhetnek, akik részt vettek az őszi véradások valame-
lyikén.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

KÖZÉLET
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Lenkei György
Kovacsik Tamás

Csányi József

Simon Tamás
Szabó Csaba

Szász-Vadász Endre

Sipos Richárd
Szilágyi Sándor
Lőrincz László

és a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi munkatársa!

és a képviselő-testület tagjai:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György
alpolgármester

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

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

Ünnepi nyitvatartás 
a Polgármesteri Hivatalban
A 2018. év utolsó munkanapja:
2018. december 21. (péntek)
2018. december 27-től (csütörtök) 2019. január 
2-ig (szerda) igazgatási szünet lesz.

Az új évben az első munkanap: 2019. január 3. 
(csütörtök), aznap ügyfélfogadás is lesz.

Az igazgatási szünet alatt a  Polgármesteri 
Hivatal dolgozói éves szabadságukat töltik.
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„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

IV. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

2018. DECEMBER 16. VASÁRNAP, 10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT  
A DUNA-PART NYARALÓHÁZAK-SZABADIDŐKÖZPONTBAN!

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz kürtős kalács, sült gesztenye, grillen sült ételek és sok más finomság.
Minden kedves látogatónkat megvendégeljük  

egy pohár forralt borral vagy teával!
A gyermekeket bábszínházzal és kézműves foglalkozásokkal várjuk. 

A Boldogságcseppek Alapítvány karácsonyi díszkészítéssel és cipősdoboz 
adománygyűjtő pont kialakításával vesz részt az eseményen.

Adventi vásárunkon elsősorban kézműves termékekkel, 
mézkülönlegességekkel, ásványokkal, ékszerekkel és sok más portékával 

várjuk vendégeinket!

10 órától:

Maszk bábszínház: Betlehemi történet
12 órától:

Művészeti csoportok előadásai
16 órától:

Az Iszkiri zenekar koncertje

További információ:
(06 30) 383-9567

nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

a3_karacsonyi_vasar_2018.indd   1 2018. 12. 04.   18:54:58



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
GONDNOK-TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 20 órás határozat-
lan idejű munkakör, munkaidőkeretben 
A munkavégzés helye: Balázsovits Sportcsarnok
Munkarend: vasárnap 9-től 21 óráig és hétfőn 
14-től 22 óráig

A Gödi Körkép előző számaiban folyamatos 
tájékoztatást adtunk arról, hogyan alakul 
a több mint 50 hektár alapterületű golfpálya 
– és annak részeként a 24 osztályos új általá-
nos iskola megépítésére szánt beütőpálya – 
városi tulajdonba kerülésének ügye.

Az utóbbi hetek fejleményeivel kapcsolat-
ban dr. Pintér György alpolgármester adott 

tájékoztatást: „November végére a  terve-
zett ütemezésnek megfelelően valamennyi 
szerződés, azaz az adásvételi és a hitelszer-
ződések aláírása is megtörtént. A területet 
jogi értelemben 12 különböző ingatlan 
alkotja. A  CIB Bank ingatlanportfólióját 
kezelő Recovery Zrt.-vel az önkormányzat 
már októberben megkötötte az  adásvételi 

szerződést arra a  hat ingatlanra vonat-
kozóan, amelyekre az  államnak nem volt 
elővásárlási joga. A  másik hat ingatlan 
esetében meg kellett várni az elővásárlásra 
jogosultak nyilatkozatainak megérkezését. 
November végére a  területet alkotó mind 
a 12 ingatlanra megkötötte az önkormány-
zat az  adásvételi szerződést, és  ki is fizet-
te a  megvásárolt ingatlanok vételárát. Így 
jelenleg már a  tulajdonjog bejegyzésével 
kapcsolatos földhivatali eljárások folynak, 
melyek várhatóan a  jövő év elején fognak 
lezárulni. Hamarosan megtörténik a  hi-
vatalos birtokbaadás, ami a folyamat teljes 
lezárását fogja jelenteni.”

A golfpálya további sorsával kapcsolat-
ban az  alpolgármester elmondta: a  legu-
tolsó szerződések aláírásakor a  CIB Bank 
ingatlanportfolióját kezelő Recovery Zrt. 
képviselői arról tájékoztatták a városveze-
tést, hogy a bank a jövő év elején várhatóan 
újra meghirdeti értékesítésre a  szállodát 
és az önkormányzattól megvásárolt, előtte 
lévő területet.

K. B.

ÉLETMÓD

Sportpark épül Gödön
Az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként a Nemzeti Szabadidős 
− Egészség Sportpark Program keretében − a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium támogatásával − egy 150 m2 alapterületű sportparkot alakítanak ki 
az Összekötő úton, az épülő új egészségház mellett. A Nemzeti Sportközpon-
tok, a hazai sportélet egyik meghatározó szervezete – beruházóként − az or-
szágban több helyen épít hasonló létesítményeket, melyek ingyenesen kerül-
nek az önkormányzatok tulajdonába és kezelésébe. A gödi beruházás értéke 
meghaladja a 16 millió forintot.

A gumiburkolattal ellátott sportpark alapterülete 10 x 15 méter lesz, ahol 
hét elemcsoportból 15, szabadtéri funkcionális edzésre alkalmas, saját testsú-
lyos gyakorlatok végzésére tervezett eszközt helyeznek el.

A gödi sportpark építési munkáinak várható kezdete 2019. március közepe. 
Előtte, a téli időszakban a terület előkészítési és tereprendezési munkáit végzi 
el az önkormányzat.

Göd Város Önkormányzata

VÁROSI INGATLANVAGYON

Megvásárolta a golfpályát az önkormányzat

Városi tulajdonba került a golfpálya területe. Dr. Pintér György alpolgármester (jobbról), 
Markó József polgármester és a CIB Bank ingatlanportfólióját kezelő Recovery Zrt. 
képviselői az adásvételi szerződések aláírásán

A kép illusztráció Forrás | www.turkeve.hu

Gödi Körkép | 2018. 12. szám KÖZÉLET
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Markó József polgármester elöljáróban 
elmondta a jelenlévőknek, hogy a lakos-
sági fórum témája a  Duna út és  a  Pesti 
út kereszteződésében létesítendő kör-
forgalom kialakítása, valamint az  Ady 
Endre út és  a  Duna út teljes felújítása. 
Elmondta azt is, hogy a tervezett három 
építkezés anyagi forrásainak egy jelentős 
része a növekvő iparűzési adóbevételek-
ből biztosítható, ami a  Samsung-gyár 
újraindulásának, illetve bővítésének lesz 
köszönhető.

A polgármester beszélt arról is, hogy 
a Samsung SDI újbóli megjelenése a vá-
rosban számos egyéb önkormányzati be-
ruházást, infrastrukturális fejlesztést is 
szükségessé fog tenni. A közös cél az le-
het, hogy a gödi ipari szektor növekedése 
a lehető legnagyobb hasznot hozza a te-
lepülésnek – a  lehető legkisebb környe-
zeti, járműforgalmi és  infrastrukturális 
terhelés mellett.

Gödön jelenleg is zajlanak útfelújítá-
sok, szegélykövezett, aszfaltozott utcák 
sora épül, lakossági hozzájárulás nél-
kül. Ebbe a sorba illeszkedik a Duna úti 
körforgalom kialakítása és  a  Duna út, 
valamint az  Ady Endre út teljes felújí-
tása is. Az  utóbbi az  út járdától járdáig 
való kiszélesítését jelenti, a  közművek 
teljes körű felújítását, parkolóhelyek lé-
tesítését, továbbá a vízelvezető-rendszer 

kiépítését. Hasonlóak a  tervek a  Duna 
úton is, a felújítást ott kiegészítve a Pesti 
úti kereszteződésben kialakítandó kör-
forgalommal.

A felújításban érintett három út nem 
a  város, hanem a  Közútkezelő (Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.) tulajdona, azaz tu-
lajdonképpen a város e cég helyett vállal-
ja magára az említett beruházásokat, mi-
vel a tulajdonos belátható időn belül nem 
tervezi e munkák elvégzését. Az említett 
beruházások 2019 tavaszán kezdődhet-
nek el, méghozzá három ütemben. El-
sőként az Ady Endre út, majd a Duna út 
teljes felújítására kerül sor, végül pedig 
elkészül majd a Duna út – Pesti út talál-
kozásánál tervezett körforgalom.

Sántha Zoltán, a  Roden Mérnöki 
Iroda igazgatója részletesen ismertette 
az iroda által elkészített tervek műszaki 
paramétereit. A  tervezés során a  Duna 
út és  az  Ady Endre út vonatkozásában 
is azonos jellegű felújítási beavatkozá-
sokat javasoltak. Ez  6,5 méter széles új, 
kétrétegű aszfaltburkolatot jelent, két-
oldalt kiemelt szegélyhatárokkal, zárt 
közútcsatornában elvezetve az utak csa-
padékvizeit, a szegélykövek mentén víz-
nyelőkkel. (A csapadékvizek befogadója 
az  Ilka-patak lesz.) Maga az  útfelújítás 
(100-200 méteres) szakaszolt rendszer-
ben fog történni, tehát egyik utat sem kell 

majd teljes mértékben lezárni a forgalom 
elől az építkezés hónapjaiban. A parko-
lóhelyek kialakításának, illetve a  busz-
megállók öblösítésének terveit az  iroda 
egyeztette az önkormányzattal, valamint 
a  Közútkezelővel. Ugyancsak egyeztet-
tek az egyes járdaszakaszok megépítésé-
nek ügyében és a gyalogos-átkelőhelyek 
kialakításának tekintetében is.

A Duna út – Pesti út jelzőlámpás ke-
reszteződése jelenlegi formájában már 
nem tudja ellátni forgalomáteresztő fel-
adatát, a  kialakítandó körforgalmi cso-
mópont azonban – a körforgalom termé-
szetéből adódó sebességmérséklő hatása 
ellenére – minden tekintetben megfelel 
majd a vele szemben támasztott követel-
ményeknek.

Sántha Zoltán szólt arról is, hogy a ki-
vitelezés során a közművek és az ugyan-
csak föld alatti távközlési kábelek házi 
bekötéseiről a  kivitelező cég folyamato-
san egyeztetni fog az érintett lakosokkal. 
(A három építkezés látványtervei megte-
kinthetőek a  város hivatalos honlapján, 
a www.god.hu-n.)

A kivetített műszaki rajzok megtekin-
tésekor többen is kérdéseket tettek fel: ki 
a  létesítendő parkolóhelyeket kevesell-
te, ki pedig azt hiányolta, hogy a  Duna 
és  az  Ady Endre úton nem lesz kijelölt 
kerékpársáv, s volt, aki egyes betorkolló 
mellékutcák tervezett egyirányúsítását 
nehezményezte. Néhányan pedig a  föld 
alatti vízelvezető-rendszerrel kapcso-
latban fogalmazták meg aggodalmukat. 
A mérnökigazgató minden kérdésre kor-
rekt, műszakilag alátámasztott választ 
adott.

A Duna és az Ady Endre úton lakókat 
tájékoztatták arról is, hogy a  majdani 
kivitelezőnek a  földmunkák megkezdé-
se előtt – ingatlanonkénti – állapotfel-
mérést kell végeznie. Ez garanciát jelent 
a tulajdonosoknak arra nézve, ha az épít-
kezések során esetleg bármiféle kárese-
mény történne az ingatlanukon.

A közel két és fél órás lakossági fórum 
végén Markó József polgármester meg-
köszönte a  megjelent lakosok kérdéseit, 
észrevételeit és konstruktív javaslatait.

Gödi Körkép

BERUHÁZÁS

Lakossági fórum az Ady Endre út és a Duna út 
teljes körű felújításáról

Göd Város Önkormányzata november 20-án 17 órára lakossági fórumot hirdetett 
meg a Duna-part Nyaralóházak színháztermébe abból a célból, hogy tájékoztassa 
a város polgárait az Ady Endre út és a Duna út felújításáról, valamint a Pesti út – 
Duna út kereszteződésében kialakítandó körforgalmi csomópont építéséről.

Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859
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Mint ahogy azt korábban hírül ad-
tuk, Göd Város Önkormányzata 400 
millió Ft támogatást nyert az  „Ön-
kormányzati tulajdonú óvodai ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének tá-
mogatása Pest megyében” című, PM_
OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú 
pályázaton.

A projekt keretében lebontják, majd 
újraépítik a Lenkey utca 15. szám alat-
ti, közel 100 éves Kincsem Óvoda 11 
csoportszobát magában foglaló két 
épületét, amelyek Göd Város Önkor-
mányzatának tulajdonában állnak. 
Az új óvoda a meglévő, azonos funkci-
ójú, rossz állagú épület bontását köve-
tően annak helyén épül meg.

A tervezett új épület kétszintes, net-
tó alapterülete 1743,1 m2, 11 csoport-
szobát, melegítőkonyhát és  tornaszo-
bát alakítanak ki benne. A beruházás 
a teljes körű akadálymentesítést, vala-
mint parkolók kialakítását is magában 
foglalja.

A képviselő-testület a  nyertes aján-
lattevő kiválasztásáról szóló döntést 
2018. november 22-i ülésén hozta meg, 
a  szerződés aláírására a  moratórium 
lejártát követően, december 4-től nyílt 
lehetőség.

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot 
a  Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. 
(2112 Veresegyház, Hajó u. 1.) és a Juko 
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Ve-
resegyház, Lévai u. 4.) közösen adták.

A benyújtott pályázatban az  építé-
si beruházás becsült költsége bruttó 
567,4 millió Ft. A  legjobb ajánlati ár 
szerint szükséges fedezet tartalékke-
rettel együtt bruttó 1034,7 millió Ft. 
A hiányzó fedezetet, a 467,3 millió Ft-
ot az önkormányzat biztosítja.

A kivitelezésre egy év áll rendelke-
zésre, a  befejezési határidő 2019. no-
vember 15.

Göd Város Önkormányzata

FEJLESZTÉS

Hamarosan 
elkezdődhet a Kincsem 
Óvoda bontása 
és újraépítése
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A karácsonyi készület idején minden vasárnap gyer-
tyagyújtásra várják a gödieket a Kossuth téren elhelye-
zett adventi koszorúnál.
December 1-jén 19 órakor a katolikus egyház képviseleté-
ben Mészáros Csaba plébános vezetésével tartották az első 
adventi összejövetelt. A koszorún az első gyertyát  
Markó József polgármester gyújtotta meg.
December 9-én 12.15 órakor a református egyház képvi-
seletében Sipos-Vizaknay Gergely lelkipásztor vezetésével 
gyújtották meg a második gyertyát.

A harmadik és a negyedik adventi alkalomra a következő 
két időpontban kerül sor:

•  December 16-án, vasárnap 10 órakor, az evangélikus 
egyház képviseletében Chikán Katalin lelkipásztor vezeté-
sével,

•  December 22-én, szombaton 19 órakor, a katolikus egy-
ház képviseletében Mészáros Csaba plébános vezetésével.

Aki tud, jöjjön el az ünnepélyes gyertyagyújtásra, és hozza el 
családtagjait, szóljon barátainak és ismerőseinek is, hogy minél 
többen együtt legyünk az ünnepre készülve.
A Kossuth téren a város fenyőfáját és az adventi koszorút is fényfü-
zér díszíti.
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit az adventi ünnepvárás 
alkalmaira!

Az idei évben új helyszínen, az  alsógödi 
kis erdőben lévő focipályák mellett nyílt 
meg a gödi jégpálya. December 1-jétől a ta-
valyihoz képest megnövelt felületen, 450 
m2-en, sátorfedéssel várja a  pálya a  kor-

csolyázni vágyókat. A jégpálya mellett kor-
csolyakölcsönző és büfé is üzemel.

A jégpálya várhatóan 2019. február 24-
ig tart nyitva.

A lakosság számára a  pályahasználatot 
hétköznapokon 15 és 20 óra között, mun-
kaszüneti napokon 9 és 20 óra közötti idő-
ben biztosítja az  üzemeltető (a  jégfelújítás 
idejének kivételével).

Az év végi ünnepek alatt a pálya nyitva-
tartása az alábbiak szerint alakul:
•  december 24-én zárva
•  december 25-én 14-től 20 óráig
•  december 26-án 9-től 20 óráig
•  december 31-én 9-től 14 óráig
•  január 1-jén 14-től 20 óráig

Belépődíj:
•  Gyermekek részére 5 éves korig ingyenes
•  Gödi lakosoknak kedvezményes áron 

650 Ft
•  Nem gödi lakosoknak 1300 Ft

A kölcsönzésről, a megközelíthetőségről 
és más hasznos tudnivalókról a godifoci.hu 
weboldalon, a  Hírek menüpont alatt lehet 
tájékozódni.

G. K.

SZABADIDŐ

Újra megnyitotta kapuit a városi jégpálya

Ökumenikus adventi 
gyertyagyújtás a Kossuth téren

KÖZÉLET
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November 11-én, vasárnap egy fantasztikus csapat − mint-
egy ötvenen, közöttük rengeteg gyerek – 15 fát ültetett el, 
amelyeket az önkormányzat biztosított számunkra az őszi 
faültetési program keretében. Mindez Nevelek egyik, az ot-
tani tereprendezés miatt sivárrá, növények nélkülivé vált 
utcájában történt. Szívmelengető dolog egy ilyen erős ösz-
szefogás részesének lenni, és  látni, mekkora erőket képes 
megmozgatni a jó ügy! A közös faültetés remek alkalom volt 
arra is, hogy új ismeretségek köttessenek. A jó hangulathoz 
a forró tea, a finom házi pogácsa és a zsíros kenyér is hoz-
zájárult, a munkában megfáradt önkénteseknek pedig em-
léklappal kedveskedtünk. A gyerekek számára is hatalmas 
élmény volt tevékenyen részt venni a  környezetük szebbé 
és élhetőbbé tételében. Abban bízunk, hogy összefogásunk-
kal hosszú időre jó mintával szolgáltunk nekik.

Hálásan köszönjük Bardócz Mihálynak a  földmunkát, 
a 15, egyenként 1 m3-es gödör kiásását, a Kisvakond Park 
Kft.-nek a víztartály felajánlását a locsolás megkönnyítésé-
re, továbbá köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szerve-
zésben, eljött az eseményre és kétkezi munkájával tett a la-
kókörnyezetéért.

Köszönjük annak a  13 családnak is, aki örökbe fogadta 
a 15 fát, és vállalta a további gondozásukat!

Elmondhatjuk, hogy nagyszerű közösség alakult a Neve-
leki Szomszédok Egyesület tagjaiból, akik közé szeretettel 

várunk minden érdeklődőt aktív vagy akár pártoló tagnak. 
Jelentkezni a  neveleki.szomszédok@gmail.com e-mail-cí-
men lehet.

A neveleki lakóközösség építését a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap is támogatja (NEA-KK-18-M-1211).

Dégi Júlia

KÖRNYEZET

Faültetéssel a közös jövőért

Gödi Körkép | 2018. 12. szám KÖZÉLET
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A városi szociális ellátórendszer jól 
ismert szervezettségéről, magas szín-
vonaláról, arról, hogy nemegyszer más 
települések szociális munkatársai is 
Gödre jönnek segítségért, ha szakmai 
tapasztalatokra, jól bevált módszerek-
re, mintára, tanácsokra van szükségük. 
Az  önkormányzat által önként vállalt 
szociális ellátási formák egyike a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, amely 
különösen az  egyedül élő idősek szá-
mára jelent nagy biztonságot: ha bármi 
baj – rosszullét, baleset – éri őket ott-
honukban, azonnal érkezik a  segítség. 
Erről a  szolgáltatásról beszélgettünk 
Tóth Ildikóval, az  Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjével.

− Hogyan működik a  jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás?
− A  szolgáltatás lényege, hogy az  ön-
álló életvitelre képes, otthonukban 
élő idős vagy beteg emberek számára 
egy, a nap 24 órájában, éjjel-nappal el-
érhető távfelügyeleti rendszerrel biz-
tosítani tudjuk, hogy riasztás esetén 
néhány percen, de legfeljebb fél órán 
belül megérkezzen hozzájuk a segítség. 
Egy, a  testen viselhető jelzőkészülék-
kel egyetlen gombnyomással hívható 
a diszpécserközpont, ahonnan azonnal 
értesítést küldenek az  ügyeletben lévő 
szociális gondozónak. A  készenlétben 
lévő gondozó ilyenkor haladéktalanul 

az  ellátott lakására siet, és  segítséget 
nyújt, illetve megteszi a  szükséges in-
tézkedéseket a krízishelyzet elhárításá-
ra, ha szükséges, akkor orvost, mentőt 
hív. Könnyen elképzelhető, mekkora 
biztonságot, megnyugvást adhat ez 
a  lehetőség annak az  idős embernek, 
aki elesik vagy rosszul lesz az otthoná-
ban, és kiszolgáltatott helyzetében nem 
tud eljutni a telefonig vagy az akár kar-
nyújtásnyira lévő mobiltelefonig sem, 
hogy segítséget kérjen. A  testen visel-
hető jelzőkészülék mindig kéznél van, 
így bármi történik, a bajba jutott idős 
vagy beteg ember biztosan nem marad 
magára. 

− Kik vehetik igénybe ezt az  ellátást, 
és milyen térítési díj ellenében? 
− A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást a  saját otthonukban élő, egészsé-
gi állapotuk vagy szociális helyzetük 
miatt rászoruló időskorú vagy fogya-
tékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek vehetik igénybe. Rászoruló-
nak minősül az  egyedül élő 65 év fe-
letti személy, az  egyedül élő súlyosan 
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, 
a  kétszemélyes háztartásban élő 65 év 
feletti személy, illetve a  súlyosan fo-
gyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha 
egészségügyi állapota indokolja a szol-
gáltatás folyamatos biztosítását. A térí-
tési díj naponta 100 Ft, de rászorultsági 

alapon térítésidíj-csökkentés igényel-
hető, így ennél kevesebb is lehet.

− Ez azt jelenti, hogy havi 3000 forint 
körüli összegért – vagy akár ennél ke-
vesebbért – éjjel-nappal, bármilyen 
helyzetben szakszerű segítséghez jut-
hat az idős vagy beteg ember. 
− Így van. Hasonló szolgáltatást – en-
nél valamivel vagy akár jóval magasabb 
áron – magánkézben lévő vállalkozá-
sok is kínálnak. Az  Alapszolgáltatási 
Központ az önkormányzat által önként 
vállalt (egyébként a környező települé-
seken alapellátásként sehol nem elérhe-
tő) szociális feladatként végzi ezt a  te-
vékenységet, nem profitszerző jelleggel, 
így a térítési díjak nálunk kedvezőbbek, 
mint egy piaci árakon dolgozó cég ese-
tében. De nem ez az egyetlen, és talán 
nem is a legfontosabb különbség. 

A leglényegesebbnek azt tartom, 
hogy a  városi szociális ellátórend-
szerben dolgozó ápolók, gondozók 
garantáltan rendelkeznek a  megfelelő 
szakmai végzettséggel, tapasztalattal 
és hozzáértéssel, valamint emberileg is 
tökéletesen megbízhatók. Városi közal-
kalmazottként látják el ezt a feladatot, 
ami rendkívül fontos, hiszen a rendszer 
úgy működik, hogy az ellátást biztosító 
intézmény (vagy cég) – természetesen 
szerződésben rögzített feltételek mel-
lett – magánál őrzi az ellátott személy 
lakáskulcsát, hiszen az  ügyeletes gon-
dozó szükség esetén csak így tud be-
jutni a bajba jutott személy otthonába. 
A  megbízhatóság, a  lelkiismeretesség 
és a kifogástalan szakmai felkészültség 
elengedhetetlen, amikor arról van szó, 
hogy egy krízishelyzetben lévő, kiszol-
gáltatott, az  esetek többségében egye-
dül élő ember ellátására érkezik valaki 
a  nála lévő lakáskulccsal. Nem mind-
egy, ki az, és ki vállal érte garanciát… 

− Az Alapszolgáltatási Központ jelző-
rendszeres távfelügyeleti rendszerében 
hány ember ellátására van lehetőség?
− Negyven készülék áll rendelkezé-
sünkre, pillanatnyilag ennyi a  kapaci-
tásunk. Jelenleg 31 készülék van kint 
ellátottaknál, tehát úgy látjuk, hogy 
a  mostani igények kielégítésére ele-
gendő ez a  mennyiség. Ha azonban 
szükséges, az  önkormányzat biztosít-
ja a  lehetőséget a  kapacitásbővítésre. 
A  jelzőrendszeres házi ellátást egyéb-
ként nagyon gyakran olyanok igény-
lik, akik más ellátási formák révén 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Jelzőrendszeres házi ellátást biztosít a város 
a rászorulóknak

Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője (balra) és munkatársai a jelzőkészülékek 
átvételekor. (Középen Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke, jobbra dr. Kármán Gábor, 
a Hatósági és Adóosztály vezetője)

KÖZÉLET
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2019 végétől 11 nagy kapacitású emeletes motorvonat is közle-
kedik majd a legforgalmasabb váci és ceglédi vasútvonalakon. 
A MÁV-Start közleménye szerint a Stadler által gyártott, KISS 
elnevezésű emeletes jármű első kocsiszekrénye már megérkezett 
a Dunakeszi Járműjavítóba, ahol a betétkocsik összeszerelését 
végzik. A vasúttársaság a legnagyobb forgalmú elővárosi vo-
nalakon, a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Cegléd–Szolnok 
vasútvonalakon állítja forgalomba a KISS vonatokat, 2019-ben 
és 2020-ban. 

A nagy befogadóképességű, 600 ülőhelyes motorvonatok be-
szerzéséről tavaly áprilisban írt alá keretmegállapodást a MÁV-
START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. 

A kétszintes motorvonatok korszerű utastájékoztató rendszer-
rel, légkondicionált, tágas utastérrel, wifi-vel, mobiltelefonok és 
laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint 
korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd. Az emeletes 
motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérült WC 
lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekes szék, illetve 12 ke-
rékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak.

Forrás: MÁV / pestmegye.hu

KÖZLEKEDÉS

Emeletes vonatok Pest megyében

Helyesbítés
Budapest Főváros Kormányhivatala kérésére közöljük, hogy 
a  gödi lakosok mammográfiás szűrővizsgálatára 2019 második 
félévében kerül majd sor a váci Jávorszky Ödön Kórházban. 
A Gödi Körkép 2018. novemberi számában megjelent téves idő-
pont a kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján jelent meg.
A szűrővizsgálatra szóló felhívást a megfelelő időben, 2019 máso-
dik félévében a lapban ismét közzétesszük majd.

A szerkesztőség

Tájékoztatás 
a szociális ellátásokról
A szociális étkeztetéssel, a  házi se-
gítségnyújtással, a  jelzőrendszeres 
segítségnyújtással, illetve az  idősek 
nappali ellátásával (idősek klubjá-
val) kapcsolatban az Alapszolgálta-
tási Központ vezetője, Tóth Ildikó 
ad részletes tájékoztatást a követke-
ző telefonszámon: (06 20) 563-8955

már amúgy is a városi szociális ellátó-
rendszer látókörében vannak, például 
szociális étkeztetést vagy házi ápolást 
igényelnek. A város egy komplex szol-
gáltatáscsomagot nyújt az  egészségi 
állapotuknál, szociális helyzetüknél, 
illetve életkoruknál fogva gondosko-
dásra szorulóknak, védi őket attól, 
hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül-
jenek, vagy csak erőn felüli anyagi ál-
dozatok árán juthassanak hozzá a szo-
ciális ellátásokhoz. Ha az  ellátottnak 
többféle szolgáltatásra van szüksége, 

az  önkormányzati ellátórendszerben 
ezekhez kedvezménnyel fog hozzáfér-
ni, hiszen a szolgáltatásokért fizetett té-
rítési díjak összege nem haladhatja meg 
az egy főre jutó jövedelemnek a jogsza-
bályban meghatározott bizonyos szá-
zalékát. Szeretném felhívni a  segítség-
re szorulók és  családtagjaik figyelmét 
arra, hogy mindig nagyon körültekin-
tően járjanak el, amikor szociális ellá-
tás biztosítására választanak partnert 
maguknak vagy szeretteiknek.

Koditek Bernadett

Gödi Körkép | 2018. 12. szám KÖZÉLET

13



A szociális munka napja alkal-
mából idén a  Polgármesteri 
Hivatal négy dolgozójának 

adományozott Salkaházi Sára-díjat 
az  önkormányzat. A  szociális munka 
terén nyújtott kimagasló színvonalú 
teljesítmények elismerésére alapított 
kitüntetést a képviselő-testület dönté-
se alapján idén Csányi Zsoltné, Dénes 
Gáborné, Kertészné Antal Márta 
és  Szegedi Barbara vehette át a  Du-
na-part Nyaralóházak színháztermé-
ben megrendezett díjátadó ünnepsé-
gen, november 13-án. 

Köszöntő szavait Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke azzal kezd-
te, hogy a jelenlevőket arra kérte, egy-
perces néma felállással emlékezzenek 
a  napokban elhunyt Frey Lászlónéra, 
aki a  mindenki karácsonya, a  véradó 
ünnepségek, az idősek napja, az anyák 
napja és más közösségi alkalmak, vala-
mint ingyenes szűrővizsgálatok kezde-
ményezőjeként, az idősek és a rászoru-
lók gyámolítójaként a szociális munka 
kimagasló alakja volt városunkban.

Markó József polgármester beszé-
dében úgy fogalmazott: a szociális te-
rületen dolgozók nemcsak jó, hanem 
kiemelkedő színvonalú teljesítményt 
nyújtanak Gödön, és  munkájuknak 
köszönhetően kiváló a városban a szo-

ciális ellátás. A városvezető köszönetet 
mondott a  jelenlévőknek egész éves 
munkájukért, és kérte, hogy a jövőben 
is ugyanilyen lelkesedéssel, hivatás-
tudattal lássák el ezt a  nagyon fontos 
szolgálatot. 

A köszöntők elhangzása után a Pia-
rista Szakközépiskola tanára, Kemény 
Gábor verses és prózai előadásával, il-
letve Zoller Ágnes oboaművész játéká-
val folytatódott az ünnepség. 

Az idei év négy kitüntetettjének 
Markó József polgármester és  Lenkei 
György bizottsági elnök adta át a Sal-
kaházi Sára-díjat, amelyhez dr. Pintér 
György alpolgármester és Csányi József 
képviselő is gratulált. 

Az elismerésben részesült munka-
társak szakmai életútját bemutató mél-
tatásokat, melyek a díjátadón hangzot-
tak el, az alábbiakban közöljük.

Csányi Zsoltné
Középiskolai tanulmányait a Hunfalvy 
János Közgazdasági Szakközépisko-
lában végezte. Az  érettségit követően 
a  Terimpex Külkereskedelmi Válla-
latnál helyezkedett el, ahol reklám- és 
marketing-ügyintézőként dolgozott. 
Ezen évek alatt megszerezte a  felső-
fokú reklámszakmai és marketing-
végzettséget. Négy év munkaviszonyt 

követően férjhez ment, majd megszü-
lettek gyermekei. A gyes leteltével több 
magánvállalkozásban is bizonyította 
rátermettségét. 2008-ban kezdte meg 
köztisztviselői pályafutását a  Gödi 
Polgármesteri Hivatal okmányiro-
dájában. A  járási hivatalok felállását 
megelőző évben, 2012-ben átkerült 
a  Hivatal Adóosztályára adóvégrehaj-
tási ügyintézőnek. Ekkor szerezte meg 
igazgatásszervezői diplomáját a  Cor-
vinus Egyetem Közigazgatási Karán. 
2016 óta a  Hatósági Osztály keretén 
belül végzi munkáját szociális, vala-
mint birtokvédelmi ügyintézőként. 

Krisztina kedves, mosolygós kolléga, 
aki mások érdekeit is szem előtt tart-
va végzi munkáját. Osztott munkakö-
rében egy részről kötelez, más részről 
segít. A szakma iránti alázata és a jog-
szabályok tisztelete hatja át munkáját. 
A  törvényeket betartja és betartatja, 
mindazonáltal a  méltányosság hang-
súlyosan szerepel hivatásában. Olyan 
munkatárs, akire mindig minden kö-
rülmények között lehet számítani. 

Dénes Gáborné
1977-ben ment férjhez, s  1984-ben 
a gyes mellett végezte el szakközépis-
kolai tanulmányait. Két gyermeke szü-
letett ez idő alatt. Az érettségit követő-
en a  váci Egyesült Izzó Villamossági 
és Lámpagyárban folytatta munkáját 
a családi pótlékok és a jövedelempótló 
járadékok ügyintézője. Három év múl-
va váltott: a Magyar Néphadsereg Sal-
lai Imre Híradó Kiképző Központban 
élelmezési könyveléssel foglalkozott. 
A  Központ megszűnését követően 
1991-ben került a Gödi Polgármesteri 
Hivatalhoz mint szociális ügyintéző. 
Ezen munkakörét azóta folyamatosan 
ellátja. A szociális ügyek mellett helyi 
gyermekvédelmi feladatokat is végez. 

Tercsit nagyon sokan ismerik Gö-
dön azok közül, akik szociális rászo-
rultság alapján valamikor kapcsolatba 
kerültek a  Hivatallal. A  legrégebb óta 
itt dolgozó szociális ügyintéző, jól is-
meri nemcsak a várost, hanem az ügy-
felek életkörülményeit, sőt ügyes-bajos 
mindennapjait is. Sok rászoruló fogad-
ta bizalmába, aki elmesélte neki örö-
meit, bánatait. Az ügyfeleket már név-
ről ismeri, munkájában a  személyes 
kapcsolattartás fontos szerepet játszik. 
Gyakorlatias megközelítéssel végzi hi-
vatását, ezért munkájában a jogszabály 
betűi élő megoldásokká válnak. 

ELISMERÉS

Salkaházi Sára-díjat kapott a szociális ágazat 
négy kiváló dolgozója

Dr. Szinay József címzetes főjegyző (balról), dr. Pintér György alpolgármester, Csányi 
Zsoltné, Kertészné Antal Márta, Szegedi Barbara, Dénes Gáborné, Lenkei György képviselő. 
Mögöttük (jobbról) Csányi József képviselő és Markó József polgármester a díjátadást 
követő ünnepi fogadáson
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Kertészné Antal Márta
Középiskolai tanulmányait az I. István 
Közgazdasági Szakközépiskolában vé-
gezte, Budapesten. Első munkahelye 
Gyöngyösön a  Húsipari Vállalatnál 
volt, ahol számlázóként dolgozott. 
Három év múlva házasságot kötött, 
és férjével Nógrád megyébe költözött. 
Rétságon három évet dolgozott az ot-
tani termelőszövetkezetben, a  köny-
velési osztályon. Tanulmányait a Kül-
kereskedelmi Főiskolán folytatta, ahol 
felsőfokú végzettséget szerzett. Meg-
születtek gyermekei, és a  gyest köve-
tően 2000-ben, amikor újra munkába 
állt, a  Gödi Polgármesteri Hivatalnál 
helyezkedett el. Két évig a Hivatal ügy-
félszolgálatán dolgozott, ezen idő alatt 
elvégezte a  gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola gazdasági mérnök szakát. 
Ezt követően az  újonnan felállt Ok-
mányiroda vezetőjévé nevezték ki. Ezt 
a  tisztségét tíz éven keresztül látta el. 
A  járások felállásával, az  áthelyezési 
folyamatokat követően ismét a  Gödi 
Polgármesteri Hivatalnál, a  Hatósági 
Osztály vezető-helyetteseként teljesí-
ti közszolgálati feladatait. 2010-ben 

a Corvinus Egyetemen választási szak-
értő szakdiplomát szerzett. 

Márti odaadó munkáját nagyra 
becsülik a  hivatalban és a  városban 
egyaránt. Sokrétű munkaköre ellené-
re mindig maximális figyelmet fordít 
a  precizitásra, a  pontos munkavég-
zésre. Igazi csapatjátékos, aki minden 
körülmények között figyelembe veszi 
a  közösség érdekeit. Kollégái és ügy-
felei egyaránt kedves, segítőkész em-
berként tisztelik. Innovatív és kreatív 
munkaerő, akinek újító ötletei alapján 
több szakmai megoldás is született 
a hivatalon belül. 

Szegedi Barbara
Középiskolai tanulmányait a  váci 
Egészségügyi Szakközépiskolában vé-
gezte 1987 és 1991 között. Az érettsé-
git követően Budapesten a  Mór utcai 
Idősek Gondozóházában gondozóként 
kezdte pályafutását. 1992-ben férjhez 
ment, majd két gyermeke született. 
1998-ban a  Gyermekjóléti Szolgálat 
felállásával családgondozóként foly-
tatta munkáját Gödön. 2000-ben áthe-
lyezéssel került a  Gödi Polgármesteri 

Hivatalba mint adóügyi iktató. Ezen 
években végezte el a  szociális asszisz-
tensi felsőfokú képzést, majd 2006-ban 
a Hivatal Igazgatási Osztályán szociá-
lis ügyintéző munkakörben folytatta 
hivatását. Még ebben az  évben letet-
te az  anyakönyvi szakvizsgát, s  ettől 
kezdve osztott munkakörben anya-
könyvvezetői feladatokat is ellátott. 
2010-től az  anyakönyvvezetői felada-
tokat egy személyben végzi. Emellett 
a  fűtési támogatás − mint szociális 
segélyforma − tartozik feladatköréhez. 
2015-ben szerzett szociális munkás 
diplomát a Wesley János Lelkészképző 
Főiskolán, méghozzá kitüntetéssel.

Barbit csendes, kedves személyisége 
és humán beállítottsága tökéletesen 
alkalmassá teszi a  házasságkötések 
celebrálására és a  szociális feladatok 
ellátására. Az  ügyfelek többségével 
bensőséges, baráti kapcsolatot ápol, 
mindig fordulhatnak hozzá a  rászo-
rulók, segítség nélkül nem maradnak. 
Munkájára a precizitás és az átgondolt 
ügyintézés jellemző. Barbi olyan mun-
katárs, akire mindig lehet számítani 
mind szakmai, mind emberi téren. 

Karácsonyi gyűjtőakció
a Boldogságcseppek szervezésében

Idén első alkalommal a Boldogságcseppek Alapítvány is 
meghirdeti a cipősdoboz-akciót. Mintegy 200 ajándékot 

szeretne eljuttatni a Bim Rhao Egyesület segítségével rászorult 
gyermekek részére a borsod megyei Szendrő településre 

és annak régiójában. Emellett szeretnénk megajándékozni 
a nehezebb körülmények közt élő gödi gyermekeket is. 

Szeretettel várjuk felajánlásaitok Alapítványunk raktárában 
nyitvatartási időben, illetve hívjatok bennünket bizalommal: 

Szőke Kriszta (06 70) 433-4544, Kiss Móni (06 20) 916-3972.

A raktár címe: Felsőgöd, Bolla Árpád fasor  
(A régi Horex kerékpárszerviz épülete.) 

Nyitvatartás: csütörtökön és szombaton 9-12 óra között
Az akció december 15-ig tart.

A támogatásokat előre is köszönjük! Csaljunk mosolyt együtt 
a gyermekek arcocskáira karácsonykor is! 

„Amikor adunk, valójában mi magunk kapunk!”
Boldogságcseppek Alapítvány

Minden kedves
Olvasónknak

meghitt, békés 
karácsonyt kívánunk!

A Gödi Körkép szerkesztősége
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Frey Lászlóné Gizikétől november közepén vettek búcsút 
a gödiek. Egy keddi napon, délben megtelt a Szent István 
Plébániatemplom a gyászmisére, és  százak kísérték utolsó 
útjára a  Nemeskéri temetőben. Megrendülve vették tudo-
másul, hogy a nővér, a vöröskeresztes vezető, a karitászos 
munkatárs, a város Szociális Bizottságának tagja, az idősek, 
rászorultak és  elesettek segítője, védelmezője megtért Te-
remtőjéhez.

Alábbi összeállításunkban többen emlékeznek meg róla:
Frey Lászlóné 1964-ben költözött családjával Gödre. 

Kezdetben a gödi gyermekrendelő asszisztenseként dolgo-
zott, majd körzeti nővérként folytatta, először dr. Horváth 
Károly, majd 2012-ig dr. Lantos István mellett.

„1988-ban kezdtem Gödön dolgozni, és Gizike lett az asz-
szisztensem. Gyakorlatilag mindenkit ismert a  városban. 
Hihetetlen empátiával és szeretettel fordult bárkihez, aki őt 
megkereste, bármilyen problémával. Egészségügyi szakértel-
me egészen különleges módon – feltehetően a  tapasztalata 
és egyfajta természetes józansága miatt – messze meghalad-
ta azt, ami a  képzettsége alapján elvárható lett volna tőle. 
A  háta mögött sokan „Gizi doktor néninek” hívták. Meg 
tudta különböztetni azt, ha valaki csak vigasztalásra szo-
rult, és azt, ha komoly volt a baj – és nemcsak egészségügyi, 
hanem szociális területen is. Miután nyugdíjas lett sem múlt 
el hét, hogy ne forduljon meg a rendelőben, és ne kérjen segít-
séget – mindig valaki másnak, sohasem magának.”

Dr. Lantos István

1970-ben kapcsolódott be a Magyar Vöröskereszt munkájá-
ba, a helyi szervezetnél először titkárként. A később klubbá 
alakult csoportot haláláig irányította.

„A hetvenes évek elején, az elnökségem idején csatlakozott 
a Vöröskereszt helyi szervezetéhez Gizike. Nagyon jól tudott 
bánni az egyszerű emberekkel, szót értett velük, kiérdemelte 
a bizalmukat. Bátran fordultak hozzá egészségügyi és szoci-
ális kérdésekkel és kérésekkel. Nagyon hasznos volt az ő sze-
mélye, hiánypótló volt, ahogy hozzáállt a feladatokhoz. Az, 
hogy milyen értőn végzi a dolgát, szájról szájra járt, és egyre 
szélesebb körből merték felkeresni, segítségét kérni. Szívesen 
és jól végezte a munkáját, ezért tudott olyan eredményes len-
ni. Bármit szervezett, mindig elmentek rá az emberek, olyan 
meggyőző tudott lenni.”

Dr. Valentinyi János

Szoros kapcsolat fűzte az  alsógödi katolikus egyházkö-
zösséghez is. Aktívan részt vett a  templom újjáépítésben 
és a helyi karitász csoport életében is.

„Gizikében kimeríthetetlen elem működött, minden terüle-
ten jelen volt, ahol segítségre szorulókkal foglalkoztak. Kari-
tász-tagként folyamatosan figyelemmel kísérte támogatottjai 
életét, töretlen lelkesedéssel küzdött az érdekeikért. Az ado-
mányok válogatásában, szétosztásában, minden munkában 
mindig az élen járt. Nagyon fog hiányozni a csapatból.”

Bogdányi Krisztina karitász-munkatárs

Az a fajta kapcsolati tőke, amit az évek során kiépített szo-
ciális területen, az önkormányzatnál is komoly értéket je-
lentett.

„Több mint tíz éve dolgozott a  Szociális Bizottságban. 
Munkája, személye azért volt kincs, mert mindenkit ismert, 
s  persze a  problémáikat is. Azokról is tudott, akik nem je-
lezték maguktól, hogy bajban vannak. Csak segítő szándékú 
hozzászólása volt a bizottsági üléseken. Pontos volt és rugal-
mas: a heti üléseken és az ad hoc összehívott találkozókon is 
mindig megjelent.”

Lenkei György elnök, Szociális Bizottság

Pártfogoltjai számára valamiféle földöntúli gondoskodást 
jelentett, holott a legtöbben tisztában voltak azzal, hogy Gi-
zikének is megvoltak a  saját problémái és  tragédiái, ame-
lyekkel meg kellett küzdenie. Volt, aki versbe szedte, hogy 
mit gondol felőle:

„Gödön is, mint szerte a világban,
Akadnak még földi angyalok.
Hűségpróbájukat Urunkhoz kiállják,
bár azok nem kicsik, sőt sokszor bizony nagyok.
Ilyen angyalként repdes körülöttünk
sokak jótevője ,Frey Gizi és férje, László.
Gizi gyógyít, szervez, főz rendületlen, hol, mi a teendő.
S e munkákban mindig övé a kezdő és a zárszó.”

Dr. Barabás Pál

Mélyen jellemző rá, hogy amikor utolsó alkalommal vitték 
kórházba a  szerettei, és  éjszakára elbúcsúztak egymástól, 

EMLÉKEZÉS

Búcsú Frey Lászlónétól

Tartalmasan megélni minden napot, nyomot hagyni ma-
gunk után – valamennyien vágyunk ilyesmire, és  ebbéli 
törekvéseinkben erősíthet meg az  is, amikor olyan em-
bertársunktól kell végső búcsút venni, aki élen járt ezen 
az ösvényen.

Gizike az egyik anyák napi rendezvényen dr. Pintér György 
alpolgármester (balra) és Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke 
társaságában

KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Lukács Simon Istvánné (sz.: Bánsági Gizella Irén) 81 éves
Tóth Imréné (sz.: Pál Terézia) 83 éves
Herman Vilmos János 75 éves
Nerpel József 60 éves
Komocsi Jánosné (sz.: Tóth Margit) 88 éves
Imre Istvánné (sz.: Miklós Ibolya Judit) 75 éves
Puskás Lászlóné (sz.: Kis Lenke Paula) 83 éves
Ocskay Irén Mária 59 éves
Farkas Istvánné (sz.: Oláh Mária Anna) 65 éves
Balla-Szabó Attila 59 éves
Csernogorácz Andrásné (sz.: Mucs Malvin) 89 éves

2018. november 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Somodi István Zoltán és Krupa Katalin
Zsákai Rudolf és Stefanicska Mária
Torsa Mátyás és Gyetvai Beatrix Anna
Kovács Szilárd és Csernák Rita Adrienn

A család köszönetnyilvánítása
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki részt vett Frey 
Lászlóné Gizike temetésén!

Köszönjük a gödi önkormányzatnak, mindenekelőtt 
Lenkei György úrnak és  Markó József polgármester 
úrnak azt a megtiszteltetést, amelyben családunkat, de 
legfőképpen Göd Gizikéjét részesítették!

Köszönjük a négy hónapig tartó betegség alatti jókí-
vánságokat, imákat, aggódásokat, felajánlásokat, ölelé-
seket, bátorítást, látogatást.

A süteményeket, az  ételeket, a  takarítást, az  anyagi 
támogatást, a virágokat, a képeslapokat, telefonhíváso-
kat, üzeneteket, a buszt, amelyet a város a temetés nap-
ján rendelkezésre bocsátott.

Nekünk, akik itt maradtunk, nagyon fáj! De az a ha-
talmas szeretet, ami mindvégig körülvett és körülvesz 
bennünket ebben a nehéz időszakban, rengeteget segít! 
Ezt meséltem a  kórházban Anyucinak is – remélem, 
hallotta, érezte –: egy óriási szeretetgömb van körülöt-
te. És mi is beleférünk…

Frey család

a kórteremből kilépő lánya után szólt, és akkor is valaki 
másért aggódott, aki előzőleg elesett és megütötte magát. 
Tudni akarta, hogy jól van-e. Ez volt az utolsó gondolata, 
másnapra súlyosbodott az állapota, és többé már nem le-
hetett vele szót váltani.

Frey Lászlóné Gizike elvesztésével egy egész város lett 
kevesebb. Példamutató élete olyan fajta lecke a hátrama-
radottaknak, amihez bizony föl kell nőnünk valamennyi-
ünknek…

V. Pálfai Kinga

ELISMERÉS

Hazám-díjjal tüntették ki Beer 
Miklós váci megyéspüspököt 
A rangos kitüntetést a XXI. Század Társaság 2001-ben ala-
pította értékőrző és értékteremtő életművek elismerése-
ként. A díjat József Attila Hazám című szonettkoszorújáról 
nevezték el. A társaság héttagú kuratóriumának javaslata 
alapján a Hazám-díjat idén Beer Miklós váci megyéspüs-
pök mellett Csikai Miklós agrárközgazdász, Eötvös Péter 
zeneszerző, Gombár Csaba szociológus, Mészáros Márta 
filmrendező, Ráday Mihály városvédő és Tolnai Ottó köl-
tő vehette át november 10-én a budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeum dísztermében. A díjátadó előtt a résztvevők egy 
szál virággal tisztelegtek József Attila sírjánál a Fiumei úti 
temetőben. 

Az elismerést az elmúlt években olyan neves személyi-
ségek vehették át, mint Bródy János zenész, Jordán Tamás 
színész, Snétberger Ferenc zenész, Maurer Dóra grafikus 
vagy Csányi Vilmos etológus.

G. K.

Szeretettel várunk mindenkit városunk 1956-os hőse,

Iván Kovács László mártír
halálának 61. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Ideje: 2018. december 30., vasárnap 11.30
Helyszín: Alsógöd, Petőfi tér
A megemlékezés szervezője: Farkas ÉvaM
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Fotó | Magyar Kurir/Merényi Zita
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A Gödön Élő Erdélyiek
és Szimpatizánsok Baráti Köre

Farsangi jelmezbált
rendez

2019. január 19-én, szombaton
a József Attila Művelődési Házban!

A szervezők vacsorával és élőzenével várnak
minden kedves érdeklődőt!

A beöltözés kötelező!

A legjobb jelmezeket díjazzuk!

Jelentkezni és regisztrálni a terem 
befogadóképessége miatt szükséges 

2019. január 6-ig.

Belépő: 2800 Ft/fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

Regisztráció és további információ: 
Vargáné Marika • (06 30) 417-8985

erdelyiekgodon@gmail.com

KÖZÖSSÉG

Disznótor erdélyi módra
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre disznóvágás-
sal egybekötött találkozót tartott november 24-én a Duna-part Nya-
ralóházak területén. A nyílt rendezvényre szeretettel várták az érdek-
lődő gödi lakosokat is. A közösségi eseményen mintegy nyolcvanan 
vettek részt, köztük több gyerek is, aki számára igazi szenzáció volt, 
hogy láthatták, hogyan készül a  hurka, a  kolbász, és  segíthettek is 
az elkészítésükben. 

Szabó Csaba, a  baráti kör alelnöke így számolt be az  eseményről: 
„A 160 kilós disznó minden részét felhasználtuk. Délelőtt pecsenyét 
sütöttünk, délutánra pedig elkészült a hurka és a kolbász, amit az er-
délyi szokásoknak megfelelően fűszereztünk. A  társaságunk tagjai 
körében már a megalakulást követő kezdeti időkben megfogalmazó-
dott az ötlet: milyen jó volna közösen disznót vágni, és hazai – erdélyi 
– fűszerezéssel elkészíteni a hurkát és a kolbászt. Ilyen ízeket itthon 
sehol nem találni. Most valóra vált ez a kívánság, és fejedelmi disznó-
torban lehetett részünk. A finomságokat Barabás Lajos szakácsmester 
és személyzete segített elkészíteni és asztalra varázsolni. A disznóto-
ros vacsorán Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes fő-
jegyző és dr. Pintér György alpolgármester is megtisztelte jelenlétével 
társaságunkat.”

A találkozó alkalmával megtörtént a baráti kör tisztújítása is. Az el-
nök továbbra is Szász-Vadász Endre, az alelnök Szabó Csaba, a pénz-
ügyekért felelős személy pedig Vargáné Both Mária. A két ellenőrző 
tag Sínai Attila és Kis Levente.

K. B.

Közvilágítási hibák 
bejelentése

Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágí-
tási karbantartórendszeren keresztül lehet. 

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

Akár egyedi meghibásodásról van szó (például 
nem világít a  ház előtti lámpa), akár szakaszhibát 
szeretne bejelenteni valaki (például az  egész utcá-
ban vagy nagyobb körzetben nem égnek a közterü-
leti lámpák), mindkét esetben a Kovika rendszeren 
keresztül jelezhető a meghibásodás.

Az egyedi hibákat a bejelentéstől számított legfel-
jebb 7 nap alatt a Juko Kft. javítja meg, a szakaszhi-
bákat legfeljebb 8 nap alatt az Elmű.

A közvilágítási hibákat hivatali időben telefo-
non keresztül is be lehet jelenteni a következő szá-
mokon: 
(06 27) 530-064 (Polgármesteri Hivatal)
(06 80) 890-089 (ingyenesen hívható zöldszám)

Hivatali idő: H: 8-18; K-Sz-Cs: 8-16; P: 8-12
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A téli időszakban évről évre nagy kalo-
da tűzifát ajándékoz gödi rászorulóknak 
a  Piramis Építőház Kft. A  vállalat raktár-
telepéről ezúttal öt gödi családhoz vezetett 
a darus teherautó útja. 

A gödi Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lattal régóta szoros együttműködést ápol 
a  vállalat, amely a  nehéz sorsú családok 
megsegítésére indított téli akciójához is 
a  városi intézménytől kért információkat. 
Gödön mintegy száz olyan családot tarta-
nak nyilván, amelyeknek egész évben kü-

lönösen nagy szükségük van a segítségre.
„Mindig megtaláljuk a  módját, hogy 

az  adott helyzetben mivel segíthetünk 
a  leginkább. A  tél beköszöntével az  egyik 
legfontosabb feladatunknak érezzük, hogy 
tűzifa adományokkal gondoskodjunk a ne-
héz sorsú családokról − nyilatkozta Juhász 
Attila, a  Piramis Építőház Kft. vezetője, 
az  újHÁZ Centrum építőanyag-kereske-
delmi hálózat igazgatóságának elnöke.

Az adományok célba juttatásával kap-
csolatban a következőket mondta el a cég-

vezető: „Szerencsénk volt az időjárással. 
Bár nagy esőben, de még a komoly fagyok 
előtt átadhattuk az öt nagy kaloda tűzifát. 
Bízom abban, hogy a családok tüzelőanya-
ga karácsonyig biztosítani fogja a meleget. 
Kollégáim örömmel vettek részt az  át-
adásban, és elmesélték, mennyire megható 
pillanatokat éltek át, amikor személyesen 
találkoztak a rászoruló családok tagjaival. 
Nagyon örülünk, hogy a legjobb helyre ke-
rült az ajándék tűzifa.” 

„Lokálpatriótaként úgy érezzük, hogy 
a közösséget is szolgáljuk, így városunknak 
és  vonzáskörzetének minden területén je-
len vagyunk. Támogatunk különböző kor-
osztályoknak szóló, magas színvonalú kul-
turális eseménysorozatokat, fesztiválokat, 
sporteseményeket, a szociális és az oktatási 
ágazat intézményeit, és  sok olyan kezde-
ményezést, amelyek jó ügyet szolgálnak” 
– nyilatkozta a cégvezető.

Az újHÁZ Centrum 2016-ban Jót tenni 
jó címmel országos kampányt indított. 
Az  építőanyag-kereskedelmi vállalat célja, 
hogy társadalmi szerepvállalásával példát 
mutasson, és másokat is ösztönözzön arra, 
hogy tisztelettel és  segítő szándékkal for-
duljunk egymás felé.

GK

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Nehéz sorsú családoknak adományozott tűzifát 
a Piramis Építőház Kft.

November 27-én töltötte be 90. életévét 
Helvei Ferenc, akit Lenkei György, a Szoci-
ális Bizottság elnöke, valamint Tóth Ildikó, 
az  Alapszolgáltatási Központ vezetője kö-
szöntött otthonában a kerek évforduló al-
kalmából.

Göd legújabb szépkorú lakója Budapes-
ten született, de tízéves koráig Ászáron 
nevelkedett nagyszüleinél. Tizenhat évesen 
a  háborúban leventeként Németországba 
vezényelték, hadifogságba került, de kalan-
dos úton végül hazatért.

Ászáron szerette meg az  elektroni-
kát, később Pesten műszerésznek tanult. 
A honvédség hivatásos állományába került, 
dolgozott adókezelőként, majd a  Híradó-
központ technikai parancsnokhelyettese 
lett. Részt vett a  műszaki fejlesztésekben, 
a nagy díszszemlék hangosításában, a táv-
írók műszaki kiképzésénél. Munkájá-
ból adódóan járt Guineában, Jemenben, 
a Szovjetunióban és Indiában is. 1985-ben 
szerelt le alezredesként. 

Legnagyobb öröme az életben a családja. 
Feleségével, Pozsonyi Bertával a hadsereg-

ben ismerkedett meg. 1952 őszén házasod-
tak össze, majd a  következő évben meg-
született Anikó lányuk, utána pedig fiuk, 
Ferenc. Három unokájuk van, Tamás, Dóra 
és Gábor. Lányáék Göd-Újtelepen (Bócsán) 
vettek házat. Ferencék mindenképpen a lá-
nyuk közelében szerettek volna maradni, 
így 1995-ben ők is itt építettek házat.

Évek óta ápolja otthon beteg feleségét. 
Szereti a  műszaki dolgokat, a  szerelést, 
a barkácsolást, kedvenc hobbija az olvasás. 
Ötévesen kapott egy szép mesekönyvet, 
és az volt minden vágya, hogy megtanuljon 
olvasni. Nemcsak megtanult, de nagyon 
meg is szerette az olvasást. „Jó lenne addig 
élni, hogy az  összegyűjtött könyveket ki 
tudjam olvasni” – mondja. A fiataloknak is 
azt tanácsolja, hogy olvassanak sokat, főleg 
könyveket, mert az igazi varázslat.

Összeszámolta, hogy életében közel 
harminc alkalommal volt olyan közvet-
len életveszélyben, amikor másodperce-
ken vagy éppen centiken múlott az  élete. 
„Háromévesen kezdődött, amikor a  foxi 
kutyánkkal elcsámborogtam az  uradalmi 

kukoricásban, az  erdő szélén. Ha a  kutya 
nem ment volna haza és nem vezette vol-
na oda hozzám az  aggódó családot, nem 
biztos, hogy az erdőben rám találtak volna 
a rokonok. A kutyákkal való barátság azóta 
is megmaradt.” 

Helvei Ferenc életéről hosszabb írás ol-
vasható a  Gödi Körkép 2018. novemberi 
számában.

Vida-Szabó Emese

SZÜLETÉSNAP

Szépkorút köszöntöttek Bócsán

Helvei Ferencet (jobbra) Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke köszönötte
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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!

Séta meglepetésekkel: Az ártéri 
erdő és a Sződrákosi-patak

Időpont: 2019. január 6, vasárnap, 9-től 12 óráig
Találkozás: 9 órakor Felsőgödön a Délibáb utca Duna felőli 
végén, a Sportterasznál
Az út hossza: kb. 10 km
A program időtartama: kb. 3 óra
Szintemelkedés: kb. 50 m
Indulás: Hagyományainknak megfelelően a séta 10 perc vá-
rakozás után indul.

Vár minket az ártéri erdő, amely Felsőgöd és Sződliget kö-
zött húzódik faóriásaival, kanyargós ösvényeivel, váratla-
nul felbukkanó tavacskáival. Bizony, besétálunk Narniába, 
a csodák birodalmába.
Jó levegő, testmozgás, kitűnő társaság, ritkán vagy eddig 
sosem látott természeti szépségek, és ahogy szoktuk: rövid-
ke történetek helyszínekről és emberekről.
 
Az útvonal számos tényezőtől függ, így például a Duna víz-
állásától, csapadéktól, fagyoktól és így tovább. A séta végén 
ugyanoda fogunk visszaérkezni, mint ahonnan elindul-
tunk.
A séta elvileg gyermekbarát, de a  talajviszonyok beleszól-
hatnak abba, hogy az útvonal bejárható lesz-e apró lábakkal 
és babakocsival.Fo
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Szülinapi csevegés
Időpont: 2019. február 9., szombat, 17 óra
Helyszín: a József Attila Művelődési Ház nagyterme.
Februárban lesz egy éve, hogy elkezdtük felfedezni a  vá-
rosunkat egy kicsit más szemmel, mint a hétköznapokon. 
Azóta minden hónapra jutott legalább egy városjáró séta, 
és a csoportunk létszáma már meghaladja a 450 főt.
Annyi minden történt velünk ez idő alatt, és annyi jó fény-
kép készült − melyeket jó volna végigböngésznünk együtt −, 
továbbá annyi új barátság kötődött, hogy elérkezettnek lát-
tuk az időt egy meghitt, közös beszélgetésre, nosztalgiázás-
ra, további tervek kovácsolására.
Szívesen látunk mindenkit, akivel összeköt a  lakóhelyünk 
szeretete, aki szívesen bekukkant Göd mostani arcai mögé, 
s  részt venne a  múlt mozaikjainak rakosgatásában, aki új 
lakosként éppen úgy szeretné a magáénak érezni a várost, 
mint azok, akik még község korából ismerik.

A program két részből fog állni:
1.  Klubest a József Attila Művelődési Ház nagytermében 

(meglepetésekkel!) 17 és 19 óra között
2.  Fakultatív program a szomszédos vendéglőben
Kérjük, hozzatok magatokkal fényképeket a  családi albu-
mok mélyéről, amelyeken a település felismerhető részletei 
is láthatóak, vagy olyan személyek, akik valamilyen módon 
részt vettek Alsógöd és  Felsőgöd, illetve Újtelep életének 
alakulásában.
Azt remélem, hogy előbukkannak majd olyan felvételek, 
plakátok, levelezőlapok is, amelyek nem jelentek meg még 
nyomtatásban, és helytörténeti jelentőséggel bírnak.
A süteménnyel vagy pogácsával érkező kedves résztvevők 
neve felkerül majd a rendezvény szponzori listájára.

A szervezők
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FELHÍVÁS

Előzzük meg a lakástüzeket!

Közelednek az ünnepek, az adventi vasárnapok, a karácsony 
és a szilveszter. Ilyenkor a meggyújtott gyertyákat és csillag-
szórókat egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni!

Mindig tartsuk szem előtt, hogy az adventi koszorú, a ka-
rácsonyfa, a  hangulatvilágítás, a  nem biztonságos égősor 
és a tűzhelyen felejtett étel a legkisebb óvatlanság esetén is 
könnyedén tüzet okozhat!

Égő olajat tilos vízzel oltani, ehelyett fedőt kell rátennünk, 
le kell kapcsolnunk a tűzhelyet és lehúznunk róla a lángoló 
edényt. Fontos továbbá, hogy minden esetben időben rea-
gáljunk a kialakult tüzekre, mert azok a lakásban található 
textíliákon és  a  karácsonyfán keresztül nagyon rövid idő 
alatt jelentős méretűvé nőhetnek. Kisebb tüzeket magunk is 
megpróbálhatunk eloltani, ha azonban nagyobb a  baj, ha-
ladéktalanul hívjuk a 112-es segélyhívót, és zárjuk be a tűz 
által érintett helyiséget.

G. K.

BALESETMEGELŐZÉS

Az ingatlan tulajdonosok téli 
teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értel-
mében a ház előtti közterület rendben tartása az ingatlantu-
lajdonos feladata. A téli időszakban mindenkinek gondoskod-
nia kell az ingatlanja előtti járdaszakaszon a hó elkotrásáról 
és a síkosságmentesítésről. Az ingatlan tulajdonosának (vagy 
használójának) feladatai közé tartozik az is, hogy a járdasza-
kasz melletti árkokat, csatornanyílásokat megtisztítsa a hótól, 
a jégtől és a víz lefolyását gátló egyéb anyagoktól.

TÁJÉKOZTATÁS

Ünnepi nyitvatartás a Gödi 
Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán 

•  December 21., péntek: 7-től 12 óráig
•  December 24., hétfő: zárva
•  December 28., péntek: zárva
•  December 31., hétfő: zárva
•  2019. január 4., péntek: 7-től 12 óráig

2018. december 24-én a hétfőn, december 25-én a kedden, 
december 26-án a szerdán, december 31-én a hétfőn, 2019. 
január 1-jén a kedden esedékes hulladékszállítási terüle-
tekről történik a hulladékok begyűjtése.

Ügyfélszolgálat
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Fenyőfák elszállítása az ünnepek 
után
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az ingatlanok elé 
kihelyezett fenyőfák elszállítása kizárólag 2019 második 
és negyedik hetében, az adott körzetre érvényes hulladék-
szállítási napon történik.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

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.
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Göd Város Önkormányzata 2017-ben 
gyógypedagógiai álláshellyel tette le-
hetővé a  Szivárvány Bölcsőde gyógy-
pedagógiai ellátását. Ekkor indulhatott 
el a Hidroterápiás Rehabilitációs Gim-

nasztikai (HRG) és  a  Tervezett Szen-
zomotoros Tréning (TSMT) fejlesztés 
megkésett vagy eltérő fejlődésmenetet 
mutató gyermekek felzárkóztatására. 
2018 októberétől állatasszisztált pe-

dagógiai foglalkozásainkkal minden 
bölcsődei csoportot felkeresünk a Ma-
temedik 97 − Nyolckézláb Állatterá-
piás Munkacsoport vezetőjével, Rózsa 
Lindával és  a  képeken bemutatkozó 
kutyákkal. Ebben az évben játékos fel-
adatok segítségével ismerkednek meg 
a gyermekek a kutyákkal.

Köszönet Ráczki Marianna bölcsődeve-
zetőnek és  a  bölcsőde minden dolgozó-
jának, hogy szeretettel fogadnak min-
ket! Köszönet továbbá az állatasszisztált 
pedagógia támogatóinak: a  szülőknek, 
a  Piramis Építőház Kft.-nek, a  váci Le-
vendula Gyógyszertárnak, a Polyter-Mix 
Kft.-nek és a Forsense 2.0 Kft.-nek!

Bodai Ágnes okleveles gyógypedagógus

KISGYERMEKNEVELÉS

Állatasszisztált foglalkozások a bölcsődében

Sziasztok! Nudli vagyok! Kacifánt 
kollégámmal minden héten meglátogatjuk 
a bölcsődéseket

Amikor megérkezünk, sok-sok simogatást kapunk, majd „megfürdetnek” minket

Nagyon vicces, amikor utánoznak bennünket (fekszünk, ülünk, forgunk, ugrunk, hajolunk)

Amikor az alagúton bújunk át, a gyerekek 
követnek minket, és utána megdicsérnek

Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra 
lecsücsülünk… 

Áldott, békés, csontban gazdag ünnepeket 
kívánunk! 
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Az iskolák hírei

A Piarista Szakközépiskolával együtt  
Göd is nagy figyelmet kap az utóbbi 
időben. Ugyanis egyre több megke-
resés érkezik hozzánk a  Gödi Körkép 
novemberi számában és az országos 
médiumokban is bemutatott orien-
tációs évünk kapcsán. A  Duna Tele-
vízió Új nemzedék című műsora volt 
az  első: 15 percben mutatták be azt 

a pilot programot, amelyet az érdeklő-
dő szülők és  tanulók a november 9-ei 
nyílt napunkon közelebbről is megis-
merhettek.

A vállalati szereplők részvételével 
megtartott nyílt nap ezúttal nem csu-
pán a Gödön oktatott szakmákat akar-
ta megmutatni, hanem azokat a  lehe-
tőségeket is, amiket egy piarista diák 

a 2019−2020-as tanévben megragadhat 
majd. S nemcsak a tanulás, hanem töb-
bek között az önismeret terén is előbb-
re léphet, a tanév végén pedig dönthet 
arról, hogy melyik szakmát szeretné 
tanulni.

A Duna TV október közepén mu-
tatta be ezt az új képzési formát, meg-
szólaltatva diákokat és  tanárokat. 
Hírt adott rólunk a  Kossuth Rádió, 
a Magyar Kurír, a Mária Rádió, a Ka-
tolikus Rádió és a Szent István Rádió 
(Eger és  környéke) is. A  Karc FM élő 
műsorában közel egy órán keresztül 
beszélgetett Valaczka János Pál főigaz-
gató és  Turnherr Krisztián diákunk 
az új képzésről. Hozzájuk csatlakozott 
Katona Miklós, a váci Piarista Fejlesztő 
Központ vezetője, mivel az egyéni ké-
pességfelmérésben a központ lesz a se-
gítségünkre.

Remélhetőleg e  széles körű megje-
lenéssel Göd város jó hírnevéhez is 
hozzájárulunk, s  mind többen halla-
nak az iskolánkról is. És, hogy milyen 
a képzés valójában? A következő nyílt 
napon, december 15-én ki-ki megte-
kintheti személyesen is!

B. E.

A PontVelem Okos Program orszá-
gos kezdeményezés általános iskolás 
diákoknak és  tanáraiknak, bevonva 
a  gyerekek szüleit is. A  program ér-
tékes ajándékokkal játékos formában 
ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, 
a pénzügyi tudatosságra és a fenntart-
ható életmódra, miközben hangsú-
lyozza az egymást segítő karitatív tevé-
kenységek fontosságát.

E programban a  diákok különféle 
tevékenységekkel pontokat gyűjtenek, 
amiket beválthatnak tárgyi vagy él-
ményajándékokra, illetve jótékony cé-
lokra ajánlhatnak fel. Pontot gyűjteni 
szelektív hulladékgyűjtéssel, a  prog-
ram által kínált online játékokkal, 
illetve a  BankVelem pénzügyi okta-

tóprogramban való aktív részvétellel 
lehet.

A diákok az  összegyűjtött eleme-
kért, mobiltelefonokért és  e-kütyü-
kért pontokat kapnak, melyekkel 
gazdálkodhatnak. Levásárolhatják 
azokat, vagy a  PontBankban gyűjtve 
− mint egy valóságos bankban − le-
köthetik, utalhatják, vagyis játékos 
formában ismerkedhetnek a  mai vi-
lágban egyre fontosabbá váló pénz-
ügyi alapfogalmakkal (számla, betét-
lekötés, kamatszámítás stb).

Október elején megérkezett isko-
lánkba két elemgyűjtő-edény, melyek 
egy hónap alatt meg is teltek. Az őszi 
szünetig 388 kg elemet és  54 db mo-
biltelefont, valamint e-kütyüt hoztak 

be tanulóink szüleik segítségével. Van-
nak, akik egyénileg gyűjtik a pontokat, 
de előfordul, hogy ez osztálykeretben 
történik.

A következő dolgokat gyűjtjük: ele-
mek, kisméretű akkumulátorok, mo-
biltelefonok, e-kütyük (e-kütyü lehet: 
PDA, tablet, digitális fényképezőgép, 
digitális kamera, GPS navigációs ké-
szülék).

Iskolánk az országos gyűjtőverseny-
ben jelenleg a 7. (elemek), illetve a 17. 
(e-kütyük) helyen áll. Pest megyében 
mindkét tekintetben a második helyen 
vagyunk.

Kérjük, továbbra is támogassák 
munkánkat, amellyel célunk a környe-
zetvédelem fontosságának tudatosítása 
a tanulóinkban.

Bérczesné Leányvári Anikó
PontVelem kapcsolattartó

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Médiumok fókuszában a piaristák

Már az előző nyílt napon is nagy volt az érdeklődés

HUZELLA ISKOLA

Iskolánk csatlakozott a PontVelem programhoz
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Sokéves hagyományként idén 
ismét megrendezzük a gyerekek 
által várva várt karácsony előt-
ti csereberevásárt. December 
13-án, csütörtökön 14.30 órától 
16.30 óráig várjuk a  diákáru-
sokat és  a  vásárlókat az  iskola 
ebédlőjében. Ilyenkor a gyerekek 
összegyűjtik otthoni megunt, de 
jó állapotú játékaikat, könyvei-
ket, házi süteményeket és üdítő-
ket készítenek, s  azokat elcseré-
lik diáktársaikkal. Jobbnál jobb 
üzletek köttetnek, és  örömmel 
mutatják be egymásnak szerze-
ményeiket.

H. A.
November 20-án, kedden 18 huzellás 
diák meghallgathatott egy-egy fizi-
kai és  kémiai előadást Debrecenben, 
az MTA Atommagkutató Intézetében. 
Elsőként az energiáról tudhattunk meg 
sok hasznos információt, például azt, 
hogy a  napelemek és  a  szélturbinák 
nem is olyan környezetkímélők, mint 
ahogyan sokan állítják. Kisebb model-
leken mutatta be az előadó a szélturbi-
na működését. Ezek után egy kémiai 
előadáson vettünk részt. Nagyon tet-
szett, hogy a kísérletek végrehajtásához 
minket is segítségül hívtak. Mínusz 
196 Celsius-fokos folyékony nitrogént 

folyattak a kezünkön, ami nagyon em-
lékezetes élmény volt. A nitrogén által 
megfagyasztott szöget egy deszkába 
vertük, méghozzá virslivel, ami a min-
dennapi életben megvalósíthatatlan, 
mégis nagyon szórakoztató volt. Leg-
végül pedig a szabad levegőn öntöttek 
nitrogént a  betonra, amiben lépkedve 
olyan érzés volt, mintha a felhőben jár-
kálnánk. Mindenki figyelmébe aján-
lom ezt a programlehetőséget, aki egy 
felejthetetlen élményt szeretne szerez-
ni magának.

Hegedűs Angéla (8/a)

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Vidám sündisznócska
A fenti címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot iskolánk képzőművészeti 
tagozata a gödi óvodák, azon belül 
is a középső és nagycsoportos gyer-
mekek számára. A rajzokon megje-
leníthették a  sündisznócska vidám 
pillanatait, amint éppen meglá-
togatja a  barátait, kertészkedik, 
csinosítja a  lakását, kirándul vagy 
gyümölcsöt gyűjt. Közel 100 csodás 
pályázati munka érkezett.

A díjátadó november 15-én volt 
iskolánk dísztermében, ahol 30 
egyéni és csoportos díjat adhattunk 
át. Köszönjük az óvodák részvételét 
és  segítő szervezését, a  szülőknek 
és a gyerekeknek pedig azt, hogy el-
látogattak az iskolánkba.

HUZELLA ISKOLA

Csereberevásár

HUZELLA ISKOLA

Az MTA Atommagkutató Intézetében jártunk

A kísérletek jó részét a huzellás diákok végezhették el

November 6-án a  kreatív gyermek-
táncos osztályok a  Vuk című hangu-
latos, interaktív táncszínházi előadást 

tekintették meg a  Müpában. A  szín-
házi esten 24 gyermek és 8 felnőtt vett 
részt.

November 10-én került sor 
az  MLTSZ Őszi Országos Kupájára, 
amelyet a  Soroksári Sportcsarnokban 
rendeztek meg. Alapfok 2. osztályo-
saink indultak ezen a versenyen, ahol 
nagyon magas pontszámot, kereken 
hatvanat értek el. Ezzel ezüst minősí-
tést szereztek, − az  arany minősítés-
hez mindössze három pont hiányzott. 
A gyerekek nagyon színvonalas, dina-
mikus táncot adtak elő. Gratulálunk 
tanulóinknak, és köszönjük a felkészí-
tést Boldog Mónika tanárnőnek!

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Táncos hírek

Az ezüst minősítést szerzett táncosok koreográfiája külön dicséretet érdemelt
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A keresztény ünnepkör néphagyomá-
nyokon alapuló eseményei adventtől 
egészen karácsonyig adják a  gerincét 
a  Búzaszem évente ismétlődő rendez-
vényeinek, így a táncházaknak is, ame-
lyek rendszerint egy-egy jeles naphoz 
kapcsolódnak. Táncházainkban meg-

elevenednek a népszokások, így példá-
ul a konc-cibere vetélkedő és a farsan-
gi alakoskodás. Táncházaink batyus 
jellegűek.

A Búzaszem Alapítvány szervezé-
sében, a Csoóri Sándor Program által 
támogatott táncházak 2019. első félévi 

rendje az  alábbi, melyekre váltakoz-
va a Juhász Dénes által vezetett Békás 
Bandát és a Mészáros Erzsébet nevéhez 
fűződő Magyarhang zenekart hívjuk 
meg. Rendszeres közreműködő zené-
szünk Bese Botond gödi dudás.

Március 2-án farsangi bált 
és táncházat, április 22-én húsvéthét-
fői locsolóbált tartunk, június 1-jén 
pedig a Magyar hagyományok napját 
és június 22-én Szent Iván napját ün-
nepeljük.

A táncházak a gyermekek táncházá-
val kezdődnek, rendszerint somogyi 
és  moldvai táncokkal, táncoktatással. 
E két táncrend alatt a zenekarhoz csat-
lakozhatnak a Búzaszem Iskola tanulói 
az általuk tanult hangszerekkel, és per-
sze közreműködnek a  népi éneket ta-
nulók is.

A felnőtt táncházak főként széki, 
mezőségi, kalotaszegi, vajdaszentivá-
nyi és  szilágysági táncokat mutatnak 
be.

A Búzaszem táncházainak támoga-
tója az  Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a  támogatás folyósítója pedig 
a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

M. B.

BÚZASZEM ISKOLA

Táncházak a Búzaszemben

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

Kellemes ünnepeket kíván

 a Gödi Termálstrandfürdő!
Kellemes ünnepeket kíván

 a Gödi Termálstrandfürdő!

Ünnepi nyitvatartás:
December 24–25–26-án, 
december 31-én és január 1-jén 
a strandfürdő zárva tart.

A többi napon a téli 
nyitvatartási rend szerint 
üzemel.

A táncházak valódi közösségi élményt jelentenek minden résztvevőnek
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•  December 22., szombat 18.00: advent 4. vasárnapja előesti 
szentmise

•  December 23., vasárnap 8.30 és 10.30: advent 4. vasárnapja
•  December 24., hétfő 15.00: pásztorjáték 
•  December 25., kedd 00.00: karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Jelenits István piarista atya mutatja be; 10.30: 
karácsony főünnepe 

•  December 26., szerda 10.30: karácsony másnapja
•  December 29., szombat 18.00: Szent Család vasárnapja előesti 

szentmise
•  December 30., vasárnap 8.30 és 10.30: Szent Család vasárnapja

•  December 31., hétfő 17.00: Szent Szilveszter pápa ünnepe, 
hálaadó szentmise

•  Január 1., kedd 8.30 és 10.30: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe
•  Január 5., szombat 18.00: Vízkereszt, Urunk megjelenése előesti 

szentmise
•  Január 6., vasárnap 8.30 és 10.30:  Vízkereszt, Urunk 

megjelenése
•  Január 12., szombat 18.00: Urunk megkeresztelkedése, évközi 1. 

vasárnap előesti szentmise
•  Január 13., vasárnap 8.30 és 10.30: Urunk megkeresztelkedése, 

évközi 1. vasárnap

•  December 23., vasárnap 8.30 és 18.00: advent 4. vasárnapja
•  December 24., hétfő 17.00: pásztorjáték 
•  December 25., kedd 00.00: karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Mészáros Csaba plébános atya mutatja be; 8.30 és 
18.00: karácsony főünnepe

•  December 26., szerda 8.30: karácsony másnapja
•  December 30., vasárnap 8.30 és 18.00: Szent Család vasárnapja

•  December 31., hétfő 19 óra: Szent Szilveszter pápa ünnepe, 
hálaadó szentmise

•  Január 1., kedd 8.30 és 18.00: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe
•  Január 6., vasárnap 8.30 és 18.00: Vízkereszt, Urunk 

megjelenése
•  Január 13., vasárnap 8.30 és 18.00: Urunk megkeresztelkedése, 

évközi 1. vasárnap

A Z EGY H Á Z A K Ü N N E PI E SE M É N Y E I

Evangélikus programok
http://dunakeszi.lutheran.hu

•  December 23., vasárnap: Családi gyermekkarácsony és 
istentisztelet 9.15-kor az alsógödi evangélikus templomban, 
10.45-kor a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 24., hétfő: Szentesti istentiszteletek 14.00-kor 
Alsógödön, 16.00-kor Dunakeszin

•  December 25., kedd: karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával 8.00-kor Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-
kor Dunakeszin, 15.00-kor Sződligeten

•  December 26., szerda 10.45: karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával Dunakeszin

•  December 26. du. − december 29.: lelkészi hivatali szünet
•  December 30., vasárnap: istentisztelet a szokott rend szerint: 

8.00 Felsőgöd, 9.15 Alsógöd, 10.45 Dunakeszi
•  December 31., hétfő 17.00: óév esti rövid áhítat Dunakeszin
•  Január 1., kedd 10.45: újévi ünnepi istentisztelet úrvacsorával 

Dunakeszin
•  Január 6., vasárnap: vízkereszti istentisztelet 8.00-kor 

Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10:45-kor Dunakeszin

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
Az alsógödi Szent István király-templom programjai, szentmiséi

http://alsogod.plebania.hu

A felsőgödi Jézus Szíve-templom programjai, szentmiséi
http://felsogod.plebania.hu

•  December 11., kedd 19.00: presbiteri adventi este a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 12., szerda 16.00: idősek karácsonya a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 13., csütörtök 16.00: idősek karácsonya az alsógödi 
gyülekezeti teremben

•  December 14., péntek 18.00: gyermekek karácsonya az Alsógödi 
Református Templomban, utána a gyülekezeti teremben 
kézműves foglalkozás

•  December 15., szombat 18.00: imaközösség a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 16., vasárnap 16:00: advent 3. vasárnapja – 
gyermekek karácsonya a Felsőgödi Református Templomban, 
utána a gyülekezeti teremben kézműves foglalkozás

•  December 17., hétfő 18.00: idősek és gyermekek karácsonya 
a sződligeti templomban, utána szeretetvendégség a gyülekezeti 
teremben 

•  December 20., csütörtök 18.00: Úrvacsorára Felkészítő 
Bűnbánati Istentisztelet Sződligeten

•  December 21., péntek 18.00: Úrvacsorára Felkészítő Bűnbánati 
Istentisztelet Alsógödön

•  December 22., szombat 18.00: Úrvacsorára Felkészítő Bűnbánati 
Istentisztelet Felsőgödön, utána 19.00-tól imaközösség

•  December 24., hétfő 16.00: közös szentesti istentisztelet 
az alsógödi templomban

•  December 25. kedd: karácsony 1. napja − ünnepi istentiszteletek 
Úrvacsorával: 8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 11.15 (!) Alsógöd

•  December 26. szerda: karácsony 2. napja − üünnepi 
istentiszteletek Úrvacsorával: 8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 
11.15 (!) Alsógöd

•  December 30., vasárnap:  istentiszteletek a vasárnapi rend 
szerint

•  December 31., hétfő 17.00: közös óévi hálaadó istentisztelet 
a felsőgödi templomban

•  Január 1., kedd: újév első napi istentiszteletek: 8.00 Sződliget, 
9.30 Felsőgöd, 11.00 Alsógöd

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti Református Gyülekezetek programjai
www.alsogod.hu

Bővebb információkért és az esetleges változásokért látogasson el honlapunkra – www.alsogod.hu −, ahol igehirdetéseinket 
visszamenőleg egy évre videoformátumban is megtekintheti.

Áldott karácsonyt kívánunk a Gödi Körkép olvasóinak gyülekezetünk tagjai nevében!



Advent mindenkinek mást jelent. 
Mi, az  evangélikus gyülekezetben 
vasárnapról vasárnapra arra igyek-
szünk figyelni, hogy nevünket mi-
ként élhetjük meg ebben az  idő-
szakban. Tudunk-e igazán örömhírt 
hordozók, igazi evangélikusok 
lenni? Hitünk szerint mindenki szí-
vében el van rejtve ez a  lehetőség, 
de hasonlóan az  adventi koszorú 
gyertyáihoz, ha nem gyújtják meg, 
akkor nem tölti be a  küldetését. 
Próbáljuk ki együtt, hogy tudunk-e 
most három lépést közelíteni Jézus-
hoz? A  három lépés az  advent há-
rom keresztyén jellemzője, én most 
indulok, hogy megpróbálkozzam 
ezekkel.

Gyermekként nagyon szerettük 
az ünnepeket, mert akkor jó sok idő 
volt az  összes játék kipróbálására. 
Míg odakinn a  felnőttek beszélget-
tek, mi, kicsik valami varázslatos 
világban voltunk, és  a  legváltoza-
tosabb játékokat játszottuk. Sosem 
gondoltunk az időre, csak arra, hogy 
akkor és ott jó nekünk. Isten elküld-
te Fiát a  történelem egy pontján, 
amit mi, keresztyének nem a  múlt-
nak, hanem a  jelennek, a  most 
ajándékának tekintünk. A  2Kor 6,2 
szerint „Íme, most van a  kegyelem 
ideje! Íme, most van az  üdvösség 

napja!” Csupán elképzelhetjük, mint 
a játék világában, csak ez már a va-
lóság, hogy milyen lesz ott, ahol Is-
ten helyet készített nekünk, és ahol 
az idő nem sürget bennünket. A lé-
tezés ajándéka most és örökké igazi 
adventi ajándék, mert Isten akkor, 
az  első advent alkalmával tudatta 
a  világgal, hogy aki őbenne hisz, 
az ha meghal is él.

A füstölgő mécses is világít, amíg 
van ereje. A  szenvedéssel és  meg-
próbáltatással küszködő ember is 
lehet fényes mások számára. Az ad-
venti fények közül a legkisebb a leg-
értékesebb, mert őt mindig meg-
támogatja Isten szent ereje, hiszen 
ő  a  „megrepedt nádszálat nem töri 
el, a füstölgő mécsest nem oltja ki”. 
Pál apostol is az erőtlenségeivel tud 
csak dicsekedni, azzal világít. Hi-
szem, hogy mindez közelebb visz 
Istenhez, és  távolabb a  múlandó 
javaktól, amelyekben a  nagyságot 
keresik olyan sokan.

Végül pedig egy szójáték. Van-e 
olyan magyar kétbetűs szavunk, 
amely benne van az  adventben? 
Ugye, hogy igen? Adhatunk akkor, 
amikor Jézus adja nekünk saját ma-
gát bűneinkért áldozatul. Adhatunk 
akkor, amikor nekünk is szükségünk 
lenne az  adományra, vagy jólesne 

az  ajándék. De hálából és  hitből 
adunk, mert „úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta” 
értünk. Ne felejts el adventet adni 
valaki ismeretlennek, mert neked 
a  családtagjaid adnak! Ne hagyjuk, 
hogy az  adventus Domini, vagyis 
az  Úr eljövetele anélkül érjen ben-
nünket, hogy ne adventeztünk vol-
na!

Chikán Katalin
evangélikus lelkész

Advent ajándékai

Puszta Sándor

Örökké karácsony

Amikor elhallgat az angyalok 
éneke,
Amikor az égről eltűnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz 
visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a szívben.
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Pilinszky János

Karácsonyi gondolatok (részlet)

Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozás gesztusának is 
ez az értelme: önmagunkat, önmagunknak egy „részét” ajándékozzuk, 
adjuk oda másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem 
marad puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb az odaadásunk, s ha tel-
jes emberségünk, minden jelképességünk, s minél tudatosabban vesz 
részt benne. Csak így kerülhetjük el a csodálatosan harmonikus ün-
nep nemegyszer zavaró kísérőit, azt, hogy a három nap pillanatra se 
váljék terhessé vagy akár unalmassá. Mert a  szórakozás természete, 
hogy kiapad, egyedül a szeretet találékonysága kifogyhatatlan.

A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a de-
cemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, 
mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járásá-
ra, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre meghozza 
számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak „ránk köszönt”, 
az ünnepet ki is kell érdemelnünk.

Annak, akinek az ünnepet már csak az idő körforgása hozza meg, 
annak számára lassan kihűl a karácsony melege, kiürül jelentése, míg 
végül kínos teherré válik.

Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, 
amitől percre se tud megszabadulni, kell pillanatról pillanatra kiérde-
melnie, megtalálnia. Életünk e terhes és fölemelő ellentmondásának 
egyik legszebb diadala, értékmérője: a valóban megtalált ünnep. Azt 
jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sike-
rült szabadsággá, értelemmé, szépséggé emelnünk. A  valódi ünnep: 
az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra 
vagy pillanatokra, de e nélkül a „pillanat” nélkül puszta körforgásba 
merül vissza naptárunk.

Fekete István

Régi karácsony (részlet)

Ilyenkor − így karácsony táján − a magányos szobák még magányo-
sabbak, a  régi puszták még csendesebbek, de az  emlékek élőbbek 
és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok halk, 
puha ölelése.

Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg utakat megjárni, a fiatalság ragyo-
gó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit, és látni az elment patakok 
ringató játékát a holdvilággal, a szánkós utak alig pendülő éjszakáit, 
a karácsonyfákat, amelyek el nem múlnak soha, és az álmokat, melyek 
az örökkévalóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni és boldog-
nak lenni, mint a szerelemben megfürdött emberi lélek.

És ilyenkor nem jut eszembe: pénz, jólét, dicsőség, nyers vágy és el-
múlt szerelem, csak a múló élet apró örömei, távoli nevetés a szívem-
ben, és  emberek, akik halkan járnak valahol a  ködben, csendesen 
szólnak az idő árnyékai mögött, mégis őket hallom és nem a fájdalom 
ordítását, a dicsőség nyers kiáltását, vagy a szerelem bódult és rekedt 
suttogását.

Őket hallom, akiket szerettem és szerény emberi mivoltukban tisz-
teltem is, akik − néha − tíz évig hordtak egy pár csizmát, fél évig fa-
ragtak egy pásztorbotot, a  betűt nem ismerték, de életük maga volt 
a törvény... és egyedül se tettek soha semmit, amit ország-világ előtt is 
meg ne tehettek volna.

Őket látom és hallom karácsony hetének emlékező, esti tűnődései-
ben: néha vidáman, nem szomorúan, de mindvégig mélyen a szívem-
ben.



A finom gyümölcstea mellett hamar 
rátérünk az örömteli hírre: néhány 
hete a Magyar Opera Napján Juli-

kát örökös tagjai közé választotta az Ope-
raház.
− Számomra ennek minden eddigi díjam-
nál, elismerésemnél nagyobb az értéke. Itt 
és  most ugyanis a  kollégáim ítéltek meg 
szakmailag és  emberileg, s  jutottak arra, 
hogy érdemes vagyok az  örökös tagságra. 
Azok a pályatársak, akikkel együtt énekel-
tünk, izzadtunk, loholtunk próbáról hang-
felvételre… Olyan kollégák közé került 
most be a nevem, akikkel nagy ajándék egy 

társaságba tartozni. Az  is nagy öröm pél-
dául, hogy Berkes János barátommal (kis 
túlzással, a  szomszédommal) egy „csapat-
ba” kerültem.

− Vágytál erre?
− Álszentség lenne azt állítani, hogy nem. 
És  kicsit el is bizonytalanodtam már: ta-
lán nem vagyok elég jó, hogy ezt a  tulaj-
donképpeni „hűség és minőség” díjként is 
értelmezhető címet megkapjam. Végül is 
1974 óta második otthonom az Opera. Már 
előtte, akadémista koromban is énekeltem 
ott, ösztöndíjjal. Visszatekintve a pályafu-
tásomra, mindig is nagy biztonságot nyúj-
tott nekem, hogy van egy színházam, aho-
va tartozom. Bár jártam bizony külföldön 
is eleget, nekem az nem volt életre-halálra 
harc, szemben azokkal a kollégákkal, akik 
nem voltak leszerződve sehová.

− Az elmúlt évtizedekben változott az ope-
ra népszerűsége? Voltak csúcsok, esetleg 
mélypontok?
− Ez nehéz kérdés. Változnak az idők. Ré-
gen mindenki ismerte az operaénekeseket. 
Tucatnyi operafilmet forgattunk. Nem tud-
tam úgy utcára menni, hogy ne ismerjenek 
fel. Ma kevésbé ismerik az énekeseket, in-
kább a rendezés dominál – most ez vonzza 
be a közönség újabb generációit. Az Opera-
ház jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a legfiatalabbakkal is megismer-
tesse a  műfajt. Az  idősebb énekesek mint 
az Opera Nagykövetei járják az óvodákat, 
iskolákat, és  a  gyerekek nyelvén ismerte-
tik meg ezt a  csodás világot. A  közönség 
pedig választhat: klasszikus vagy modern 
feldolgozásban is elérhetőek az  előadások, 
kinek-kinek ízlése szerint.

− Most is kapcsolódsz az  operához, a  ta-
nítványaid révén a  Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen.
− Igen, minden évben azt gondolom, hogy 
na, ez az utolsó… De akkor mindig jön egy 
kislány, hogy Julika néni, tanítson engem, 

és akkor felkérnek az egyetemről is: na, őt 
még vállald el… és  akkor így lesz mindig 
újabb egy vagy két év. Most két nagyon 
tehetséges tanítványom van, jó velük dol-
gozni.

– Amikor megérkeztem, láttam, megkezd-
tétek a karácsonyi készülődést. Hogy telik 
nálatok az advent?
− Egyrészt a  karácsony egyike azon ke-
vés alkalmaknak, amikor az  egész család 
összegyűlik. Egerből, Debrecenből, Bu-

INTERJÚ

Várakozás után még nagyobb 
az ajándék
Az első igazi fagyos téli napon látogattam meg otthonában a Liszt-díjas opera-
énekesnőt, Pászthy Júliát. A gödi házban már karácsonyi előkészületek zajla-
nak: a  két nagyszülő, Julika, és  férje, Karosi Ottó Vendelkének, a  háromesz-
tendős unokának készíti a meglepetést az ebédlőasztalon. Érkezésemkor Ottó 
nagyapa a konyhába vonul el a félkész ajándékkal, hogy mi Julikával nyugod-
tan beszélgethessünk.

Névjegy

Pászthy Júlia
opera-énekesnő, egyetemi tanár

Egerben született, 1947-ben.

Gyermekei: Karosi Júlia jazz-
énekesnő és Karosi Bálint 
orgonaművész.

Díjai, elismerései: A Magyar 
Operaház Örökös Tagja, Liszt 
Ferenc-díj, a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje, Bartók–Pásztory-díj, 
Erzsébet-díj, Lyra-díj.

Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami 
Operaház főigazgatójával (balra) és férjével, 
Karosi Ottóval a díjátadáson

Az Örökös Tagságról szóló díszoklevél

KULTÚRA
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dapestről, Amerikából. Nagyon hangsúlyos ünne-
pünk, alig várjuk, készülődünk, és a gyerekeinken 
és az unokánkon kívül itt vannak a keresztgyereke-
ink családostul, testvérek… Itt Gödön hosszú évek 
óta néhány baráti házaspárral esténként összegyű-
lünk, mindig másnál, a Szent család-járásra. Együtt 
imádkozunk és énekelünk, beszélgetünk, így várjuk 
napról napra a  Megváltó születését. Ez  emlékeztet 
a  gyerekkoromra, amikor a  nagymamámmal haj-
nalonként a  hatalmas hóban mentünk a  rorátéra. 
Ezért is fontos nekem, és ezt szeretném is majd to-
vábbadni. Hagyomány már az  újévi házi koncert 
is, amelyen a  gyerekeink és  a  tanítványaim is fel 
szoktak lépni. Volt, hogy huszonnyolcan ültünk 
itt a  nappaliban… Most is meg kéne szerveznem, 
és  megfőznöm az elmaradhatatlan káposztalevest. 
Így telik nálunk a várakozás.

− Egerből kerültél Budapestre, onnan költöztetek 
Gödre. Otthonod lett a város?
− Nagyon szeretek Gödön lakni. Ezt mindenkép-
pen írd meg! Nekem ez olyan, mint az a városrész 
Egerben, ahol laktunk. Itt is mindenki mindenkit 
ismer, törődünk egymással, kicsit olyan falusias 
ilyen szempontból, szóval személyes. Nyáron volt 
utcabálunk, sok jó fej fiatal szomszéddal, akik ked-
vesen kíváncsiak voltak ránk, és ez nagyon jó érzés!

− Egy gondolat erejéig azért kanyarodjunk vissza 
az operához. Mi a titok?
− Alapvetően kell, hogy legyen az embernek talen-
tuma – arról ugye nem tehet, azt kapja. De emellé 
szükséges a szorgalom és az elhivatottság. Viszont, 
ha örömödet leled abban, amit csinálsz, akkor egy 
idő után már fel sem tűnik, hogy mindehhez meny-
nyi szorgos munka kell.

V. Pálfai Kinga

Üdvözlet Berkes Jánostól

„A főiskolán ismertem meg Pászthy Julit, 
aki alattam járt jó pár évvel. Már akkori-
ban összebarátkoztam Ottóval is, akivel 
később összeházasodtak, és  a  családjaink 
között is igazi barátság született. Volt sok 
közös szerepünk, például ő volt Mimi a Bo-
héméletből és Iluska a János vitézben, s ha 
még ez sem lenne elég, az  első Duna-par-
ti nyaralójukat mi szereztük nekik, sőt 
a mostani otthonukat is mi ajánlottuk…
Egyívású emberek vagyunk, és ez a hason-
lóság realizálódott az Örökös Tagságban is, 
nagyon örülök neki, és szívből gratulálok!”

Berkes János operaénekes,
érdemes művész, a Magyar Operaház 

Örökös Tagja

December 12., szerda 19 óra
Hedry Mária: Zrínyi Ilona monodráma
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.

December 15., szombat 17 óra
Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter 
Sziámi: Isten pénze
Musical Charles Dickens „Karácsonyi ének” 
című műve nyomán
A Magyarock Dalszínház előadása

December 29., szombat 19 óra
Előszilveszter a Váci Dunakanyar Színházban!
Oszvald Marika, Benkóczy Zoltán, Pohly 
Boglárka, Jenei Gábor
Közreműködik a European Operett Tánckara, 
valamint a European Operett zenekara, 
Neumark Zoltán vezetésével

2019. január 11., péntek 19 óra
Szakonyi Károly: Adáshiba
A Váci Dunakanyar Színház előadása

Január 12., szombat 19 óra
Donald Churchill: Édes bosszú
Vígjáték két részben
A Turay Ida Színház előadása

Január 18., péntek 19 óra
Anyád kínja
Tabumentes, formabontó, zenés előadás két 
részben
Az Orfeum előadása

Január 19., szombat 19 óra
Yasmina Reza: Művészet– vígjáték
A Váci Dunakanyar Színház előadása

Január 20., vasárnap 11 óra
Bolba Tamás − Pozsgai Zsolt: Panna, 
a pöttöm
A HADART Színház előadása

Január 27., vasárnap 19 óra
A. P. Csehov: Ványa bácsi dráma
A Váci Dunakanyar Színház és a Bartók 
Kamaraszínház előadása

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.

GYEREKEK ÜNNEPE

A Duna-part Nyaralóházakban járt 
a Mikulás 
A Duna-part Nyaralóházak idén is hangulatos Mikulás-műsorral várta szín-
háztermébe az óvodás és a kisiskolás gyerekeket. Az Ákom-Bákom Bábszín-
ház, amely az utóbbi években már többször is nagy sikerrel szerepelt a felsőgö-
di szabadidőközpontban, ezúttal a Mikulás a tyúkudvarban című bábjátékával 
varázsolta el a kicsiket. A kedves bábok és a mesébe illő díszletek nemcsak 
a gyerekeket, de a szüleiket is elbűvölték. Az előadás után pedig folytatódott 
a csoda: megérkezett a Mikulás, akitől a kicsik a színpadon vehették át az aján-
dékcsomagokat. A bátrabbak közös fényképeket is készítettek vele.  Milyen jó 
lesz majd évek múlva rábukkanni ezekre a  fotókra a boldog gyerekkor em-
lékei között…  (A rendezvényen készült képek megtekinthetők a Duna-part 
Nyaraló házak Facebook-oldalán.)

K. B.
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− Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni a természetfotózás-
sal?
− Tizenkét évvel ezelőtt vásároltam az első digitális, tükörreflexes 
fényképezőgépemet. Persze már régebben is fotóztam, ám akkor 
még nem a  fényképezés volt az  elsődleges célom. Gyermekko-
rom óta hobbim a természetjárás, a túrázás, a madármegfigyelés, 
s ugyan mindig vittem magammal egy egyszerű kompakt gépet, 
ám csupán azért, hogy megörökítsem, dokumentáljam mindazt, 
amit a  természetben látok. A  professzionális kamerával viszont 
már az élményt kívántam hazavinni s megosztani a családommal, 
a barátaimmal, később pedig a szélesebb közönséggel is.

− Tehát fordult a  kocka: a  túrák során lassan a  fotózásé lett 
a főszerep…
− Igen, valahogy így történhetett. Autodidakta módon képzem 
magam, szakkönyvekből, pályázati anyagokból, de sokat tanulva 
a  neves természetfotósok munkáiból is. Kisgyermekkorom óta 
Gödön élek, a csodás természeti környezet, a Duna-part a mai na-
pig inspiratív hátteret biztosít mindehhez. S persze az sem véletlen, 
hogy a Szegedi Tudományegyetemen szereztem környezetkutatói 
diplomát, mint ahogy az sem, hogy tagja vagyok a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesületnek.

− Folytatom a sort: ön az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
Talajtani és Agrokémiai Intézetének munkatársa. Milyen felada-
tok várják a hétköznapokban?

− Korábban öt éven át a Duna-kutató Intézetben dolgoztam, ahol 
ökológiai-hidrobiológiai kutatásokban vettem részt. Mostani 
munkahelyemen tudományos segédmunkatársként elsősorban 
a  talajerózió vizsgálatával foglalkozom, de az  intézetben végzett 
kutatások igen sokrétűek, szerteágazókat, s  ez elmondható szű-
kebb csapatunk, a  Talajfizikai és  Vízgazdálkodási Osztály mun-
kájáról is.

− Az Év természetfotósa díjat november hatodikán, a Természet-
tudományi Múzeumban vehette át. Szigorú protokoll, kimért lép-
tek és, hm, villogó vakuk?
− Rendkívül jó, oldott hangulatú este volt. S különösen annak 
örültem, hogy az idei, a sorban a 26. pályázatra minden korábbinál 
több természetfotós adta be munkáit. A zsűri a megmérettetésre 

ELISMERÉS

Az Év természetfotósa – 2018
Immár 26. alkalommal hirdette meg a naturArt – Magyar 
Természetfotósok Szövetsége Közép-Európa legrangosabb 
természetfotós pályázatát. A korábbi megmérettetésekhez 
hasonlóan az idei kiírás is izgalmas versengést hozott. Vá-
rosunknak pedig örömöt: a hazai legmagasabb természet-
fotós elismerést, az Év természetfotósa díjat a Gödön élő 
és alkotó Potyó Imre kapta.

Az idei döntőbe került fotók január 21-ig tekinthetőek meg 
a  Magyar Természettudományi Múzeumban. E  természet-
fotókból egy kétnyelvű, magyar−angol album is megjelent, 
az Alexandra Kiadó gondozásában, Az év természetfotói − Ma-
gyarország 2018 címmel.

A patak ura. Hazánk legritkább őshonos rákfaja, a fokozottan védett, éjjeli 
életmódot folytató kövi rák a Börzsöny egyik tiszta vizű hegyi patakjában, 
egy november végi fagyos erdőben. A tavalyi év legszebb estéin először 
a még lombos, holdfényes szeptemberi erdőben, később pedig a kopasz fák 
alatt komponáltunk

Március. Borostyánszőnyegben fekve, illatos, piciny csillagvirágok közt 
hallgattuk a lágyan éneklő vörösbegyet, ökörszemet és egy hangját 
próbálgató, flótázó fekete rigót (Göd, ártér)

Az Év természetfotósa, kezében a fődíjjal, a vörösbegyet ábrázoló 
kisplasztikával
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érkezett mintegy 4000 fotó közül választotta ki a  125 kiállításra 
kerülő képet, közülük pedig minden kategóriában három díjat is 
kiosztottak. Nagy örömmel töltött el, hogy hét fotóval szerepelhet-
tem a legjobbak között, amiből öt a gödi ártéren készült.

− A  fődíj mellett átvehetett egy Olympus kamerát és  egy hozzá 
tartozó profi 4/3oo mm-es teleobjektívet…
− A címmel járó fődíj Kiss Jenő szegedi szobrászművész gyönyörű 
kisplasztikája volt, s e mellett – ez régi hagyománya e pályázatnak 
– az Év természetfotósát valóban megajándékozzák egy professzio-
nális fényképezőgéppel. Ám, de ez maradjon közöttünk, az esetek 
többségében a fotósok ragaszkodnak a saját, megszokott, „kezük-
höz nőtt” felszerelésükhöz, azaz a jutalomgép – közvetett módon 
− nálam is a meglévő felszerelésem további bővítését fogja segíteni.

− Sok fotója készül a  kék órában: mélykék árnyalatok, lágy fé-
nyek. Melyek a legkedvesebb témái?
− Nem is maguk a  témák, hanem inkább a különös hangulatok, 
az  érdekes közelképek, a különleges képi kompozíciók ragadnak 
magukkal, amelyeket többnyire a kék óra és az éjszaka fényeiben 
örökítek meg. Persze gyakran kísérletezek hosszan egy-egy izgal-
masabb téma kidolgozásán, a hangsúly ekkor az elvont és a szo-
katlan bemutatásán van. Célom olyan varázslatos fajokat is bemu-
tatni, amelyek kevésbé ismertek még a természetfotósok előtt is.

Walter Béla

KLASSZIKUSOK GÖDÖN
a Belépés Családostul komolyzenei hétvégéje a Búzaszemben

Fejérvári Zoltán és Kemenes András
négykezes zongoraestje

d e c e m b e r  14 - é n  18 . 3 0  ó r a k o r
A Montreali Nemzetközi Zongoraverseny tavalyi 

győztese, Fejérvári Zoltán, valamint Kemenes András, 
a Zeneakadémia tanára ad koncertet Gödön.

Gödi művészek koncertje
Kamarazene, operarészletek, karácsonyi dalok

d e c e m b e r  15 - é n  18  ó r a k o r
Fellépnek: Kolonits Klára és Berkes János opera-

énekesek, Oberfrank Péter zongoraművész, karmes-
ter és Homoki Gábor hegedűművész.

Helyszín: Búzaszem Általános Iskola (Göd, Vécsey u. 1.)
A helyfoglaláshoz a becsal6@gmail.com 

címen lehet jelentkezni.
Részletes program: www.becsal.org és www.god.hu; 

Facebook: belépés családostul 
Március. Borostyánszőnyegben fekve, illatos, piciny csillagvirágok közt 
hallgattuk a lágyan éneklő vörösbegyet, ökörszemet és egy hangját 
próbálgató, flótázó fekete rigót (Göd, ártér)

Gombaváros. Sötétedés után bukkantam erre a gombatelepre, 
és feltekintve az égboltra tudtam, hogy itt kell töltenem az éjszakát. 
Az eredmény: egyórás expozíció a gödi ártér legszebb gombacsaládjánál

2019. JANUÁR 4., PÉNTEK 18 ÓRA

ÚJÉVI KONCERT
a kárpátaljai testvértelepülés, 

Jánosi község gyermekeinek javára

Köszöntőt mond:
Markó József polgármester

Közreműködnek:
Gödön élő világhírű művészek

Műsor:
válogatás az opera-, szóló- 

és kamarazenei irodalomból

Belépőjegyek:
2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft

Jegyértékesítés a Művelődési Házban 
és a Polgármesteri Hivatalban

ügyfélfogadási időben.
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KÖNYVES ÖTÖS
decemberi könyvajánlatunk:
•  Lynne Farrow: A gyógyító jód − Nem csak pajzsmi-

rigybetegeknek!
•  Max Tegmark: Élet 3.0 – Embernek lenni a mester-

séges intelligencia korában
•  Iben Dissing Sandahl: Játék dán módra − Hogyan 

neveljünk kiegyensúlyozott, érzelmileg rugalmas 
gyereket a szabad játék segítségével?

•  Éve Herrmann: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat 
15 hónapos kortól. A gyermek támogatása az első 
felfedezések időszakában

•  Mark Wolynn: Örökölt családminták − Félelmek, ér-
zések és  viselkedésminták, melyeket a  tudtunkon 
kívül átvettünk

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. január 25. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. február 1. (péntek) 13 órától kézműves gyer-
mekfoglalkozás
16 órától: „Kézen fekvő állatmesék” – Simon Attila 
zenés animációs előadása
Az előadás során ismert és kevésbé ismert, állatokról 
szóló mesék és dalok elevenednek meg. A két kecs-
ke, az ezüstkócsag és a szürke daru történetén kívül 
az ostoba farkassal is találkozhatunk.
A mesék nem szokványos formában kerülnek a né-
zők elé: a kézjáték és a tárgyjáték ritkán alkalmazott, 
ám nagyon izgalmas formanyelvén kelnek életre.
A műsor „meghívott vendége”: Gyuri, a beszélő ma-
dár.
Az állattörténetek között zongorajátékkal kísért da-
lok hallhatók.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Utolsó nyitvatartási nap könyvtárainkban:

Központi Könyvtár
december 20. (csütörtök) 9 - 12; 13 - 19

Gyermekkönyvtár
december 20. (csütörtök) 10 -12; 13 - 18

Ady Fiókkönyvtár
dec. 20. (csütörtök) 9 - 12; 13 - 18

Könyvtárainkat 2018. december 21-tól  2019. január 
2-ig zárva tartjuk.
Nyitás: 2019. január 3-án, csütörtökön (normál 
nyitva tartás)
Kellemes pihenést, jó olvasást kívánunk!

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

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Könyvbemutató a könyvtárban
Göd előttem, Göd utánam – a cím önmagában is alkalmas 
volt arra, hogy felkeltse a  helyi olvasók érdeklődését, hát 
még hogy megtudtuk: részben valóban városunkban ját-
szódik, mégpedig a Műegyetem Jávorka utcai mérőtelepén! 
November 16-án este az idelátogatók hangulatos beszélge-
tés keretében találkozhattak a  szerzővel, Hajnal Gézával, 
aki a BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Tanszékének vezetője. A hidrogeológus szerző nem tagad-
ta meg civil önmagát: regényét hidrokrimiként aposztro-
fálta, hiszen a főhős, Hámori Márton maga is szakmabeli, 
s  a  regény több helyütt beavatja az olvasót a vízi mérések 
természetrajzába. Számos önéletrajzi adalékkal lettünk 
gazdagabbak: Hajnal Géza elmesélte, hogy nem tudván vá-
lasztani a humán és a reál irány között, a középiskolában 
egyszerre járt magyar és matematika fakultációra. Bár fel-
sőfokú tanulmányait a  Műegyetemen folytatta, az  iroda-
lomhoz sem lett hűtlen: kisregényét, novellásköteteit adta 
ki a katolikus Igen Kiadó, 2015-től pedig a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájá-
nak hallgatója lett, ahol az ’56 Petőfijének nevezett dunake-
szi születésű Gérecz Attila élete és költészete volt a kutatási 
témája. Vendégünk beszélt arról, hogyan ragadta meg őt 
a kalandos sorsú Gérecz Attila alakja, aki hét éven át rabos-
kodott az ország különböző börtöneiben, s az 1954-es dunai 
árvíz idején megszökött a váci börtönből, öttusázó olimpiai 
kerettagként átúszva a sebes sodrású Dunát.

A könyvbemutató végén a  szerző a  könyvtárnak aján-
dékozta az általa sajtó alá rendezett Gérecz-összes kritikai 
kiadását, dedikálta nemcsak a  bemutatott kötetet, hanem 
krimitrilógiájának első darabját, a  „Káépület”-et is, majd 
a mérőtáborba invitált bennünket a nyári mérőgyakorlatok 
idejére. 

A júniusi viszontlátásra, kedves Hajnal Géza, várjuk 
a krimitrilógia befejező darabját! 

Addig is hadd idézzük a  mérőtelep emléktáblájáról 
dr.  Németh Endre sorait, újabb bizonyságául annak, hogy 
a  műszaki tudományok művelőinek is birtokában lehet 
a szavakhoz való érzék:

„A víz nem tűri a nyers erőszakot,
de a természetéhez igazodónak enged.”

Hegyi Valéria
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10 órától
Ákom-Bákom Bábszínház:
A didergő király

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

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

10 órától 18 óráig
IV. Gödi Duna-parti 
Karácsony és Vásár

Adventi vásárral, forralt borral, teával, bábszínházzal és ünnepi 
műsorokkal várjuk a karácsonyra készülődő családokat! 
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
A részletes program az 5. oldalon található.

december 

16
vasárnap

január 

20
vasárnap

10 órától
Maszk Bábszínház:

Betlehemi történet
A társulat a népi bábtáncoltató betlehemezés hagyományait 
felelevenítő élőszereplős játékával várja a közönséget. Hároméves 
kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

16 órától
Iszkiri-koncert
Az országszerte népszerű gödi 
gyermekzenekar dalaiban bármi 

megtörténhet. Üdítően friss produkciójukban a modern világ 
és a mese játékos könnyedséggel keveredik. Szeretettel várunk 
mindenkit!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes! 

december 

16
vasárnap

december 

16
vasárnap

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

18 órától
Bud Spencer – 
Terence Hill Fan Klub

A „Különben dühbe jövünk” (1974) című filmmel 
és hagymásbabbal várjuk kedves vendégeinket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

december 

12
szombat
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– Mit tudhatunk a közös estjükről? Miről 
beszél a kenguru?
– Mindent lehet tudni. Semmi sem titok. 
Aki eljön, az az első pillanattól az utolsó-
ig nyomon követheti az  eseményeket. Bár 
van azért rejtett része is a  fellépéseknek. 
Amikor az egyikünk a színpadon szerepel, 
az nem látható, hogy a másikunk mit csinál 
a színfalak mögött. De elárulom ezt is: vár. 
Így most már tényleg semmi sem titok.

Ha ez a kérdés a tartalomra vonatkozott, 
a válasz akkor is nagyon egyszerű. Vicces 
jelenetek, dalok, vetítések és  párbeszédek 
garmadája követi egymást. És ez mind azt 
szolgálja, hogy a  jelenlévők a  műsor után 
felszabadultabban távozzanak, mint annak 
előtte. Ezt egy negyvenfős kommandós 
egység ellenőrzi a kijáratnál. Megkérdezik 
a  kiáramló embereket, hogy fel vannak-e 

szabadulva. A módszer még tökéletesítésre 
szorul, mert állítólag akadályozza a hiteles 
válaszokat, hogy a kommandósok fegyvert 
fognak a kérdezettekre. Ezen még dolgozni 
fogunk.

A kenguru nem beszél. Az állítás hamis, 
senki se dőljön be ennek a szóbeszédnek.

– Volt-e valami különös előzménye a gödi 
fellépésnek? Milyen volt a közönség? Vevők 
voltak az abszurd humorra?
– Az előadás közös előzménye az volt, hogy 
az  öltözőben összegyűltünk mindannyi-
an, akik érintettek voltunk az előadásban. 
Pethő Zsolt előadóművész, Bognár István 
menedzser, és  jómagam, aki én vagyok. 
A közönség pasztellszínű volt, mert a sze-
münkbe érkező fény halványította a néző-
téren ülő embereket. A  hangjukat viszont 

nagyon jól hallottuk. Néha nyerítettek, ami 
jólesett nekünk. Na, nem azért, mert lóvá 
tettük őket, hanem mert a nyerítés erős ro-
konságban áll a nevetéssel. Ezt egy ausztrál 
tudóscsoport állapította meg négy hete.

Igen, a közönség vevő volt az abszurd hu-
morra. Már a műsor előtt jegyet váltottak, 
ami igen nagy bizalmat feltételez, hiszen 
még nem tudták, hogy mi várható, és mégis 
megvették a belépőket.

– Elképzelhető, hogy a közeljövőben ismét 
ellátogatnak Gödre? Fellép-e szilveszter-
kor, s ha igen, hol és mivel, kivel?
– Minden elképzelhető. Még az  is, hogy 
mindennap fellépünk Gödön. Csak akkor 
hozzá kell képzelni egy állandó buszos 
szállítást az ország minden részéből, hogy 
a közönséget naponta pótolni tudjuk.

Igen, szilveszterkor fellépek. Szlovákiá-
ban töltöm a jeles éjszakát, és magammal 
megyek. És  mivel mostanában új gondo-
latokkal van tele a  fejem, nem is fogok 
unatkozni. Szeretek magammal kommu-
nikálni.

– Készül-e új műsora, lemeze?
– Új műsor? Minden fellépésen új műsort 
láthat a közönség. Még sosem sikerült tö-
kéletesen ugyanazt produkálni két előadá-
son.

Új lemez? Mi az a lemez? Mióta újra ins-
tallálódott az  agyam, ezt a  kifejezést nem 
ismerem. De szerintem a mai generációk jó 
része sem. Mindenkit várunk az előadóter-
mekbe, meg a videomegosztókra, ott van-
nak manapság az új lemezek.

Ja, azt majdnem elfelejtettem mondani, 
hogy jó volt Gödön fellépni. Szívesen jö-
vünk bármikor, és addig tanítgatjuk a ken-
gurut is, hogy jobban tudjon beszélni.

W. B.

INTERJÚ

Beszél-e a kenguru?
November 18-án, vasárnap este a Duna-part Nyaralóházak színháztermében 
élvezhette a szemfüles gödi közönség Dolák-Saly Róbert és Pethő Zsolt A beszé-
lő kenguru című közös estjét. A telt házas előadás után Dolák-Saly Róberttől 
kértünk interjút.

Támogatók: Göd Város Önkormányzata • Katolikus Egyházközség • Violin Alapítvány • Gaude kórus

A Gaude kórus
szeretettel hívja minden kedves barátját

adventi koncertjére!
Karnagy: Földvári Mátyás
Orgonán közreműködik: Slezsák János
Helyszín: Szent István király-templom, Göd
Időpont: 2018. december 16., 16 óra

AJÁNLÓ
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DECEMBER 10. HÉTFŐ | 13.00−17.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának karácsonyi összejövetele

DECEMBER 11. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub délutánja

DECEMBER 13. CSÜTÖRTÖK | 18.00−20.00
A Növénykedvelők Klubjának találkozója

DECEMBER 14. PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele

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

DECEMBER 15. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

17.00 
A Retró Ady Klub összejövetele 

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház
klubjainak aktuális programjai

Első alkalom: 2019. január 16., szerda 10-től 12 óráig
Csoportvezető:

Gaál Szilvia biblioterapeuta
Első téma:

Tudatos naptár − évtervező önismereti workshop
Gaál Szilvia és Jámbor Fruzsina coach segít az új év fókuszált és tudatos 

megtervezésében, hogy a megújulás és a lehetőségek jegyében 
induljon el a 2019-es esztendő!

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, Göd, Pesti út 72.
További információk: http://www.godimuvhaz.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait
2019. január 18-án, pénteken 18 órára

HEGYVÁRI DÁVID
festőművész

A mindenség és a végtelen
című kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Gál Lehel főiskolai docens, festőművész
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
A kiállítás megtekinthető 2019. február 13-ig, a művelődési 
ház programjaihoz igazodóan.

www.godimuvhaz.hu • Telefon: (06 20) 254-5124

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

2018. december 15-én,
szombaton 17 órakor:

Hagyományos karácsonyi ünnepi előzetes,
benne:

Nosztalgiafilmjeink a 60-as és 70-es évekből, 
valamint jövő évi ötletbörze

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

IRODALOMTERÁPIA
csoport indul havi rendszerességgel a művelődési házban
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INTÉZMÉNYÜNK 2018. DECEMBER 23-TÓL 2019. JANUÁR 4-IG ZÁRVA TART.
FOGLALKOZÁSOK KEZDETE: 2019. JANUÁR 7., HÉTFŐ

CSALÁDI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZAK

december 10., hétfő 17 óra:
ASZTALI DÍSZ KÉSZÍTÉSE

december 12., szerda 17 óra:
KARÁCSONYI DEKORÁCIÓK ÉS KARÁCSONYI 

DÍSZEK KÉSZÍTÉSE

december 17., hétfő 17 óra:
MÉZESKALÁCSSÜTÉS

Belépő: 500 Ft/fő

December 12., szerda 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS 

ÓVODÁSOKNAK
Bartha Kata Bábszínháza:

A karácsonyi asztal meséje című tárgyjáték
Szervezett csoportok részére

December 16., vasárnap 16 óra
NÉPTÁNCKARÁCSONY

A művelődési ház néptánccsoportjainak karácsonyi műsora
Közreműködik a Lelkes zenekar
A műsor után családi táncház

A belépés díjtalan.



A korábban válogatott lovas versenyzővel, Balogh Istvánnal ké-
szül Gödön egy fiatal lovascsapat: Gál Evelin, Iványi Anna Rozina 
és  Kállai Tamara. Az  elmúlt esztendő sikereire Lenkei György, 
a Gödi SE lovas szakosztályának vezetője tekint vissza.

− István egykor díjugrató- és  a  military-válogatott volt, tagja 
a  moszkvai olimpiára utazó magyar delegációnak. Sportpálya-
futását 2005-ben városunk Kóczián Mór-díjjal ismerte el. Kiváló 
szakember, aki szakmai tudásával, tapasztalataival értéket hoz 
a  gödi lovas kultúrába. Egy fiatal, ütőképes csapat van kialaku-
lóban, az építkezésnél tartunk. István erős alapokat teremtett, ez 
meglátszik a lányok idei eredményein is. Fiatalokról van szó, akik 
már kora tavasszal megkezdték a  versenyzést. Legyen szó házi-
versenyről, regionális vagy országos viadalról, akár a Magyar Lo-
vas Szövetség szabadidős szakágának versenyéről, Evelin, Rozina 
és Tamara korosztályában egyaránt a legjobbak közé tudta magát 
belovagolni. Büszke vagyok rájuk, ősszel is több értékes dobogós 
helyezést szereztek, például Simonpusztán és  Ócsán. Több mint 
25 helyezést értek el, ebből Tamara egymaga öt elsőséget gyűjtött 
– tájékoztatott Lenkei György.

Vasvári Ferenc
A képen balról Gál Evelin, Candy, Lenkei György, Iványi Anna, 
Rozina, Contero, Balogh István, Kállai Tamara és Szilaj

 A Gödi Futóklub tagjai által szervezett Összes KM félmaraton 
indulói Fotó | Dombi Vera

− Olyan helyen élünk, ahol a  futáshoz minden adott, bringára ülni 
szinte alapvetés, a  nyílt vízi úszást pedig remekül lehet gyakorolni 
a Dunában, a hűvösebb hónapokban pedig a strand nyújt menedéket 
a kilométer-bolondoknak. A közeli Naszály és Börzsöny az ország leg-
szebb terepfutó- és túraútvonalait kínálja. A Gödi Futóklub tagjai ki 
is használták a 2018-as évet, sok versenyen jártak. Nem extrém spor-
tolókról van szó: Gödön élő, munkába járó felnőttek, családanyák 
és  családapák alkotják ezt az  amatőr sportklubot, ahol a  legfőbb 
cél az egészség megőrzése. Persze közülük sokan és szívesen járnak 
amatőr versenyekre is – mondta a Gödi Körképnek Németh Györgyi 
BSI-futónagykövet, akinek segítségével, a teljesség igénye nélkül egy 
rövid összefoglalóban adunk képet a futóklub eredményeiről.

Félmaratonok. Szilágyi Jenő kezdeményezésére, a futóklub összefo-
gásában megszületett az  első Összes KM félmaraton. A  21,1 km-es 
versenyt a legmelegebb nyári napon rendezték. 2018-ban több félma-
ratont is futott Gabányi Balázs, ifj. Prohászka Zoltán, Hódosi Lajos, 
Szabó Judit, Szűcsné Németh Adrienn, Luczó Péter, dr. Bognár Viktor, 
Küllős Máté, Szilágyi Jenő és Radványi András. Schütz László 2018-
ban teljesítette a 100. félmaratonját, ezzel ő a Gödi Futóklub e távot 
legtöbbször abszolváló tagja.

Maratonok. A klasszikus Athén Maratonon indult Horváth Mónika, 
Cseri Gábor és  Juhász Attila, 10 kilométeren pedig Juhász Renáta. 
Maratont futott Szabó Judit, Hódosi Lajos, Csányi Bence, Hugyeczné 
Hartlmayer Edina, Láng István, dr. Bognár Viktor és Radványi András.

Triatlon. Hódosi Lajos az 55-59 évesek között a hosszútávú ranglis-
tán 3., Sasi Gabriella a balatonfüredi Ironman-en abszolút 12., a női 
versenyben 1., Szabó Judit a  dunaújvárosi féltávú triatlonon a  40-

49 évesek közt 3.; nagyatádi ironmant teljesített Csányi Bence (első 
teljesítő) Hódosi Lajos (ötszörös), Dóka András (hatszoros). Több 
féltávú és olimpiai távú triatlont jegyez Halupka Ágnes és Gabányi 
Balázs is.

Ultra távok (42 km feletti futások aszfalton, hegyen). Demeterné 
Bánhidai Andrea, dr. Bognár Viktor, Küllős Máté, Radványi And-
rás és Láng István több ultrafutó-versenyt is teljesített, 100 km fe-
letti távokkal. Dr. Bognár Viktor az Ultrakék Cserháton párosban 
2., Láng István a  Guta Vízkereszt maratonon 1., a  Margita terep-
maratonon korosztályos 3. Négy nap alatt körbefutotta a Balatont 
Bíró Bujtás Henriett, Láng István, Küllős Máté és dr. Bognár Viktor. 
Az  Ultratrail Hungary 112 km-es versenyében Demeterné Bánhi-
dai Andrea 9. nőként ért célba, a  távot teljesítette Küllős Máté is. 
A Szentendre-trail terepultrán 54 km-t teljesített Bíró Bujtás Henri-
ett, Németh Györgyi és Szakmári Zsolt.

A klub csütörtökönként 19 órától tartja közösségi futását Felső-
gödön, találkozó az Autópihenő parkolóban. Kezdő és haladó futó-
kat, triatlonosokat is várnak. Céljuk egy sportos közösség építése, 
a közös sportolás örömének megosztása. Elérhetőség: Facebook BSI 
Futónagykövet, Göd csoport.

FUTÁS

Pezseg a gödi amatőr futó- 
és triatlonos élet

LOVASSPORT

Korábbi válogatott díjugratóval készülnek a gödi fiatalok
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Felnőtt női, NBI/B
− A  2018/19-es bajnoki szezonban az  NB I/B mezőnyét a  keleti 
és a nyugati csoportban is 12-12 csapatra szűkítették. Az élvonal-
ból kieső Vasast és  a  Kecskemétet a  mi csoportunkba sorsolták, 
ezért a  tavalyinál nehezebb szezonra kellett készülnünk. Az őszi 
bajnoki szezon vége felé közeledve azt gondolom, a gödi lányok ed-
digi szereplésükkel minden elképzelésünket felülmúlták. Hét győ-
zelemmel, egy döntetlennel és egy mindössze egygólos vereséggel 
az első helyet foglaljuk el a tabellán. Rendkívül kiegyensúlyozott 
a  mezőny. Az  első hat helyezett fej-fej mellett menetel. A  tavaly 
még az első osztályban szereplő Kecskemét a 7., a Vasas az 5. he-
lyen áll. Hétről hétre szoros küzdelmeken dől el a két pont sorsa. 
Az őszi szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a lányok, 
köszönhetően a  kitűnő csapatmunkának, mellyel az  ellenfeleink 
fölé tudunk nőni, kritikus helyzetekben ezért a  mi oldalunkra 
billent a  mérleg nyelve. Rövid téli pihenő után január első heté-
ben kezdjük a felkészülést a tavaszi szezonra. Célunk a minél jobb 
helyezés, minden eredménykényszer nélkül – nyilatkozta magazi-
nunknak Tősér Tibor edző.

Felnőtt női, megyei
A szakosztályt néhány korábbi gödi játékos azzal kereste meg 
nyáron, hogy szeretnének ismét játszani, megyei felnőtt csapa-
tot létrehozni, ahol találnak még kihívást, és ahová be tudnának 
csatlakozni az NBI/B-s felnőtt csapatba be nem kerülő játékosok. 
A  szakosztály örömmel tett eleget a  kérésnek, ősszel egy új gár-
dát indított a Pest megyei bajnokságban. Köszönetüket fejezik ki 
Markó József polgármesternek és  Sipos Richárd KOSB-elnöknek, 
hogy edzéslehetőséget biztosítottak. A csapat új, a keret nagy ré-
sze azonban játszott már a  GSE színeiben, többen megfordultak 
az  NB I-ben is. A  csapat „érdekessége”, hogy az  egyik fele már 
többgyermekes anyukaként tért vissza, sokan több évet kihagytak, 
ám a másik, fiatal(abb) fele lendületes lányokból áll, így a rutin ke-
veredik a gyorsasággal. Sorra hozzák a meccseiket, az őszi bajnoki 
szezont csoportjuk élén zárták.

Ifjúsági, serdülő
Az ifjúsági és  a  serdülő csapat az  országos II. osztályban játszik, 
edzőjük Gyetván Krisztina, a felnőtt csapat játékosa. Három éve vet-
te át a csapatokat, a munkája kezd beérni, ezáltal a téli szünet előtt 
együttesünk a  középmezőnyben (a 6-7. helyen) tanyázik. − Négy 
hónap után egyénileg és csapatban is fejlődés látszik mindkét kor-
osztálynál. Ez nemcsak a győztes meccsekben mutatkozik meg, ha-
nem bizonyos játékszituációkban is látom az eredményeit az edzés-
munkának. Természetesen néha hullámvölgyek is tapasztalhatóak, 
de az ezekből való felemelkedés adja a játék szépségét. Optimistán 
nézek a jövő felé! – mondta Gyetván Krisztina.

U-14
− A  szezont megelőző intenzív felkészülés augusztusban kezdő-
dött. Napi két edzéssel próbáltunk erőnlétet, állóképességet fej-
leszteni, technikai tudást gyarapítani, taktikai képzéseket tartani. 
A  2018/19-es idényben az  U14-es gyermekbajnokságba nevezett 
csapatunk jelenleg az 1. helyen áll 19 ponttal, +110-es gólkülönb-
séggel. Veretlenül, egy döntetlennel állunk elébe az  alapszakasz 
utolsó megmérettetésének. A lejátszott 10 mérkőzés során 20 gyer-
meket versenyeztettünk. A házi góllövőlista legjobbjai: 1. Bánfalvi 
Dóra 45 góllal, 2. Bódi Martina 35, 3. Horváth Lilla 34 góllal. Ki-
emelem kapusaink időnként lélegzetelállító teljesítményét is. Meg-
köszönöm a szülők lelkes hozzáállását, kitartását, segítő munkáját 
és  a  szakvezetés mindenre kiterjedő támogatását – nyilatkozta 
Juhász Zsuzsanna edző.

U-12-13
− Két korosztályban is játszanak a  lányok. A csapat nagy része 
hétről hétre pályára lép. Sokkal több a mérkőzésük, mint az el-
múlt években, ami a  fejlődésüket szolgálja. Négy helyszínen 
folytak a küzdelmek. Tabella még nem készül, nem a győzelem, 
hanem a részvétel a fontos. Sok energiát fektetünk a védekezésre. 
Az  ütközések és  faultok megtanulása nem könnyű, mivel ezek 
nem tartoznak a  természetes mozgások közé. A  gyerekek ilyen 
helyzetekkel nem találkoznak nap mint nap. Decemberben két 
alkalommal lépnek pályára hazai körülmények között. Azon 
dolgozunk, hogy smegzeressék ezt a nagyszerű játékot – mondta 
Román Erika edző.

U-10
− Tavaly szeptemberben a  legkisebb korosztálynak is megterem-
tettük a lehetőséget, hogy megismerkedhessen a kézilabda alapjai-
val. Idén szeptemberben már több mint húsz fővel heti négy edzés-
sel kezdtük a munkát. Fontos, hogy a gyerekek játékos formában 
kerüljenek kapcsolatba a sportággal. Elsősorban az egyéni képes-
ségeket és  készségeket fejlesztjük. U10-es korosztályban az  idei 
szezonban indítottuk a  legkisebbeket a  szivacskézilabda-bajnok-
ságban. November 24-én volt az első mérkőzés. Jó volt látni, hogy 
amit az  eltelt idő alatt megtanultak, azt a  meccseken tudták al-
kalmazni, és kitűnő játékkal remek mérkőzéseket játszottak. Na-
gyon büszke vagyok a kis kézilabda-palántákra, és örülök, hogy 
az edzőjük lehetek, mert rengeteg szeretetet és pozitív energiát ka-
pok tőlük edzésről edzésre. Töretlenül haladunk tovább az utun-
kon – számolt be a legkisebbek edzéseiről Tősér Tibor.

KÉZILABDA

„A gödi lányok eddigi szereplésükkel minden elképzelésünket 
felülmúlták”

Akcióban Gyetván Krisztina az ifi és a serdülő csapat edzője  
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PROGRAMAJÁNLÓ

December végén ismét Balázsovits 
Hó-kupa!
A Gödi SE labdarúgó szakosztálya december 29-én, 
szombaton reggel 9 órától rendezi a GSE alsógödi pályá-
ján a  települési sportélet egyik korábbi támogatójának, 
Balázsovits Jánosnak emléket állító Hó-kupát.
Bővebb információk, nevezés: 
Tuza József (06 20) 560-2775.

LABDARÚGÁS

A GSE csapatainak eredményei
U7
Bázis Kupa
Gödi MFS 2012 – Csillaghegy 7-3 (gólszerző: Eszes Huba 3, Török 
Barnabás 2, Horváth Vince, Takács Ádám)
Gödi MFS 2012 – Munkácsy 4-1 (Eszes 2, Takács, Török)
Gödi MFS 2012 – 4Trainerz 5-1 (Eszes 3, Török 2)
Gödi MFS 2012 – Marczibányi 4-1 (Eszes 2, Takács, Török)
Csapatunk az 1. helyen végzett.

U9
Bázis Kupa
Gödi MFS 2011 – Csillaghegy 1-5 (Takács Ádám)
Gödi MFS 2011 – Marczibányi 0-4
Gödi MFS 2011 – Munkácsy 3-1 (Gergye Lőrinc 3)
Gödi MFS 2011 – Lány MFS 1-3 (Gergye)
Gödi MFS 2011 – 4Trainerz 0-2
Csapatunk az 5. helyen végzett.

Gödi MFS 2010 – Csillaghegy 1-3 (Papp Álmos)
Gödi MFS 2010 – Munkácsy 1-0 (Nyírő Milán)
Gödi MFS 2010 – Marczibányi 0-0
Gödi MFS 2010 – 4Trainerz 5-0 (Gyura Bálint 2, Szathmári Gergő,  
Papp Álmos Nyírő Milán)
Csapatunk az 1. helyen végzett.

U11
Bázis Kupa
Gödi MFS 2009 – Munkácsi 1-0 (Csordás Zsombor)
Gödi MFS 2009 – Csillaghegy 1-0 (Csordás)
Gödi MFS 2009 – Marczibányi 1-2 (Juhász Bendegúz)
Csapatunk az 2. helyen végzett.

Gödi MFS 2008 – Csillaghegy 1-0 (Lázián Tamás)
Gödi MFS 2008 – Marczibányi 1-1 (Lázián)
Gödi MFS 2008 – MTK 2010 0-2
Csapatunk az 3. helyen végzett.

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

U14
Verőce SE – Gödi SE 1-6 (Helmes Vilmos 3, Király Gábor 2, Ferenci 
Botond)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas I. 6-1 (Helmes 2, Király 3, Kovács Zsombor)
Gödi SE – Fortuna SC-Kismaros 3-0 (az ellenfél nem jelent meg) 
Csapatunk a  bajnokság 2. helyén áll, veretlenül az  őszi szezon 
végeztével.

U17
Gödi SE – Nagykovácsi USE 2-4 (Modróczky Botond, Áldorfai Martin)
Gödi SE – SZEFI LSE 0-3
Csapatunk a bajnokság 5. helyén áll az őszi szezon végeztével.

Megye IV. felnőtt
Gödi SE – Budajenő KSE 1-3 (ifj. Tuza József)
Visegrád SE – Gödi SE 1-2 (Gergely Máté 2)

Megye II. felnőtt
Gödi SE – Valkó KSK 1-1 (Sápi Pál)
Isaszegi SE – Gödi SE 5-1 (Török Dániel)
Verőce KSE – Gödi SE 4-1 (Honti Barnabás)

Női felnőtt
Gödi SE – Kerepesi SBE 1-4 (Gálik Ágnes)

Öregfiúk
Gödi SE – Vác VLSE 0-7
Csapatunk a bajnokság 2. helyén áll az őszi szezon végeztével.
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2018. novemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Mielőtt ideérnek a zsaruk, 
konszolidálom a bankot!”

A nyertes ezúttal: Mráz Borbála

Szerencsés megfejtőnk a gödi 
Aphrodite Hotel felajánlásával 
2 fő részére szóló wellness napije-
gyet és strandbelépőt nyert.
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A hazai kaja-kenu szövet-
ség esztendők óta sikeresen, 
nagy létszám mellett szervezi 
a  hétfordulós magyar vízi-
túra-bajnokságot. A  viada-
lon a Gödi SE tagjai közül is 
többen részt vesznek: Váczai 
Enikő, Fidlóczky Zsolt, Nagy 
Árpád, Néder Ádám és Vona 
Csaba.

Idén a  bajnokság K2-es 
versenykajak open-kategóri-
ájában (vegyes és  férfi páros) 
első helyezést ért el Vona 
Csaba, Váczai Enikő és Néder 
Ádám. A trió ezzel megismé-
telte tavalyi elsőségét. A vízi-
túra-bajnokság évadzáró 
ünnepségét november 17-én, 
a  Római-parton rendezték. 
Az  idén duplázó bajnokok 
jövőre ismét harcba szállnak 
az első helyért.

V. F.

KAJAK-KENU

Gödi győzelem a vízitúrázók országos bajnokságán

A GSE kajakosai jövőre is a győzelemért lapátolnának. Balról Váczai Enikő, Vona Csaba és Néder Ádám
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* A fenti akciók időtartama: 2018. augusztus 1. - szeptember 15., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem összevonhatóak. Az Iskolakezdési akció 
18 éves életkor alatt érvényes teljes árú keret vásárlása esetén, a szabályzatban meghatározott lencsetípussal. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy 
tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.opticworld.hu

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

JÓL LÁTJA!

MINDEN
NAPSZEMÜVEG
ÉS OPTIKAI KERET
AKÁR

70%
KEDVEZMÉNNYEL!*

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk, és köszönjük 

a szüreti rendezvényen résztvevő 
felvonulóknak, főzőknek, segítőknek, 

fellépőknek, támogatóknak, 
hogy az idén is velünk voltatok!

Göd Város Önkormányzata
József Attila Művelődési Ház

Fakusz barkácsbolt
Fétis Kft.

Új Ház Centrum
Gödi Körkép

Göd Város Rendőrsége
Göd Város Polgárőrsége

Plancon György
Urbán Zoltán

Érdi-Krausz Zsuzsa
Csécsi Terézia

Oláh Pékség
Lipóti Pékség

Kincsem Pékség
László Pékség

Angi-Ricsi Zöldséges
Reni-Zoli Zöldséges

Art 66 Kft.
LegSzik Design Kft.

Rezneki Mónika
Flört Virág-Ajándék

Szénási Éva virágkötő
Levendula háztartási bolt

Gödi Borklub
Tücsök Papír-Írószer

Wolav Gazdabolt
Zana Kertészet

Paula Női Szabóság
Vitamin Station Kft.

Ezoturi
Gödi Termálfürdő − Tősér Tibor

Hip-Hop Kids Tánccsoport
Heavenwards Dance Stúdió

GDSE − Huzella Táncszakosztály
Nyikos Rebeka − Gusztos Angéla fellépők

MASZK Bábszínház
Hagyományőrző Kelevézek

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Gödi Körkép | 2018. 12. szám HIRDETÉS
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Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
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Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT
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Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig
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06 70 369 40 63   www.bakokert.hu
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ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT
DOLGOZÓI!

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

Ünnepi választék a Fédi Divatházban
ÜNNEPEK ÉS HÉTKÖZNAPOK DIVATJA HÖLGYEKNEK ÉS URAKNAK, VÁC FŐTERÉN!
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REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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

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

Festés – mázolás
tapétázás

Minőségi munka 
garanciával, 
korrekt áron.

Telefon: 
(06-20) 484-7182

 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

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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Békés, boldog karácsonyt, egészségben, 
örömökben gazdag új esztendőt 

kívánunk szeretettel!

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.

Ruhatisztítás: textil és bőr.  
Ruhajavítás, átalakítás, méretre 
varrás, függönyvarrás.
TIP-TOP varroda. 
Telefon: (06 20) 471-3898.

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

10-étől: vágott ezüstfenyő 2500 Ft/db, 
lucfenyő 2000 Ft/db és normand fenyő 
5000 Ft/db ártól. Földlabdás, illetve 
helyben vágott ezüstfenyő 4000 Ft/db 
ártól, amelyek előre is kiválaszthatóak. 
Telefon: (06 20) 577-2189, 
Cím: József Attila u. 40.
(Rudnay-kert, a MÁV megállótól 300 m.)

Kukorica, búza, mangalica és húsdisznó 
kettévágva is eladó.
Telefon: (06 30) 951-3193.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
a gödi Gondviselés Háza fogyatékos em-
berek otthonába keres konyhai kisegítő  
és takarító munkatársakat.

Bérezés: Munkakörtől függően alapbér, 
szociális ágazati pótlék, szakdolgozói 
és műszakpótlék, munkába járás támogatása, cafeteria (pró-
baidőt követően havi 5000 Ft készpénz, 5000 Ft Szép kártya), 
iskoláztatási támogatás (évente, gyermekenként 25 000 Ft).

Jelentkezni Koncz Krisztina HR asszisztensnél,  
a koncz.krisztina@maltai.hu e-mail címen lehet.
Telefon: (06-70) 502-7546
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