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A Göd Város 
Önkormányzatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása
Markó József polgármester szót adott 
Szabó Csabának, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és  Jogi Bizottság elnö-
kének, aki elmondta, hogy az  SZMSZ 
módosítását ő  kezdeményezte. Erre 
több technikai jellegű módosítás mellett 
azért is kellett sort keríteni, mert Lőrincz 
László pénzügyi bizottsági tag  számos 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudja 
vállalni e  tisztséget, ezért helyet cserél 
Szilágyi Sándorral, aki eddig a Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja volt. A  két 
önkormányzati képviselő korábbi tiszt-
ségének „megcserélését” – 2019. február 
1-jei hatállyal – a testület jóváhagyta.

A nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálata
Dr. Szinay József címzetes főjegyző el-
mondta, hogy a  vonatkozó törvényi 
előírás értelmében minden év elején 
kötelező a  nemzetiségi önkormány-
zatok és  Göd Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. E  felülvizsgálat meg-
történt, s a  főjegyző javaslata az, hogy 
a 2015-ben a roma és a szerb nemzeti-
ségi önkormányzattal kötött megálla-
podás továbbra is maradjon hatályban. 
A  javaslatot a  képviselő-testület egy-
hangúlag megszavazta.

Tájékoztató a 2014 és 2018 
között benyújtott pályázatokról
Popele Julianna beruházási és városüze-
meltetési osztályvezető beszámolt arról, 
hogy az említett öt év során összesen 60 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat, 
amelyek közül 37 bizonyult végül nyer-
tesnek. E pillanatban még három pályá-
zat vár elbírálásra. A nyertes pályázatok 
projektösszege 2 083 422 000 Ft, amely-
ből a  támogatás mértéke 1 000 685 522 
Ft. További egy − bölcsődeépítési − pá-
lyázat előkészítése folyamatban van.

Mindehhez dr. Pintér György alpol-
gármester hozzátette, hogy az  elhang-
zott összegek között nem szerepelnek 
az  egyedi kormánydöntési összegek. 
A tájékozatót a képviselő-testület tagjai 
elfogadták.

Az Ady Endre út és a Duna 
út felújításához tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulás 
adása
A beruházási és városüzemeltetési osz-
tályvezető beszámolt arról, hogy a fel-
újítási terveken már dolgoznak, ám 
a 2018 novemberében tartott lakossági 
fórumon elhangzottak olyan kiegészí-
tések, amelyeket a  mostani határozati 
javaslatba már beillesztettek. Popele 
Julianna tételesen ismertette a lakossá-
gi javaslatokat. A  tulajdonosi hozzájá-
rulás egyébként az  engedélyezési terv 
benyújtásához szükséges. A  tulajdo-
nosi hozzájárulás megadását a testület 
megszavazta.

Lakó- és pihenőövezet 
kijelölése a Rozmaring utca, 
Pesti út és Harangvirág utca 
által határolt területen
Popele Julianna jelezte, hogy az  érin-
tett ingatlantulajdonosok nyújtottak 
be kérvényt, hogy a  nagy gépjármű- 
és  teherautó-forgalom miatt az  emlí-
tett utcák által határolt terület kapjon 
lakó-pihenő övezeti besorolást. (Ebben 
az  esetben például a  teherautók oda 
csak célforgalom esetén hajthatnak be.) 
Markó József jelezte, hogy az új beso-
rolás viszont tiltaná a lakosok autóinak 
utcán történő parkolását. Célszerűbb 
lenne a  személygépkocsi- és  teherau-
tó-forgalmat inkább sebesség- és súly-
korlátozó KRESZ-táblák kihelyezésé-
vel csökkenteni. Mindezek megvitatása 
után a  képviselő-testület úgy döntött, 
hogy e  témát leveszi a  napirendről, 
a körzet képviselője pedig újabb egyez-
tetéseket kezdeményez az érintett lako-
sokkal.

Az Oázis lakópark 
és környezetének 
forgalomtechnikai 
felülvizsgálata
E témában is Popele Julianna szó-
lalt meg, s  mint elmondta, az  önkor-
mányzat még 2017-ben készített egy 
forgalomtechnikai koncepciót, amely 
30 km/órás sebességhatár és a lakó-pi-
henő övezetek vegyes rendszerére tett 
javaslatot. A  tervezettel nem minden 
lakos értett egyet, s  2018 szeptembe-
rében ők is benyújtottak egy javaslat-

csomagot. A két elképzelés megegyezik 
abban, hogy az átmenő forgalmat sze-
retné kiszorítani a  lakópark területé-
ről. Az említett két, egymással részben 
megegyező koncepcióból született meg 
a most előterjesztett határozati javaslat.

Popele Julianna kérésére Espár Zsolt 
építőmérnök szakértői minőségében 
részletesen ismertette az  új forgalom-
technikai elképzeléseket. A  javaslat-
csomagban leírtak megvalósítását 
a képviselők egyhangúlag támogatták. 
(A témával részletesen a 8. oldalon fog-
lalkozunk.)

Egyéb rendelkezések
Szabó Csaba bizottsági elnök tájékoztat-
ta a  jelenlévőket arról, hogy a  munka-
terv szerinti ülés napjáig, azaz határidő-
re valamennyi önkormányzati képviselő 
rendben benyújtotta a vagyonnyilatko-
zatát. A tájékoztató jellegű közlést a gré-
mium tagjai tudomásul vették.

A GSE korábban kérte az  önkor-
mányzattól a  focipálya melletti utcára 
a  Sporttelep utca elnevezés engedé-
lyezését. Mivel azonban a közterület 
elnevezésére más javaslatok is érkez-
tek, amelyeket szintén mérlegelni kell, 
a  képviselők úgy döntöttek, hogy ezt 
a témát szintén leveszik a napirendről.

Végezetül az  új bölcsőde látvány-
tervei körül élénk vita alakult ki 
a  képviselők között, abban viszont 
egyetértettek, hogy a  készülő pályázat 
költségösszege ne változzék, inkább 
az építési terven módosítsanak.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. január 31.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik hétfőjén 

tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

KÖZÉLET

4



TÁJÉLOZTATÁS

Közvilágítási hibák bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a  Kovika közvilágítási kar-
bantartórendszeren 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 vilá-
gít a ház előtti lámpa), akár szakaszhibát szeretne bejelente-
ni valaki (például az egész utcában vagy nagyobb körzetben 
nem égnek a közterületi lámpák), mindkét esetben a Kovika 
rendszeren keresztül jelezhető a meghibásodás.

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

A közvilágítási hibákat hivatali időben telefonon ke-
resztül is be lehet jelenteni a következő számokon: 
(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

Véradás Gödön márciusban

Adj vért, és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete véradást  
szervez a következő helyszíneken és időpontokban:

Alsógöd: március 8. (péntek) 14-től 18 óráig  
József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)

Felsőgöd: március 29. (péntek) 13-tól 17 óráig  
Ady Klub (Göd, Kálmán utca 13.)

A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket várják. 
Személyi okmányok szükségesek.
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, így azok 
is eljöhetnek, akik részt vettek a decemberi véradások 
valamelyikén.

Gödi Körkép | 2019. 2. szám KÖZÉLET
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A képviselő kiért arra is, hogy 
a kormány emellett több speciális 
adózási formát is kínál a vállalko-

zásoknak, így ha összeszámoljuk mind-
ezeknek a  kedvezményeknek az  értékét, 
akkor láthatjuk, hogy az  adózók az  idén 
mintegy tízmilliárd forintot spórolhat-
nak meg.

Idén januárban már a megemelt nyug-
díjukat kapták kézhez a  jogosultak, ami 
azt jelenti, hogy egy átlagos nyugdíj ese-
tében éves szinten negyvenkétezer forint 
az  emelkedés, ez az  intézkedés pedig 
nem kevesebb, mint 2,5 millió nyugdí-
jast érint – nyilatkozta lapunknak Tu-
zson Bence. A képviselő elmondta, hogy 
a  2010-ben megalakult kormány felvál-
lalta, hogy megőrzi a  nyugdíjak vásár-
lóértékét, ami az adott pillanatban igen-
csak ambiciózus vállalásnak tűnhetett, 
már csak azért is, mert a nyugdíjasoktól 
nem sokkal korábban vették el egyha-
vi járandóságukat, a  nyugdíjkasszában 
pedig több száz milliárd forintos hiány 
volt. A  politikus hangsúlyozta, hogy 
a  kormány siralmas helyzetet örökölt 
a  korábbi szocialista kormányoktól, de 
nagyon kemény és  áldozatos munkával 
sikerült betartania az ígéretét. Sőt ennél 
többet is el tudott érni!

Ebben az évben a nyugdíjasok 2,7 szá-
zalékos nyugdíjemeléssel számolhatnak, 
és Magyarország történetében tavaly im-
már másodszor nyílt lehetőség a nyugdíj-
prémium kifizetésére – mondta Tuzson 
Bence, aki ezt jelentős és  fontos ered-
ményként értékelte, mert szerinte ebben 
is kézzelfogható módon megnyilvánul 
a  nyugdíjasok, az  idős nemzedékek kor-
mányzati megbecsülése.

A  képviselő hasonló sikertörténetként 
értékelte a  Nők40 programot is, amely – 
mint mondta – a kormánynak azt az alap-
értékét és  elkötelezettségét tükrözi, hogy 
a legnagyobb mértékben azokat támogas-
sa, akik munkát is vállalnak és gyermeket 
is nevelnek. Ma már egyértelműen látszik, 
hogy egy nagyon fontos lépést tettünk meg 
akkor, amikor bevezettük a Nők40 progra-
mot. Szemléletesen igazolja ezt az is, hogy 
2011 óta több mint 240 ezren vették igénybe 
azt a kedvezményt, amit ez a lehetőség kí-
nál – fogalmazott Tuzson Bence, aki sietett 
hozzátenni még azt is, hogy ebből egyér-
telműen lemérhető, hogy a  kormányzati 
intézkedés találkozott a lakossági igények-
kel. A politikus szerint ez a program nem 
elsősorban nyugdíjpolitikai lépés, még ha 
az is a lényege, hogy lehetőséget ad a nők-
nek arra, hogy negyven esztendei munka-

viszony, illetve gyermeknevelés után nyug-
díjba menjenek. Mint mondta, ez sokkal 
inkább egy családtámogatási intézkedés, 
ugyanis a  családokat segíti abban, hogy 
a nagyszülők is aktívan részt vállalhassa-
nak az unokák nevelésében. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar kormány családbarát poli-
tikát folytat, amelynek egyik fontos eleme, 
hogy januártól havi negyvenezer forintra 
emelkedett a kétgyermekes családok adó-
kedvezménye, amit már a  várandósság 
kilencvenegyedik napjától azok a családok 
is igénybe vehetnek, amelyeknél még nem 
született meg a második gyermek.

Ugyancsak januártól csökkentek a kis-
vállalkozók adóterhei is, és ma már az Eu-
rópai Unió tagállamai közül Magyaror-
szágon a  legalacsonyabb a  társasági adó. 
A kormány emellett több speciális adózá-
si formát is kínál a vállalkozásoknak, így 
ha összeszámoljuk mindezeknek a  ked-
vezményeknek az  értékét, akkor Tuzson 
Bence szerint az adózók mintegy tízmilli-
árd forintot spórolhatnak az idén.

A  képviselő beszámolt arról is, hogy 
tavaly kétéves bérmegállapodást fogadtak 
el, amelynek értelmében az idén januártól 
és a  jövő év elejétől is nyolc-nyolc száza-
lékkal emelkedik a minimálbér és a szak-
munkás minimálbér összege. Ez  azt je-
lenti, hogy a  minimálbér bruttó értéke 
149 000 forint, a szakmunkás minimálbé-
ré pedig 195 000 forint lesz.

Az  elmúlt időszakban a  foglalkozta-
tásban is kiváló eredményeket sikerült 
elérnünk, hiszen például 2010-ben ha-
zánkban még csak összesen 3,7 millió 
embernek volt munkahelye, amellyel 
megélhetést biztosíthatott a  családjának. 
Ma viszont már 4,5 millióan dolgoznak – 
mondta Tuzson Bence.

Az  országgyűlési képviselő kiemelte, 
a  legfontosabb az, hogy ezeknek a  kor-
mányzati intézkedéseknek a  hasznát 
és a pozitív hatásait a hétköznapi életük-
ben is megérezzék az emberek, vagyis itt 
helyben, Gödön is kézzelfogható eredmé-
nyeket hozzanak.

Gödi Körkép

INTERJÚ

Családbarát politikát folytatunk
Januártól havi negyvenezer forintra emelkedett a kétgyermekesek családi adókedvezménye, és bővült azok köre is, akik ezt igénybe 
vehetik. Az idén éves szinten negyvenkétezer forinttal emelkednek a nyugdíjak, és folytatva a korábban megkezdett munkát, további 
adókedvezményekkel támogatjuk a kisvállalkozókat is – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 
5. számú választókerület országgyűlési képviselője, amikor arról kérdeztük, milyen újabb intézkedéseket és  változásokat hozott 
az idei esztendő.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője

KÖZÉLET
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Az önkormányzat 2017-ben elindult a Nemzetgazdasági Minisz-
térium „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című 
pályázatán, és csaknem közel 33 millió forintot nyert az iskola sok 
szempontból felújításra szoruló konyhájának korszerűsítésére. 
A mintegy 40,3 millió forint összértékű beruházáshoz a támoga-
tási összegen felüli részt az  önkormányzat saját forrásból bizto-
sította.

A megújult konyha hivatalos átadását február 5-én tartották. 
Az avatóünnepségen Markó József polgármester külön köszöntöt-
te Tuzson Bence államtitkárt, a  város országgyűlési képviselőjét, 
és  köszönetét fejezte ki azért, hogy lobbitevékenységével folya-
matosan segíti Göd gyarapodását, fejlődését. Számos beruházás 
megvalósulásában nagy szerepe van a munkájának. Jó példa erre 
az  iskolai konyha korszerűsítése vagy a hamarosan megépülő 24 
tantermes új iskola is. Támogatására a  jövőben is számítunk, hi-
szen mindig újabb célok megvalósítását tűzzük magunk elé: most 
éppen bölcsődeépítésre pályázunk, és kerékpárút építését tervez-
zük a Duna-parton – mondta a polgármester.

„Mindannyian egyetértünk abban, hogy a gyerekek a legfonto-
sabbak – kezdte beszédét Tuzson Bence, és hozzátette: – Göd büsz-
ke lehet arra, hogy országos viszonylatban, népességarányosan 
nézve itt él a legtöbb óvodás- és iskoláskorú gyerek. Ez nagyszerű 
adottság, amely ugyanakkor nagy felelősséget is ró ránk: minden 
lehetőt meg kell tennünk azért, hogy jól tanulhassanak és jó körül-

mények között, egészségesen élhessenek a gyerekeink. Az egészség 
szempontjából pedig kulcskérdés a megfelelő táplálkozás. Ezért is 
volt fontos, hogy megfelelő forrást találjunk ehhez a  beruházás-
hoz, hiszen közel 900 iskolás és mintegy 400 óvodás számára ké-
szül itt a mindennapi ebéd – fogalmazott az országgyűlési képvi-
selő, és megköszönte a városvezetés, az önkormányzat, a kivitelező 
és a konyhai dolgozók munkáját.

A Németh László Általános Iskolában megvalósult beruházás 
keretében korszerűsítették a konyha szennyvízelvezető rendszerét, 
az aljzat pedig új hő- és vízszigetelést, valamint csúszásmentes bur-
kolatot kapott. Felújították a villamoshálózatot, új, energiatakarékos 
lámpákat szereltek fel, illetve előfűtéssel és hővisszanyerővel ellátott 
légkezelő rendszert telepítettek az előírásoknak megfelelő nagy ka-
pacitású ventilátorral. Új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt: 
a konyhán üzembe helyeztek három új ipari olajsütőt, egy 300, illet-
ve egy 400 literes főzőüstöt és egy új ipari mosogatógépet is.

K. B.

A kormány tavaly júliusban döntött arról, hogy egyszeri termé-
szetbeni támogatásban részesülhetnek mindazok, akik ingatlanju-
kat nem távfűtéssel vagy vezetékes gázzal fűtik, és korábban nem 
kaptak rezsitámogatást. Az igénylőlapokat Gödön is a kormányha-
tározatban szereplő október 15-i határidőig nyújthatták be az ön-
kormányzathoz a támogatásra igényt tartó lakosok.

Lenkei György, a Szociális Bizottság elnöke lapunknak adott tá-
jékoztatásában elmondta, hogy február elejéig valamennyi jogo-
sulthoz eljuttatták a támogatást. Gödön 120 család kapott 12 ezer 
forint értékű tűzifát.

„A kormányhatározat az  önkormányzatok hatáskörébe utalta 
a beérkező igénylőlapokkal kapcsolatos adminisztráció elvégzését, 
a jogosultság elbírálását, valamint azon vállalkozás(ok) kiválasztá-
sát, amelyeknél az igényelt fűanyagot át lehet venni. A gödi önkor-
mányzat – a környékbeli települések közül elsőként – többet is tett 
ennél. Mi mind a 120 ingatlanhoz ki is szállítottuk a tűzifát, sőt, 
az  idős, egyedülálló, mozgásukban korlátozott lakosok esetében 
bevittük a tárolóhelyre a tüzelőt, hogy nekik ne jelentsen ez gon-
dot. A  jó minőségű keményfának minden háztartásban nagyon 
örültek” – nyilatkozta Lenkei György.

A kormányzati forrásból finanszírozott természetbeni rezsi-
támogatást alanyi jogon bárki igényelhette, aki ingatlanját nem 
távhővel és  nem is vezetékes gázzal fűti. Emellett – rászorultsá-
gi alapon – az önkormányzatnál is igényelhető fűtési támogatás, 
amelynek összege az egy főre jutó jövedelem függvényében 10, 15 
vagy 20 ezer forint lehet. Az önkormányzat tavaly novemberben 
úgy módosította a fűtési támogatás odaítélését is szabályozó ren-
deletét, hogy az ellátáshoz biztosan hozzájuthassanak mindazok, 
akiknek valóban szükségük van a segítségre.

Koditek Bernadett

FEJLESZTÉS

Átadták a Németh László Iskola 
felújított főzőkonyháját
Naponta 1300 gyerek számára készül meleg étel a Németh László 
Általános Iskola főzőkonyháján, ahol mintegy 40 millió forint 
értékű fejlesztés valósulhatott meg a közelmúltban.

REZSICSÖKKENTÉS

Tűzifa-támogatás házhoz szállítással

A központi költségvetésből finanszírozott tűzifatámogatás az 
önkormányzat Szociális Bizottságának segítségével jutott el a 
jogosultakhoz. Képünkön Csányi József képviselő (balra) és Lenkei 
György, a bizottság elnöke

A Németh László Általános Iskola felújított konyháját Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő (balról) és Markó József polgármester adta 
át. A konyha dolgozói korszerűbb eszközökkel, jobb körülmények 
között végezhetik a munkájukat
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Az önkormányzat a januári kép-
viselő-testületi ülésen az Oázis 
lakópark forgalomtechnikai 

felülvizsgálatának kérdésével is foglal-
kozott. A város még 2017-ben elkészí-
tett egy, a lakóparkra vonatkozó forga-
lomtechnikai koncepciót, amelyben 30 
km/órás sebességkorlátozott övezetek, 
valamint a gépkocsik számára 20 km/
órás haladást megengedő lakó-pihenő 
övezetek vegyes rendszerének kialakí-
tására tett javaslatot. A  lakóparkban 
élők nem mindenben értettek egyet ez-
zel a  koncepcióval, és  2017 augusztu-
sában, illetve 2018 szeptemberében két 
különböző dokumentumban is megfo-
galmazták a  lakókörnyezetükkel kap-
csolatos forgalomtechnikai igényeiket, 
kéréseiket. A  lakosok fő célja az  át-
menő forgalom kiszorítása a lakópark 
területéről, fontosabb kéréseik pedig 
a  20 km/órás sebességkorlátozással 
járó lakó-pihenőövezet megtartása, 
a  megengedett sebességhatár túllépé-
sét akadályozó további forgalomlassító 
küszöbök kihelyezése, illetve a  busz-
közlekedés kitiltása a lakópark terüle-
téről.

Az önkormányzat Beruházási és Vá-
rosüzemeltetési Osztálya megvizsgálta 
a  dokumentumokban szereplő lakos-
sági igényeket, és  Espár Zsolt okleve-
les infrastruktúra-építőmérnök út-
tervező, műszaki ellenőr bevonásával 
javaslatot dolgozott ki az  Oázis lakó-
parkban megvalósítandó forgalom-
technikai beavatkozásokra. Januári 
ülésén a képviselő-testület a tervezetet 
elfogadta, így a lakópark területén ha-
marosan megvalósulhatnak a lakossá-
gi kérések nyomán bevezetendő követ-
kező forgalomtechnikai intézkedések.

•  A Kerekerdő utca Termálfürdő 
körút és  Komlókert utca közötti 
szakaszán, valamint a  Komlókert 
utcában elhelyeznek 2-2 db, fából 
készült, oszlopos tujával beültetett 
virágládát úgy, hogy azok a  Ke-
rekerdő utcában 5, a  Komlókert 
utcában 4 méterre szűkítsék az út-
pálya szélességét. A  virágládák-
kal megvalósított útpályaszűkítés 
egyenletes, lassú haladásra készteti 
az  autókat, és  előnye, hogy a  jár-
művezetőknek nem kell hirtelen 
fékezniük, majd újra gyorsítaniuk, 

mint a  forgalomlassító küszöbök 
esetében.

•  A  Nemeskéri Kiss Miklós útról 
eltávolítják a  termálstrandot jelző 
táblát, hogy az  ne terelje a  forgal-
mat a lakóparkba.

•  A közvilágítás hiánya miatt a  Ne-
meskéri Kiss Miklós úton a  lakott 
terület kezdetét és végét jelző táb-
lákat áthelyezik a  temető végétől 
a parkolókhoz, mintegy 150 méter-
rel előrébb, a lakott terület felé.

•  A lakóparkból kihajtó forgalom 
biztonsága érdekében a Nemeskéri 
Kiss Miklós úton a 21107 jelű úttól 
a lakott terület határáig a jelenlegi 
90 km/óráról 60 km/órára korlá-
tozzák a sebességet.

•  A Nemeskéri Kiss Miklós úton 
a 21107 jelű úttól az Öregfutó utca 
utáni első földútig előzési tilalmat 
vezetnek be a közlekedés biztonsá-
gának növelése érdekében.

•  A lakópark 5 bejáratához 1-1 üd-
vözlőtáblát helyeznek ki, amelyek 
felhívják a figyelmet a lakóparkban 
betartandó közlekedési szabályok-
ra, és arra, hogy sok gyermek lakik 
itt, akiknek a biztonságára ügyelni 
kell.

•  A lakópark 5 bejáratánál, továbbá 
a  Kerekerdő utcában 2 helyen, il-
letve a Komlókert utcában 1 helyen 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Forgalomtechnikai beavatkozások várhatók 
az Oázis lakóparkban

KÖZÉLET
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Láng József helytörténeti kutató arra 
hívta fel az önkormányzat figyelmét, 
hogy a  Göd történetében kiemelke-
dő szerepet játszó Nemeskéri Kiss 
Miklós (Bikádpuszta,  1820.  novem-
ber 22.  –  Párizs,  1902.  április 27.) 
neve számos helyen hibásan – kötő-
jellel – szerepel.

A helyes írásmód szerint a  nevet 
kötőjel nélkül kell írni, tekintettel 
arra, hogy Kiss Miklós és  felme-
női a  nemeskéri jelzőt még csupán 
a  család származási helyére utaló, 
kisbetűvel írt előnévként használ-
ták.

A családtagok közül nemeskéri 
Kiss Géza,  nemeskéri Kiss Sándor 
és néhány unokatestvérük 1939-ben 
kérelmezték, hogy nevüket kötőjeles 
formában használhassák, s az enge-
délyt meg is kapták. Ezt megelőzően 
azonban a  kötőjellel írt névváltozat 
még nem létezett.

Érdemes tehát megjegyezni, hogy 
helyesen kötőjel nélkül kell írni 
Nemeskéri Kiss Miklós nevét, aki 
az  1848–1849-es szabadságharc-
ban nemzetőr parancsnokként vett 
részt, majd külföldi diplomáciai 
szolgálatot látott el, a kiegyezés után 
pedig hazatért, és  megvásárolta 
a  Göd-pusztai birtokot is az  azon 
álló udvarházzal együtt.

GK

TÁJÉKOZTATÁS

A Nemeskéri Kiss 
Miklós név helyes 
írásmódjáról

Sebességcsökkentő intézkedések
Az önkormányzat nemcsak az Oázis lakópark, hanem a város teljes területén 
igyekszik figyelembe venni a gépjárműforgalom lassítására vonatkozó lakos-
sági kéréseket. A helyben lakók igénye alapján Göd számos pontján létesültek 
már sebességcsökkentő küszöbök és bordák.

Lecsavarozható sebességcsökkentő 
küszöböket helyeztek ki a követke-
ző utcákban:

•  Tóth Árpád utca
•  Budai Nagy Antal utca (2 db)
•  Erdész utca
•  Balassi Bálint utca (2 db)
•  Kerekerdő utca (2 db)
•  Öregfutó utca (2 db)
•  Mayerffy József utca (2 db)

Térkő – aszfalt kivitelben készült, 
épített sebességcsökkentő bordák 
létesültek a következő utcákban:

•  Szent Imre herceg utca (2 db)
•  Kék Duna utca (2 db)
•  Bocskai utca (3 db)
•  Napsugár utca
•  Petőfi Sándor utca (2 db)
•  Alagút utca (2 db)
•  Honvéd sor
•  Kolozsvári utca
•  Kerekerdő utca (2 db)
•  Termálfürdő körút (2 db)

1,5 x 6 méteres méretben színhelyes 
tartós festés készül az útburkolatra, 
amely a 20 km/órás sebességkorlá-
tozásra figyelmezteti a  járműve-
zetőket. Az  útburkolati felfestések 
mellé 20 km/órás sebességkorláto-
zó jelzőtáblákat is kihelyeznek, te-
kintettel arra, hogy például hóesés 
idején a felfestések nem látszanak.

•  A lakópark 4, külterületi úttal 
érintkező bejáratához, valamint 

a  beütőpálya melletti útra kihe-
lyezik a lakott terület határát jelző 
táblákat.

A felsorolt forgalomtechnikai be-
avatkozásokat az  önkormányzat saját 
közútkezelői hatáskörében, az  útügyi 
hatóság engedélye nélkül elvégezheti. 
A  munkálatok várhatóan 2019. május 
31-éig valósulnak meg.

Koditek Bernadett

Nemeskéri Kiss Miklós portréja

A lakóparkban hamarosan útburkolati felfestések is figyelmeztetik majd az autósokat 
a 20 km/órás sebességkorlátozás betartására (A kép illusztráció)

Gödi Körkép | 2019. 2. szám KÖZÉLET
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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
KONYHAI DOLGOZÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, teljes mun-
kaidő
A munkakörbe tartozó feladatok: a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai mun-
kák elvégzése a Huzella Tivadar Általános Iskolában
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

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

NYÍLT NAP

Vendégváró a gödi Kastély Óvodában 
Hagyományos bemutatkozó napunkra várjuk leendő óvodásainkat szüleik-
kel, illetve mindazokat, akik óvodánk iránt érdeklődnek. 

Találkozunk: 
2019. március 23-án, szombaton délelőtt 9 és 11 óra között 
a Kastély Óvoda Béke úti épületében (Béke út 3.), 
valamint a „Hétszínvilág” (Jávorka utca 12.) és a „Fácán” (Rákóczi út–Szent 
István utca sarok) épületeinkben 
 
Szeretjük az intézményünket, és sokat teszünk azért, hogy óvodásaink bol-
dog gyermekéveket töltsenek nálunk. Munkánkat szívesen meg is mutatjuk 
Önöknek: óvodaegységeinkben egy hangulatos szombat délelőtt során lehe-
tőségük nyílik megismerkedni
• pedagógusainkkal, asszisztenseinkkel, dajkáinkkal
• nevelési céljainkkal, elveinkkel
• oktató-nevelő munkánkkal
• speciális ellátási területeinkkel
• épületeink sajátosságaival
• csoportjaink helységeivel
• hagyományainkkal
• újdonságainkkal

A látogatás alkalmával a gyerekek játszhatnak az óvodán belül, és szüleik fel-
ügyeletével az udvarokon is.
Minden kedves érdeklődőt, felnőttet és gyereket nagy szeretettel várunk!
A Gödi Kastély Óvoda munkatársai nevében is

Karaszek Ernőné
óvodavezető

KÖZÉLET
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Sokan emlékeznek még a  két év-
tizeddel ezelőtti jeles eseményre, 
amelynek tiszteletére három na-

pon át tartó programsorozatot szerve-
zett az  önkormányzat az  egyházakkal 
és a civil szervezetekkel karöltve. Csak 
egy kis ízelítő a  gazdag kínálatból: 
1999. augusztus 20-án, pénteken reg-
gel felvonták a  zászlót a  Várdombon, 
s  ezzel kezdetét vette az  ünnepségso-
rozat. Délelőtt ünnepi szentmisét mu-
tattak be, délután pedig átadták a fris-
sen elkészült Huzella Tornacsarnokot. 
A  Huzella Iskola udvarán bemutatót 
tartottak a  Miss Hungary szépségver-
seny indulói, és meghívott vendégként 
Bajor Imre szórakoztatta a közönséget, 
az  alsógödi sportpályán pedig Szent 
István-napi búcsú várta a  gödieket élő 
zenével, tánccal, kirakodóvásárral. Au-
gusztus 21-én, vasárnap zenés ébresz-
tővel, lovas felvonulással és térzenével 
indult a  reggel, majd 10 órakor végre 
elérkezett a várva várt pillanat, amikor 
a Városháza udvarán Göncz Árpád ak-
kori köztársasági elnök – aki felesége 
családja révén személyesen is kötődött 

településünkhöz – hivatalosan várossá 
avatta Gödöt. Az  ünneplés a  központi 
ceremónia után teljesedett csak ki iga-
zán: városszerte számtalan helyszínen 
sportesemények zajlottak, a művelődési 
házban bemutatták a  Gödi Almanach 
legújabb, 5. kötetét, a  Homokszigeten 
a  Scarabeus együttes adott koncertet, 
csónakosok vonultak fel a Dunán, majd 
Alsó- és Felsőgödön is tűzijátékkal bú-
csúztatták a napot, amely minden város 
életében csak egyszer jön el.

Szent István-napi nemzeti ünne-
pünk idén, a  város 20. születésnapján 
is a szokásosnál gazdagabb és különle-
gesebb programot kínál majd. Az ön-
kormányzat azonban úgy döntött, nem 
csak augusztus 20-át akarja emlékeze-
tessé tenni a  gödiek számára, hanem 
egy egész éven át tartó eseménysoro-
zattal kívánja méltó módon megünne-
pelni várossá válásunk 20. jubileumát. 
Hogy mit is jelent ez pontosan, arról dr. 
Pintér György alpolgármestert kérdez-
tük, aki a következőket mondta: „20 év 
– 20 program címmel január 4-én már 
útjára is indítottuk azt a kiemelt kultu-

rális eseményekből álló rendezvényso-
rozatot, amelynek nyitánya a kárpátal-
jai testvértelepülésünk gyermekeinek 
javára rendezett újévi jótékonysági 
hangverseny volt. A 20. évforduló tisz-
teletére az  év folyamán összesen 20 
olyan rangos eseményt szeretnénk 
megvalósítani, amely valóban emlé-
kezetes élményekkel ajándékozza meg 
a gödieket. A programok egy része még 
a  tervezés fázisában van, de ízelítőül 
szívesen mondok néhány példát. Feb-
ruár 14-én Babusa János, Gödön élő 
Mindszenty-díjas szobrászművész sa-
ját festményét ajándékozza a Kincsem 
Óvodának. Májusban a  szokásosnál 
is gazdagabb programmal várja az ér-
deklődőket a  néptáncmajális, amely 
ezúttal ünnepi koncerttel zárul majd. 
Még ugyanebben a  hónapban emlék-
kiállítást rendezünk a  gödi grafikus-
művész, Haraszti Alfréd életművéből. 
Júniusban, csodálatos környezetben, 
nyár esti szabadtéri hangversenyt ter-
vezünk a  Huzella-kertbe. Szeptember 
elején a  korábbiaktól eltérően már 
a város szervezésében és új helyszínen 
valósul meg a  Kakaóscsiga Fesztivál, 
amely sok érdekességet kínál. Számos 
olyan eseményt is felvettünk a 20 prog-
ram közé, amelyek ugyan visszatérő 
programjai Göd kulturális életének, de 
az ünnepre való tekintettel idén gazda-
gabb tartalommal valósulhatnak meg. 
A  jubileumi programok pénzügyi fe-
dezetét beterveztük az  idei költségve-
tésbe, de pályázati forrásokat is igyek-
szünk igénybe venni a  rendezvények 
megvalósításához. Azt szeretnénk, ha 
az  idei esztendő kiemelkedően válto-
zatos és értékes kulturális programok-
kal ajándékozná meg a  gödieket, és 
az ünnep érzése eseményről esemény-
re az egész év során velünk maradna” 
– fogalmazott az alpolgármester.

A jubileumi évben több kiadvány 
is napvilágot lát majd, elkészül az  új 
várostérkép, és megjelenik a Gödi Al-
manach 20. kötete is. A város története 
iránt érdeklődőknek jó hír, hogy az Al-
manach 1994 és 2018 között kiadott 19 
kötete immár elektronikus formában 
is elérhető. A jubileumi év elejére vala-
mennyi kötet digitalizált változata el-
készült, és felkerült az  önkormányzat 
honlapjára (www.god.hu). A Városunk 
menüpontban, a Gödi Almanach fülre 
kattintva a  teljes sorozat hozzáférhető 
minden gödi lakos számára.

Koditek Bernadett

JUBILEUM

Idén ünnepeljük Göd várossá 
válásának 20. évfordulóját
Augusztus 21-én lesz húsz éve annak, hogy Göd városi rangra emelkedett. Hosz-
szú út vezetett el idáig. A közigazgatásilag korábban Sződhöz tartozó Felsőgöd 
kisközség 1915-ben, Alsógöd kisközség pedig – Göd és Kisgöd egyesítésével – 
1921-ben jött létre. A két önálló kisközség 1970-ben Göd néven egyesült és nagy-
községgé vált, majd 1999-ben ünnepélyes keretek között várossá lett. 

A jubileumi év nyitórendezvénye a kárpátaljai testvértelepülésünk gyermekeinek javára 
rendezett újévi jótékonysági koncert volt. Az esztendő során még számos kiemelkedő 
kulturális esemény várja majd a gödieket
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Van valami lélekemelő abban, 
ahogy Gödön a  kultúra él: 
az  óvodások játékfűzésében, 

a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek kü-
lönféle ének-, zene- és  tánccsoportjai-
ban, együtteseiben, az  ünnepeinkben, 
és különösen akkor, amikor azokat kö-
szöntjük és ismerjük el, akiknek hivatá-
sa a kultúra éltetése. Január 21-én a Du-
na-part Nyaralóházak színháztermében 
tartott ünnepségen díjazták a kulturális 
területen kiemelkedően tevékenykedő 
gödieket.

Markó József polgármester ünnepi 
köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy 
a  kultúra nagyon fontos része az  éle-
tünknek, s bár ilyenkor többnyire a mű-
vészetekre gondolunk, igazából olyan 
mindennapos dolgok is ide tartoznak, 
mint például a  viselkedés. A  kultúra 
nem csak művészeké, de a mérnököké, 
a  szakmunkásoké és  minden emberé. 
A magyarok nagyon büszkék a saját ha-
gyományaikra – mondta a polgármester 
−, bár érzékelhető, hogy a kultúra köré-
be tartozó fogalmak napjainkban egyre 
inkább globalizálódnak – az  internet 
által nyílt lehetőségek miatt óhatatlanul 
válunk egy világkultúra részesévé is. 
A feladatunk az, hogy a lehető legtöbbet 
megőrizzük a saját hagyományainkból, 
kultúránkból, és  ehhez nagy segítséget 
nyújtanak itt Gödön is a  különféle in-
tézményekben tevékenykedő vezetők 
és  pedagógusok, közművelődés-szer-
vezők. Kiváló intézményeink vannak, 
művészeink, sportolóink viszik szerte 
a  világba Göd nevét, amiért köszönet 
jár nekik és az őket felkészítőknek. Ezt 
a munkát köszönte meg végezetül Mar-
kó József, és kívánt sok sikert a további-
akhoz.

Tuzson Bence, a  térség országgyűlési 
képviselője is arról beszélt, hogy a  kul-
túránk minden napunkon, minden te-
vékenységünkben körülölel bennünket, 
és emiatt vagyunk mi igazán magyarok. 
Mint fogalmazott: elég kimenni az  ut-
cára, és  érezni lehet, hogy Magyaror-
szágon vagyunk, érezni lehet múltunk 
és  jelenünk kultúráját. Azoknak, akik 
a  kulturális javak megteremtésén fára-
doznak, különösen nagy a  felelősségük. 

Legyen az illető építész, zeneszerző, iro-
dalmár – amit ma alkotnak, az  alapján 
fognak minket a jövőben beazonosítani. 
A  kultúrát nem lehet örökölni, minden 
nemzedéknek meg kell azt szereznie ma-
gának – idézte a  szónok Kodály Zoltán 
gondolatait. Hangsúlyozta, külön öröm, 
hogy Gödön azok, akik a kultúra megőr-
zésén és továbbadásán dolgoznak, a kö-
vetkező nemzedékeket nevelik, éppen 
a  Magyar kultúra napján részesülnek 

ELISMERÉSEK

A Magyar kultúra nap ját ünnepeltük

A kulturális élet különböző területein tevékenykedő díjazottak örömében osztoztak a város 
vezetői és a díszvendégek is

A Magyar kultúra napi ünnepséget a Bartók 
Duó nyitotta meg

A díjazottaknak Tuzson Bence országgyűlési képviselő (jobbról), Markó József polgármester 
és dr. Pintér György alpolgármester adta át az elismeréseket
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elismerésben. Támogatnunk kell őket, 
mert rajtuk múlik az, hogy a ma kultú-
rája a jövő kultúrájává válik-e, és képesek 
leszünk-e a magyarság kultúráját a XXI. 
században is megőrizni.

Lackfi János költő ünnepi beszédében 
sok humorral megízesítve közvetítette 
az alkalomra szánt üzenetét. És ami a sok 
furcsa-vidám történetből kiderült: a kul-
túra mindenhol ott van, a közönség pe-
dig rácáfolt a „hungaropesszimizmusra”, 

mert valahányszor a  szónok szavazásra 
bocsátotta, hogy szomorú vagy vidám 
folytatása legyen-e a  gondolatoknak, a 
teremben ülők mindig az  utóbbit vá-
lasztották. Így aztán mosolyból és kacaj-
ból ágyazott meg Lackfi az  alábbi tétel-
mondatoknak: „Meg fogok halni. Az élet 
nehéz. Nem is vagyok annyira fontos. 
Az  életem nem magamról szól. Nem tu-
dom befolyásolni a  végeredményt.” Ezek 
a  mondatok a  felnőtt élet alapigazságai, 

legalábbis Steve Biddulph ausztrál pszi-
chológus és író szerint. Változtat ezeken 
a mondatokon a magyar kultúra? − tet-
te fel a kérdést a költő. Alapból biztosan 
nem, csak ha bekapcsolódunk az áram-
lásba, ami maga a magyar kultúra az egy-
szerű közös szavaktól kezdve a Himnu-
szig, az  egész magyarságra áldást kérő 
költeményig. Minden magyarra? Igen! 
Együtt kellene valahogy boldogulnunk. 
Ezért aztán zárásként egy gyakorlatot 
ajánlott a jelenlévőknek: Mindenki kép-
zeljen maga elé egy másik magyart, egy 
olyan ismerősét, akit ki nem állhat. Ha 
megvan, kívánjunk az  életére őszinte 
szívvel sokszoros áldást, hogy minden-
nap járjon örömmel a  Jóisten ege alatt. 
Mert annak az  embernek biztosan nem 
ártunk a  haragunkkal, de magunkat 
tönkretesszük vele. S ha szeretnénk, hogy 
legyen magyar kultúra, végezzük el ezt 
a  gyakorlatot mindennap, minden ki-
állhatatlan emberrel. Ettől még nem le-
szünk kibírhatatlanul tökéletesek, s nem 
oldódik meg minden problémánk, de 
az  életünk észrevehetően megváltozik. 
Sok szerencsét kívánok hozzá! – köszönte 
meg a figyelmet Lackfi János.

Az ünnepi gálaműsort színesítet-
te a  Kincsem Óvoda pedagógusainak 
és  gyermekeinek műsora, a  Gézen-
gúzok előadása, illetve a  Bartók Duó 
– Danyílova Galína és Varró Katalin − 
hegedűjátéka.

Az esten adták át az  Év Pedagógusa 
Díjat, a Művészetoktatásért, Kultúráért 
és Nevelésért Díjat, illetve a Göd Város 
Alkotó- és Előadóművésze Díjat.

V. Pálfai Kinga

ELISMERÉSEK

A Magyar kultúra nap ját ünnepeltük

Az ünnepen Lackfi János író mondott 
beszédet

A Gézengúzok „Ugye, mi jó barátok vagyunk?” című előadása nagy sikert aratott 

Gödi Körkép | 2019. 2. szám KÖZÉLET

13



Az Év Pedagógusa a Kastély Óvodában: Szabóné Réz 
Katalin
„Feltétel nélküli gyermekszeretete, kiemelkedő szakmai felké-
szültsége, szakmai elhivatottsága magas fokú. Az  óvoda belső 
ellenőrzési csoportjának, valamint a »mesejátszók« munkaközös-
ségének is aktív tagja. Mindig kész a megújulásra. Számtalan to-
vábbképzésen frissítette, és mai napig gyarapítja tudását, mellyel 
támogatja a kisgyermekek változatos tudásfejlesztését. Kiemelke-
dő a zenei érdeklődése, amit szívesen és változatos formában köz-
vetít a gyermekeknek.”

Az Év Pedagógusa a Huzella Iskolában: Detréné Köő 
Mária
„Pályáját a Nyár utcai iskolában kezdte, majd 1999-ben a gödi Vá-
rosi Könyvtárba került. Egy év után tette át székhelyét iskolánkba, 
ahol azóta is a magyar nyelv és irodalom ismereteire okítja a felnö-
vekvő nemzedékeket. Népi játék, népi fazekas, bútorfestői és mú-
zeumpedagógiai végzettségét is hasznosítja a honismeret tartárgy 
tanítása során. Termébe belépve időutazáson vesz részt a diákság, 
ahol a népi szokások és hagyományok tárgyi eszközeit mutatja be 
állandóan változó kiállítások keretében.”

Az Év Pedagógusa a Németh László Iskolában: Sós 
Béláné
„Gabi nagyon alapos felkészültségű, lelkiismeretes pedagógus, aki 
több mint harmincéves szakmai tapasztalatával iskolánk egyik 
alappillére. Hatalmas szakmai tudását nemcsak a fiatalabb kollé-
gákkal osztja meg, hanem a  főiskolai hallgatóknak is évről évre 
továbbadja. A  gyerekek szeretik humorát, kedvességét. Követke-
zetes, de kedves tanítójuk. A  Közalkalmazotti Tanács tagjaként 
aktívan szervezi közösségünk életét.”

A Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díjat 
kapta: Boldog Mónika
„Kortárstánc tanár, a Tánc- és Képzőművészeti Munkaközösség ve-
zetője. Szakmai elhivatottsága, gyermekszeretete példaértékű. Kö-
zösségi programok, színházlátogatások sokaságával szeretteti meg 
tanulóival a táncot, annak változatos műfajait. 2010-ben alapította 
meg a Gödi Mazsorett Csoportot, mellyel számos hazai és külföl-
di rendezvényen és fesztiválon vettek részt. A Magyar Látványtánc 
Szövetség területi és országos versenyein kiemelkedő eredményeket, 
legtöbbször első helyezést, arany minősítést, Európa- és nemzetközi 
bajnokságokon I-II. helyezést érnek el tanítványai.”

A Göd Város Alkotó- és Előadóművésze Díj nyertese: 
a Felsőgödi Munkásdalkör
„1923-ban jött létre a  kórus, s  kezdődtek meg a  próbák és  fel-
lépések. A  fennmaradt műsorprogramok és  oklevelek szerint 
repertoárjuk igen gazdag volt, az  amatőr kórusok között a  mi-
nősítő hangversenyeken elért bronz és ezüst koszorús diplomák 
magas zenei szintet igazolnak. A rendszerváltás óta a dalkör köz-
életi szerepe felértékelődött. Különböző városi és  hivatalos ün-
nepségeken, kulturális eseményeken szerepeltek és szerepelnek, 
civil szervezetek rendezvényeire kapnak meghívást. 2009-ben 
Nagyréti Tamás krónikás és grafikus fotókkal, dokumentumok-
kal kiegészített, tartalmas dolgozatot írt a dalárdáról a Gödi Al-
manach XIV. kötetében.”

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetettjei: 
Farkas Ilona és Sipos Ferencné
Az est folyamán került sor a  Gödi Németh László Általános Is-
kola és  Alapfokú Művészeti Iskola két tanárának szóló, Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem átadására is. Ezt a  szakmai elismerést 
az  Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozhatja olyan 
nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik legalább 25 éven 
keresztül, kiemelkedően végezték oktató-nevelő tevékenységüket.

A két kitüntetett pedagógus egyike Farkas Ilona.
„Ica szakmai munkáját az  igényesség és  az  alaposság jellemzi. 
Tulajdonságai közül kiemelkedik embersége, pozitív szemlélete. 
Tanítványait mindig következetesen, magas színvonalon oktatja. 
Fontosnak tartja a személyes kapcsolatokat, a törődést a gyerekek-
kel, szülőkkel, kollégáival. Példamutató számunkra nyugodtsága, 
higgadtsága, amivel a nehéz helyzeteket kezeli, s az a tulajdonsága, 
hogy mindenkiben − legyen az diák vagy felnőtt − csak a jót sza-
bad keresni.”

Ugyancsak a  Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehette át Sipos 
Ferencné is.
„Marcsi tapasztalatával és  tudásával gyakran nyújtott segítsé-
get a  mindennapi problémák megoldásában. Példás, igényes 
munkavégzése mindig követendő példa marad. A  továbbtanulás 
és a kompetenciamérések nélkülözhetetlen irányítója volt éveken 
keresztül.”

A korábbi esztendőkben mindketten voltak már az Év Pedagógusa 
Díj kitüntetettjei Gödön.

A Magyar kultúra napja kitüntetettjei
Az alábbiakban részleteket közlünk a díjátadón elhangzott laudációkból.

A Göd Város Alkotó- és Előadóművésze Díjat a Felsőgödi Munkásdalkör kapta, amely idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját
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A váci Jávorszky Ödön Kórház 
idei első újszülöttjeit felsőgödi 
anyuka hozta világra 2019. ja-

nuár 1-jén. Benk Botond László 10 óra 
45 perckor (2840 gramm és  50 cm), 
míg ikertestvére, Benk Nándor András 
egy perccel később (2700 gramm és 48 
cm) látta meg a napvilágot. Az ikreket 
már nagyon várta a  család: az  anyu-
ka, Nagy Lívia élelmiszermérnök, ag-
rármérnök és  mérnök-közgazdász, 
az  apuka, Benk Loránd villamosmér-
nök, szervizmérnök, és  a  három test-
vér, Loránd (7), Emília (5) és Huba (3) 
is. Az édesanyát kérdeztük az ikrekről.

− Meglepődött, amikor megtudta, 
hogy ikreket vár? Milyen érzés volt?
− Szerettünk volna egy negyedik gye-
reket, még egy kislányt. Amikor a dok-
tor úr közölte, hogy kettő lesz, azt sem 

tudtam, mit mondjak. Nem attól ijed-
tem meg, hogy mit kezdünk öt gyerek-
kel, hanem magától az  ikerterhesség-
től féltem: a  kockázatoktól, a  fizikai 
megterheléstől. De szerencsére nem 
volt semmi probléma, végig jól bírtam, 
csak az utolsó hónapban volt már na-
gyon nehéz a mozgás. A második meg-
lepetés akkor ért, amikor megtudtuk, 
hogy mindketten fiúk.

− Hogyan fogadták az új jövevényeket 
a testvérek, a rokonság?
− A testvérek nagyon örültek, hogy ik-
rek lesznek a kicsik, várták már őket. 
A  család többi tagja meglepődött, de 
ők is nagyon boldogok.

− Van a családjukban másik ikerpár?
− A közeli rokonságban nincs. Az édes-
apám ágán a  nagymamám nagyapja 

volt iker, illetve édesanyám távolabbi 
unokatestvérei között is vannak ikrek.

−Mit szóltak a kórházban ahhoz, hogy 
ikrek lesznek az év első babái?
− Amikor január 1-jén reggel beértünk 
a  váci kórházba, a  szülőszobán a  sze-
mélyzet teljesen fel volt villanyozódva, 
hogy mi leszünk náluk az  elsők idén. 
Mindenki nagyon kedves volt, és ma-
gas szinten végezték a  dolgukat, így 
már nem is volt annyira ijesztő a csá-
szármetszés.

− Mennyire változtatta meg a  min-
dennapjaikat az ikrek születése?
− Igazából így, hogy negyedik és ötö-
dik gyermekek ők, nem sokkal ne-
hezebb velük, mint egy gyerekkel. 
Az első babámmal például sokkal ne-
hezebb volt az első egy hónap, mint ve-
lük. Eddig nyugodt, kiegyensúlyozott 
babák. A hideg időben még nem aka-
rom kivinni őket, ezért teljesen ház-
hoz kötött vagyok, amit elég nehezen 
viselek. A testvérek hamar megszokták 
az új helyzetet, a szigorúbb napirendet, 
amely nélkül nehéz lenne ennyi gyere-
ket „összehangolni”.

− Van segítségük a családban, például 
a  nagyszülők vagy a  nagyobb gyere-
kek?
− A gyerekek sokat segítenek nekem, 
főleg Emi nagyon gondoskodó. Sze-
rencsére a szüleim mellett lakunk, így 
ők és  a  nagynéném sokat segítenek 
a  főzésben, a gyerekek iskolába, óvo-
dába, egyéb programjaikra kísérésé-
ben. A  férjem is mindenben partner, 
egyedül a  kicsik pelenkázását nem 
vállalja.

− Sok örömet, jó egészséget kívánunk 
a piciknek és az egész családnak!

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

Ikrek az év első gödi babái

A boldog édesanya, Nagy Lívia az ikrekkel, és a családot köszöntő polgármester, Markó 
József 

Kismama Klub Göd
Felkészítés a szülésre 
és az újszülött otthoni ellátására
Minden babát váró édesanyát szeretettel 
vár a Kismama Klub Göd, amelynek cél-
ja, hogy a várandós anyukáknak szakem-
berek segítségével nyújtson felkészülési 
lehetőséget a szülésre és az újszülött kis-
baba megfelelő otthoni ellátására.

Elméleti felkészülés: Három-négyheten-
te szombatonként előadások és személyes 
beszélgetések.
Fizikai felkészülés: Szerdánként 17 és 18 
óra között, péntekenként 16 és 17 óra kö-
zött kismamatorna és jóga.
Jelentkezni lehet: (06 20) 562-5066.
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A Rotary Klub Göd ebben az évben is 
megtartotta a  hagyományos jótékony-
sági bálját 2019. január 19-én a  Belga 
Sörházban. A bál célja, hogy eltöltsünk 
barátainkkal egy kellemes estét, egybe-
kötve a  vidám hangulatot és  a  mulat-
ságot a nemes cél elérésével. Az utóbbi 
nem más, mint hogy ebben az évben is 
megszervezhessünk több olyan rendez-
vényt, amelyek megfelelő anyagi háttér 
nélkül a legnagyobb igyekezetünk elle-
nére sem lennének lehetségesek. A bá-
lon bemutattuk az  elmúlt évben elért 
eredményeinket, melyekre alapozva 
az idén is megszervezzük a nyári nem-
zetközi ifjúsági sporttábort, és terveink 
között szerepel a  baleseti szimulációs 
előadás ismételt bemutatása is. A  bált 
megnyitó beszédében a klub jelenlegi el-
nöke, dr. Bognár Viktor elmondta, hogy 
a  Rotary Klub Göd igen eredményes 
évet tudhat maga mögött. Az  említett 
két kiemelt esemény mellett az év során 
szervezett előadások alkalmával a klub 

tagjai és vendégei találkozhattak olyan 
kiváló tudósokkal, szakemberekkel, 
mint Romsics Ignác történészprofesz-
szor és Valaczka János Pál, a gödi Pia-
rista Szakközépiskola, Szakgimnázium 
és  Kollégium főigazgatója. Egy zöldest 
keretében szakértők bevonásával az ér-
deklődők tájékoztatást kaphattak és vé-
leményt is nyilváníthattak a  szűkebb 
pátriánk, Göd tiszta levegőjéért küzdő 
szervezet eredményeiről, a Gödöt érin-
tő országos főutak forgalmi helyzetéről, 
valamint további hatósági eljárásokról 
is. Fontos esemény volt az a szeptemberi 
nyílt nap, ahol a külföldön táborozó di-
ákok élménybeszámolót tartottak, ösz-
tönözve további gödi diákokat a  nyári 
ifjúsági programokon való részvételre.

A Rotary Klub Göd koronájának ék-
köve a nyári nemzetközi ifjúsági tábor 
szervezése és  a  gödi fiatalok rotarys 
keretek közötti külföldi utaztatása. 
Erről a bálon klubunk ifjúsági felelőse, 
Érdi-Krausz Gábor barátunk beszélt, 

kiemelve a  továbbra is fennálló lehe-
tőségeket, hogy gödi fiatalok hosszú, 
illetve rövid időtartamú utazások ke-
retében világot láthassanak, barátságot 
köthessenek a világ más tájain élő fia-
talokkal és családjaikkal.

A bál jó hangulatához hozzájárult 
az  Aldersteiner zenekar, amely sváb 
motívumokkal tűzdelt talpalávalót ját-
szott, valamint a kiváló bűvész, Habók 
János kápráztatta el a  nagyérdeműt 
igen színvonalas műsorával. A bál vé-
gén értékes tombolatárgyak találtak 
gazdára. A  hagyományos licittárgyak 
árverezése is gyarapította a  jótékony 
célú felhasználásra szánt bevételeket.

Ezúton is szeretné a Rotary Klub Göd 
megköszönni a bál mintegy száz ven-
dégének, valamint a  támogatójegyet 
vásárló, tombolatárgyakat felajánló 
és a licittárgyakat biztosító barátainak, 
hogy támogatásukkal hozzájárultak 
a Rotary elveken alapuló nemes célok 
ez évi megvalósításához.

Gál Emil
Rotary Klub Göd

CIVIL ÉLET

Sikeres volt a Rotary Klub jótékonysági bálja

Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859
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Nyisztor Andrea rendőr főtörzszászlóssal, 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának munkatársával pontokba 
szedtük azokat a helyzeteket, amelyekben 
nem árt a fokozottabb óvatosság.
•  Az idősebbek szívesen elegyednek szóba 

másokkal boltban, orvosi rendelőben, 
postán, hivatalban. Ilyenkor sok min-
dent megosztanak ismeretlen embe-
rekkel. Elmondják, hogy egyedül vagy 
szintén idős párjukkal ketten családi 
házban élnek, mesélnek a  mindennapi 
szokásaikról, például arról, hogy mi-
kor járnak bevásárolni vagy orvoshoz. 
A rosszakaratú idegen ezek után észre-
vétlenül követheti őket, s könnyűszerrel 
megfigyelheti, mikor üres a  ház. Ilyen 
jellegű személyes információkat soha 
ne osszunk meg számunkra idegenek-
kel!

•  Az  idősek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények hátterében nemritkán a  fi-
gyelmetlenség áll. Jó alkalmat teremt 
a  lopásra az, aki például vásárláskor 
az  értékeit a  bevásárlókocsiban hagyja, 
miközben a polcokon válogat, vagy ép-
pen a pénztárcáját felejti a nyitott táská-
ja tetején. A zsebesek az ilyen helyzete-

ket könnyedén kihasználhatják. Táskát, 
pénztárcát, bármiféle értéket egyetlen 
pillanatra se hagyjunk őrizetlenül!

•  Jóllehet az úgynevezett „unokázós” csa-
lások száma csökkent mostanában, ám 
nem árt résen lenni, ha váratlan, pénzt 
kérő telefonhívás érkezik „az  állítólag 
bajba jutott unoka barátjától”. Ilyenkor 
minden esetben tegyünk fel egy-két 
olyan kérdést, amelyekre a választ ki-
zárólag csak az unoka tudhatja! A ren-
dőrség azt tanácsolja, hogy mindenkép-
pen hívják fel azt a  rokonukat, akire 
a  telefonáló hivatkozik, amikor pénzt 
kér. Győződjenek meg arról, hogy való-
ban baj történt-e vele. Ha nem, gyana-
kodjanak csalásra, és  tegyenek bejelen-
tést a rendőrségen vagy a polgárőrségen.

•  Előfordulhat, hogy közüzemi szolgálta-
tóknak adják ki magukat ismeretlenek. 
Ezek az emberek magabiztosak, jól szi-
tuáltak, meggyőzően kezdeményez-
nek beszélgetést. Fontos tudni, hogy 
a  szolgáltatók minden esetben előzetes 
bejelentkezés után érkeznek, ráadásul, 
ha a  ház előtt nem áll ott az  adott cég 
felmatricázott autója, okkal gyanakod-
hatunk. Ne nyissunk ajtót, vagy hívjuk 

telefonon a  szomszédunkat, de akár 
a polgárőrséget is!

•  Többnyire a  húsvéti és  a  karácsonyi 
ünnepek előtt, de az  év folyamán bár-
mikor megjelenhetnek a  házunk előtt 
ágyneműt, konyhai eszközöket, kisebb 
háztartási gépeket vagy éppen tűzifát 
olcsón kínáló árusok. Azon túl, hogy 
ezek a portékák többnyire gyenge minő-
ségük, nincs garanciajegyük, az alkalmi 
árusok nemritkán a  visszajáró pénzzel 
is csalnak. Ne vásároljunk idegenektől, 
és ne engedjük be őket a házunkba!

•  Gödön szerencsére igen ritkán for-
dulnak elő idősek sérelmére utcán el-
követett erőszakos bűncselekmények, 
a  főtörzszászlós is csupán egyetlen 
nyaklánc-letépésről tett említést. Min-
denesetre gyalogosan közlekedve ék-
szereket lehetőleg ne viseljünk a ruhá-
zaton kívül, a  táskánk pedig mindig 
legyen a kezünk ügyében!
Ha odafigyelünk egymásra, főleg 

az  idősebb szomszédainkra, az  utca la-
kóközösségére, akkor jó néhány bűnel-
követést megelőzhetünk. Ennek persze 
alapfeltétele a  jószomszédi kapcsolatok 
kialakítása.

A rendőrség kérése: ha bármi gyanúsat 
észlelünk, hívjuk a  112-öt vagy a  107-et, 
vagy a  gödi járőrök számát, a  (06 20) 
943-7676-ot – mindhárom telefonszám 
a nap 24 órájában hívható. És ne feledjük, 
az  idősek védelme mindannyiunk közös 
feladata.

W. B.

KÖZBIZTONSÁG

Az idősek védelme mindannyiunk közös feladata
Adataink szerint a Gödön élő 65 év feletti lakosok száma három és  fél ezerre tehető. 
Közülük azokra, akik egyedül élnek, még nagyobb veszélyt jelentenek az olyan szemé-
lyek, akik szándékosan kihasználják az idős emberek fokozott sérthetőségét – gyengülő 
látásukat, lassabb mozgásukat, esetleges hiszékenységüket.

a Gödi Termálstrandfürdő!Egész évben mindenkit vár

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
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− A családjában volt olyan, aki ilyen szép kort élt meg?
− A  nővérem 98 éves volt, amikor meghalt, édesanyám pedig 
97. Lehet, hogy ezeket a  géneket örököltem. Viszont édesapám 
és az egyik bátyám is 60 éves korában hunyt el.

− Hol nőtt fel?
− Sződligeten éltünk a  szüleimmel és  négy testvéremmel. Édes-
apám cipészmester volt, édesanyám háztartásbeliként velünk 
foglalkozott. Az elemi iskola négy osztályát Sződ-Rákoson végez-
tem, majd polgári iskolába Budapestre jártam négy évig. Azután 
Szabadkára kerültem az óvónőképzőbe, mert a budapestiben már 
nem volt hely. Az 1943/44-es tanévben csak októberben kezdődött 
el a tanítás Szabadkán a háború miatt, és április végével be is feje-
ződött. Annak ellenére, hogy háború volt, honvágytól is küszköd-
tem, távol voltam a szüleimtől, a testvéreimtől, mégis nagyon szép 
időszak volt az életemben, szeretettem ott lenni, szép volt a város, 
a Palicsi-tóra is kijártunk.

− Hogyan élte meg a háborút?
− Szabadkán 1944 elején már sokszor megszólalt a sziréna, és ak-
kor le kellett mennünk a  pincébe. Amikor onnan hazakerültem 
Sződligetre, még tartott a háború. Fiatal lányként barátnőimmel 
sokat bujkáltunk, így hol az egyik, hol a másik családnál rejtőz-
tünk el. Nálunk voltunk a  legtöbbet, mert édesapám cipész volt, 
amit az orosz katonák is felfedeztek, ezért nála csináltatták, javít-
tatták a csizmáikat. Míg mi az egyik szobában bujkáltunk, addig 
ők a  cipészműhelyben voltak. Tulajdonképpen mi ezáltal védve 
voltunk, mert apámra szükségük volt.

− Mi történt a háború után? Hogyan lett óvónő?
− A háború miatt nem kezdődött el a következő tanév, de megtud-
tuk, hogy Budapesten, a Rózsák terén lévő Brunszvik Teréz Óvó-
nőképzőben viszont elindult a tanítás. Az iskolát 1947-ben fejez-
tem be. Nem volt egyszerű munkát találni, a környékben nem volt 
szabad óvónői állás: se Gödön, se Sződön. Egy családhoz kerültem 
nevelőnőnek, ahol egy két és fél éves kislányra vigyáztam, akivel 

kölcsönösen nagyon kedveltük egymást. A család kiment Svédor-
szágba, és egy hónap múlva hívtak, hogy költözzek oda hozzájuk, 
mert a kislány rengeteget sír és csak velem akar lenni, de nem men-
tem ki, itthon maradtam.

− Végül hol kapott munkát?
− 1948 nyarán a  Nőszövetség szervezésében Tiszaderzsre kerül-
tem, ahol a nyári napköziben körülbelül 80 gyerekre vigyáztunk, 
de ősszel kezdődött az  iskola, így újra munkát kellett keresnem. 
Vecsésre vettek fel óvónőnek, ahol csak egy évig voltam, mert 
még Tiszaderzsen megismerkedtem egy fiatalemberrel, Lénárt 
Gyulával, akivel sokat levelezgettem, és később a  férjem lett. Ti-
szaderzsre mentem, de akkor még nem volt ott óvoda, ezért a Ta-
karékszövetkezetben kezdtem el dolgozni. Ám nem igazán szeret-
tem az  irodai munkát, az óvodai élet sokkal inkább nekem való 
volt, ahol az egész nap nagyon mozgalmas és hangos.

1949. szeptember 10-én házasodtunk össze Sződligeten, de 
Tiszaderzsre költöztünk, ahol a  férjem könyvelőként dolgozott 
a malomiparnál. 1951-ben megszületett Éva, majd 1955-ben Edit 
lányunk. 1963-tól dolgoztam a tiszaderzsi Napköziotthonos Óvo-
dában 1972-ig, aztán 1972 és 1978 között Sződön laktunk, majd 
megint Tiszaderzsre költöztünk, akkor már Abádszalókra is átjár-
tam dolgozni az óvodába. 1983-ban mentem nyugdíjba.

− Hogyan került Gödre?
− 1996-ban meghalt a férjem, akivel 47 évig voltunk házasok. Egy 
évig egyedül éltem Tiszaderzsen, majd Felsőgödre költöztem Edit 
lányomékhoz, ahol azóta is élek. Ő korábban Sződről járt be dol-
gozni a férjével, Helembai Mihállyal a budapesti hajógyárba. Ak-
kor ismerkedtek meg, amikor Sződön laktunk. Aztán a  gyárhoz 
közeli a lakótelepen vettek lakást, de nagyon vágytak vissza vidék-
re. Eladták a lakást és megvették ezt a házat, ahol most is lakunk.

− Mivel tölti az idejét, amióta nyugdíjas?
− Mindig volt mit tennem: az unokákkal foglalkoztam, akik gyak-
ran jöttek le a Tiszára, a tiszaderzsi óvodában is kisegítettem több 
alkalommal. Két éve már a lányom is nyugdíjas, addig viszont: főz-
tem, mostam, takarítottam, szabadidőmben rengeteget kötöttem. 
Sajnos, most már a  szemem miatt nem tudom csinálni, de azért 
a géppel még meg tudok varrni ezt-azt.

− Ha visszagondol az életére, mire büszke, minek örült a legjob-
ban?
− A gyerekeimre, az unokákra, Péterre és Zoltánra, és a déduno-
kámra, Andrásra nagyon büszke vagyok. Ügyesek voltak, szépen 
tanultak, nem volt különösebb gond velük. Haladt minden a maga 
útján a  költözködések ellenére is. Ha az  emberek összeszoknak, 
szeretik egymást, akkor könnyebben veszik az akadályokat is.

− Hogyan ünnepelte a 90. születésnapját?
− Karácsony másnapján elmentünk ebédelni az egyik gödi vendég-
lőbe. Én azt hittem, hogy csak a lányommal és a vejemmel leszünk 
hármasban, de a legnagyobb meglepetésemre ott volt az egész ro-
konság. Meghatódottságomban szóhoz sem tudtam jutni.

− Van, amit másképpen csinálna?
− Nem. Így volt jó. Örültem a gyerekeimnek, az unokáknak, a dé-
dunokának. A  lényeg az, hogy szeretjük egymást, vigyázunk, fi-
gyelünk egymásra.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

Lénárt Gyuláné köszöntése
Tavaly december 23-án töltötte be 90. életévét Lénárt 
Gyuláné, Éva néni. Ebből az  alkalomból januárban kö-
szöntötte őt dr. Pintér György alpolgármester és  Tóth 
Ildikó, az  Alapszolgáltatási Központ vezetője. Mi is Éva 
néni vendégei voltunk.

A 90 éves Éva nénit az önkormányzat nevében dr. Pintér György 
alpolgármester köszöntötte
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− Milyen terveik vannak erre az évre?
− Mielőtt az idei tervekről beszélnék, a hála 
és a köszönet nyelvén kell szólnom. Hálát 
adunk Istennek, hogy tervei megvalósí-
tásának részesei lehettünk. Köszönjük 
a  közel 150 adakozónak, hogy készpénz-
adományával segítette az orgonafelújítás 
első ütemének megvalósulását. Nem feled-
kezhetünk meg az szja 1%-ának felajánlói-
ról sem, akik 490 000 Ft összeggel járultak 
hozzá a  munkálatokhoz. Tavaly befejező-
dött tehát az orgona felújításának első üte-
me, vagyis elkészült a digitális játszóasztal, 
amit szeptember közepén ünnepi hangver-
seny keretében felavattunk. Idén a második 
ütem megvalósítása a cél, vagyis a sípos or-
gona rendbetétele.

− Pontosan mit takar ez a munka?
− Itt, helyben javítják meg az orgonasípo-
kat és  az  elektronikát. Ugyanaz lesz a  ki-
vitelező, mint az  első ütemnél. A  háttér-
munkálatok már folynak, de húsvét után 
kezdődik meg az  igazi munka, addigra 
talán már melegebb lesz, így a  hőmérsék-
let, a páratartalom és az egyéb tényezők is 
alkalmasak lesznek a sípok felújítására.

Felmerült azonban járulékos munkák 
szükségessége is, s  ez által a  költségek 
növekedése. Például a  karzatot is fel kell 
újítani, a linóleum meglehetősen rossz ál-
lapotban van. Még nem tudjuk pontosan, 
hogy technikailag mit és  hogyan kellene 
csinálni, lehetőleg minél kevesebb összeg-

ből, de törekszünk a jó minőségre és a tar-
tósságra.

Amikor ez az  orgona 1943-ban ideke-
rült, a két orgonafél teljesen egybeépült, így 
nem látszódott mögötte a rózsaablak, ezért 
a hangszert szétszedték. Most a rózsaablak 
alatt csak egy díszfal található, ami mögött 
nincs semmi. Jó lenne elbontani ezt a falat, 
a helyére pedig egy dobogót építeni, ame-
lyen elférnének a kórusok, énekkarok. Ki-
váló hangversenyeket lehetne ott tartani. 
De ez csak akkor valósulhat meg, ha erre is 
meglesz a fedezet. Nem tudom, hogy nagy-
ságrendileg mennyibe fog kerülni, mert 
függ az  anyagtól, a  munkadíjtól, de még 
az is lehet, hogy valaki társadalmi munká-
ban, Isten dicsőségére felajánlja munkáját, 
esetleg a szükséges anyagokat is. A  jelent-
kezőket folyamatosan várjuk.

− Várhatóan mikorra készülnek el?
− Reményeink szerint 2019. augusztus kö-
zepére végeznek a mesterek a munkálatok-
kal, és akkor a terveink szerint szeptember 
14-én megtörténhet az orgona ünnepélyes 
átadása, átvétele.

− Miért éppen szeptember 14-én?
− Ennek több oka is van. Szeptember 14-én 
lesz a  templom felszentelésének 95. évfor-
dulója, s ezen a napon rendezik meg az Ars 
Sacra – Nyitott Templomok Napja program-
sorozatot is, amelyhez idén harmadik alka-
lommal csatlakozunk. Húsz éve avatták vá-

rossá Gödöt, és mi felajánlottuk az orgona 
ünnepélyes felavatásának beillesztését a „20 
év – 20 program” kulturális rendezvényso-
rozatba. Végezetül pedig a győztes isaszegi 
csatát követően Görgey Artúr tiszteletére 
Bagon ezen az orgonán játszottak 1849-ben, 
tehát éppen százhetven éve.

Az említett események jegyében iga-
zán méltó ünnepséget szeretnénk tartani. 
Bíztatóak a jelek, és ha Isten is úgy akarja 
és összejön a pénz is, akkor készen leszünk 
és büszkén ünnepelhetünk majd.

− Várnak még adományokat, felajánláso-
kat?
− Igen, akár az szja 1%-ának felajánlásával 
(május 20-ig), akár az Alapítvány számlá-
jára átutalással, akár készpénzes befizetés-
sel lehet adakozni az orgonafelújítás javára. 
Akik eddig adakoztak, tavaly szeptember 
óta meggyőződhettek arról, hogy nemes 
célokra fordítottuk a  pénzt. Sokan várják 
már, hogy elkészüljön és újra megszólaljon 
a sípos orgona, elsősorban azok, akik 1998 
előtt hallották még a  hangszer csodálatos 
regisztereit.

Vida-Szabó Emese

KÖZÖSSÉG

A Bozóky Gyula Alapítvány idei tervei

A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának elnökével, Veres Mihállyal be-
szélgettünk az idei feladataikról, egyebek mellett az orgona felújításáról.

Adománygyűjtés
A Bozóky Gyula Alapítvány kurató-
riuma ezúton is köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik adományukkal 
hozzájárultak a közel 200 éves orgo-
na felújításának I. üteméhez. A má-
sodik ütemben a közel 200 éves sípos 
orgonarész javítása, korszerűsítése 
valósulhat meg 2019. szeptember 14-
re, melynek költsége 2,6 millió forint. 
Kérjük, támogassa Ön is az  orgona 
felújítását!

Adományt elfogadó helyek:
•  Dunakanyar Takarékszövetkezet: 

Bozóky Gyula Alapítvány, bank-
számlaszám: 64700069-10025080 
(külföldről) IBAN szám: HU93 
6470 0069 1002 5080 0000 0000

•  Csekkek a  felsőgödi Jézus Szí-
ve-templomban, a „kisasztalon”

•  Készpénzes befizetés a sekrestyé-
ben, misék után

•  Névtelen adomány: alapítványi 
persely a  templomban (a Szent 
Antal-szobor és a  gyóntatószék 
bejárata között)

•  SZJA 1%-a, az alapítvány adószá-
ma: 18710034-1-13

Adományát ezúton is köszöni 
az Alapítvány kuratóriuma.
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Nagyréti Tamás 1925-ben született 
Felsőgödön, Hennings Tamás néven. 
Az  1934. évi névmagyarosítási hul-
lámmal családja egyik ősének előnevét 
vette fel.

A rajz iránti szeretete, fogékonysága 
már gyermekkorában megmutatko-
zott. Gimnáziumi évei alatt képezte 
magát, de tanulmányainak folytatását 
a háború és a hatéves hadifogság meg-
gátolta.

A hadifogság nehéz, nyomorúságos 
időszakának túlélésében sokat segített 
a tehetsége, amelynek révén elviselhe-
tőbb körülmények közé kerülhetett.

A grafika – e sokszínű művészeti ág 
− szinte valamennyi területén dolgo-

zott. A világ számos városában ő  ter-
vezte és  kivitelezte a  HUNGEXPO 
magyar pavilonjainak grafikáit. Itthon 
a Centrum Áruházak dekorációs osz-
tályvezetőjeként rész vett az  utánpót-
lás nevelésében, a  kirakatversenyek 
zsűrizésében, ezért több alkalommal 
kapott miniszteri elismerést.

1998-óta több módon is közremű-
ködött a  Gödi Almanach köteteinek 
munkálataiban. Tizenegy éven át ő ké-
szítette a  sorozat könyvborítóit. Ter-
mékeny szerzőként is szerepelt a köte-
tekben: Felsőgöd régmúltjáról, az  ott 
élt emberekről huszonkét tanulmányt 
írt, nemegyszer anekdotákkal is fűsze-
rezve.

Vizi István 1930. június 28-án született 
Kiscsákón (Békés megye, Orosháza kül-
területe). Orosházán végezte az  elemi és 
polgári, Szegeden a  felsőipari iskolát 1947 
és 1952 között.

1956-ban egy Gödöllő közeli hadiüzem-
ben dolgozott. Forradalmi tevékenységéért 
letartóztatták, de az ellene hozott vádakat 
kilenc hónap alatt sem tudták bebizonyíta-
ni, így végül szabadlábra helyezték.

1957. december 24-én házasságot kötött, 
feleségével és szüleivel együtt 1958-ban Al-
sógödre költözött. 

Első diplomáját Budapesten, az  Épí-
tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen, 
majd a másodikat, a villamosmérnökit es-
ti-levelező tagozaton szerezte. Az  egyete-
mi végzettségének megfelelő beosztásban, 
fejlesztőmérnökként és műszaki titkárként 
dolgozott a Villamos Berendezések és Ké-
szülék Művek Fejlesztési Intézetében. Részt 
vett az  1980. évi moszkvai olimpiára ké-
szített elektronikus eredményjelző tábla 
kifejlesztésében, irányította annak helyi 
beüzemelését, működtetését. A  sikeresen 
működő eredményjelző fényújságra szá-
mos más ország is igényt tartott. A készü-

lékek beüzemelésének irányítása céljából 
bejárta a világot.

CB rádiótelefon fejlesztésével segítette 
az  északi, elmaradott megyék korábban 
minimális kommunikációs lehetőségeit. 
Lakóhelyén is hasznosította a  munkái so-
rán megszerzett tapasztalatait. 1975-ben 
CB rádiótelefont állított üzembe a  gödi 
körzeti orvos munkájának megkönnyíté-
sére. Készített egy gépkocsikra szerelhető 
hangerősítő berendezést is a  közérdekű 
hírek utcai kihirdetésére. Az irodai munka 
könnyítésére bevezette a  településen a  tit-
kárnői diktafonok alkalmazását.

 Munkájának elismeréseként elsőként 
kapta meg 1982. május 1-jén az akkor ala-
pított „Göd Nagyközségért” oklevelet és 
érdemérmet. 1990-ben, 60 éves korában 
ment nyugdíjba.

A rendszerváltás után rehabilitálták, 
megkapta a  bíróságtól az  úgynevezett 
semmisségi határozatot. Forradalmi helyt-
állását számos kitüntetéssel ismerték el. 
Nemzetőrségi oklevelet kapott Budapes-
ten, majd a  köztársasági elnöktől vehette 
át a Forradalomért emlékérmet és okleve-
let 1992. március 15-én, Gödön. 2006-ban, 

a  forradalom 50. évfordulója alkalmából 
Budapesten a Pest Megyei 56-os Emlékbi-
zottság oklevél és érem kitüntetésben ré-
szesítette. 

Nyugdíjba vonulása után is aktív társa-
dalmi életet élt. Fő feladatának tekintet-
te az  1956-os hősök emlékének ápolását, 
megőrzését.

Lakóhelye iránti elkötelezettségét bizo-
nyítja az is, hogy 2017-ben a városnak aján-
dékozott egy, a  családja birtokában lévő, 
unikális, 1879-ben készült Kincsem-li-
tográfiát.

Vizi István forradalmi szerepvállalá-
sáról a  Gödiek az  1956-os forradalomban 
című tematikus Gödi Almanach-kötetben 
olvasható egy önálló fejezet. Emlékét meg-
őrizzük.

Láng József

Gödön elhunytak
Urbán György 50 éves
Kovács László Béla 74 éves
Takács Imre 68 éves
Barna Sándorné (sz.: Gyenes Margit) 
83 éves
Kósa Botondné (sz.: Ambrus Eszter 
Mária) 72 éves
Rózsa Jánosné (sz.: Valu Mária Terézia) 
93 éves
Lázárné Szalai Mária 65 éves

2019. január 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Hollós Csaba és Kovács Andrea Mária
Csiffári Attila és Kárpát Krisztina

Gödön született
Rózsa Lujza

IN MEMORIAM

Elhunyt Vizi István
Életének 89. évében, rövid szenvedés után, 2018. december 30-án elhunyt Vizi István, 
az 1956-os hősök emlékének elkötelezett őrzője, aki maga is részt vett a forradalmi ese-
ményekben. 

ÉLETÚT

Nagyréti Tamás grafikusművészre emlékezünk
2018. december 23-án elhunyt Nagyréti Tamás grafikusművész, a Gödi Alma-
nach köteteinek állandó munkatársa, aki a város érdekében végzett sok éven át 
tartó munkájáért tavaly augusztusban Pro Urbe díjat vehetett át.
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Saját és  mások írásait fáradhatatla-
nul, minden anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül illusztrálta még a  halála előtti 
hónapokban is. Nagy tetszést arattak 
az  egyes kiadásokhoz készített em-
léklapjai.

2002-ben, a nyolcadik kötet bemuta-
tójával egy időben a József Attila Mű-
velődési Házban 25 grafikából, rajzból 
és festményből álló kiállítást rendezett.

Öregcserkészként ő  tervezte 2003-
ban a  felsőgödi katolikus templom 
falán lévő Bozóky Gyula-emléktáblát. 
Látványtervet készített a  Bozóky tér 
felújításához.

Göd helytörténeti eseményeinek 
két évtizeden át tartó bemutatásáért, 
illusztrálásáért és  a  városi kulturális 
események emléklapjainak önzetlen 
elkészítéséért Göd Város Önkormány-
zata 2018. augusztus 19-én Pro Urbe 
díjjal tüntette ki Nagyréti Tamást.

Szoros baráti kapcsolatot alakított 
ki az almanach szerkesztőivel, megör-

vendeztette őket művészi módon elké-
szített ünnepi képeslapjaival, amelyek-
re szokásához híven mindig írt néhány 
kedves szót is. Így készült a  2018-as 
karácsonyi és  az  2019-es újévi ünne-
pekre is.

Nagyréti Tamás december 23-án, 93 
évesen elhunyt, és  a  szerkesztőtársa-
inak, barátainak szánt kis remekmű-
veket már özvegye juttatta el a  cím-
zetteknek. Nagyon köszönjük, Tamás, 
örökké emlékezni fogunk Rád!

Szülőhelye iránti elkötelezettségét 
fejezték ki azok a  köszönő szavak is, 
amelyeket a  Pro Urbe díj átvételekor 
mondott: „Életem gyönyörű, Felsőgö-
dön töltött ifjúságát sohasem felejtem. 
A  meghatottságtól szemembe szökött 
örömkönnyeket letörölve, szívem, 
amíg dobog, addig Felsőgödért is do-
bogni fog.”

Láng József

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

Gödi Almanach
K Ö T E T E I !

A Gödi Almanach
valamennyi eddig megjelent kötete már 
digitalizált formában is elérhető a városi 

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

A kötetekben keresőszó megadásával bármilyen 
keresett tartalomra könnyen és gyorsan 

rátalálhatnak a város története iránt érdeklődők.

TÁJÉKOZTATÁS

A könyvtár elvihető példányokat 
biztosít a Gödi Körkép lapszámaiból
Az elmúlt időszakban többen is jelezték, hogy esetenként 
nem jut el hozzájuk a  Gödi Körkép egy-egy lapszáma. 
A  szerkesztőség címére érkező kézbesítési reklamációkat 
minden esetben továbbítjuk a  terjesztést végző postának, 
és kérjük intézkedésüket.

A hiányzó lapszámok pótlására emellett az idei évtől a vá-
rosi könyvtárban is lehetőség van. Aki esetleg nem kapja 
meg az  újság valamely számát, az  Alsógödön a  Központi 
Könyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.), illetve Felsőgödön 
a Göd Városi Könyvtár klubkönyvtárában (2132 Göd, Kál-
mán u. 13.) is hozzájuthat a folyóirathoz, és elvihet magával 
egy példányt.

Kérjük, hogy akinek a  lap kézbesítésével kapcsolatban 
panasza van, az  jelezze a  kézbesítés elmaradását az  alsó-
gödi postának vagy a  szerkesztőségnek a  korkep@god.hu 
e-mail-címen.

A Gödi Körkép szerkesztősége
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Újabb akciót indít útjára a Boldogságcseppek Alapítvány. Kez-
deményezésünkkel támogatni szeretnénk a hajléktalan és a ne-
héz körülmények között élő hölgyeket Gödön és régiónkban.

Gyűjtést indítunk számukra, elsősorban tisztasági csoma-
gokba való dolgokat szeretnénk kérni. Hogy mi mindenre gon-
doltunk? Tampon, egészségügyi betét, papír zsebkendő, fog-
kefe, fogkrém, fültisztító, fésű, tusfürdő, illatosító, kis tükör, 
alsónemű (bugyi, zokni, melltartó), kézfertőtlenítő, kézkrém, 
vatta, nedves törlőkendő, esetleg sminkkészlet.

A kiosztás folyamatos, melyben együttműködünk a  Gödi 
Önkormányzattal, valamint a helyi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálattal.

Az adományok leadása: csütörtökönként, 9 és 12 óra között, illet-
ve egyeztetés alapján a Boldogságcseppek Alapítvány raktárában.

A raktár címe: Felsőgöd, Bolla Árpád fasor (a régi Horex kerék-
párszerviz épülete a vasútállomásnál).

Az akció március 31-ig tart.
Az adományokat előre is köszönjük, „mert minden Csepp szá-
mít!”

További információk: Szőke Kriszta (06 70 771-6676) és  Kiss 
Móni (06 20 916-3972).

Közel száz bálozni vágyó öltözött be 
valamilyen jelmezbe. A  már-már elfe-
ledett jelmezbálok hangulata régi emlé-

keket idézett fel az idősebb korosztályok 
tagjaiban, míg a fiatalok ízelítőt kaphat-
tak e színes és vidám báli világból. 

A gyerekek is kivették a  részüket 
a táncból és a mulatságból, előkerültek 
az iskolai farsangok jelmezei, és a szü-
lőkkel, nagyszülőkkel együtt ők is jó-
kedvűen töltötték az estét. 

A jelmezek jóvoltából klasszikus 
mesék elevenedtek meg, a korabeli ru-
hák pedig az  elmúlt századok szépsé-
geit idézték fel. 

A vacsora a  baráti kör novembe-
ri disznóvágásából félretett − erdélyi 
recept alapján készült − sült kolbász 
és hús, krumpli és párolt lila káposzta 
volt. Repetázásra is volt lehetőség, így 
senki nem maradt éhen, de szomjasan 
sem!   

A szervezők úgy vélik, hogy hagyo-
mányt lehetne teremteni a  baráti kör 
jelmezbáljaival. „Megtapasztalhattuk, 
hogy a jó társaság, a szeretetteli légkör 
és  a  hamisítatlan báli hangulat évről 
évre újabb érdeklődőket és családokat 
vonz körünkbe, így rendezvényeinkkel 
még színesebbé tehetjük Göd társasági 
életét” – mondta Vargáné Both Mária, 
a  baráti kör tagja, a  rendezvények 
egyik szervezője.

G. K.

CIVIL ÉLET

Jelmezbált tartott a Gödön Élő Erdélyiek  
Baráti Köre
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre január 19-én jelmezbált 
rendezett a József Attila Művelődési Házban.

FELHÍVÁS

Gyűjtőakció a Boldogságcseppek Alapítvány szervezésében
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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. A sétákat 
csak szélsőségesen rossz időben halasztjuk el, például 100 km/h 
feletti szélvihar, villámlással járó zivatar vagy jegesedés esetén. 
Csendes eső vagy havazás nem ok a program törlésére.

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 várunk!

Amit a Homokszigetről 
és élővilágáról tudni szeretnél

Időpont: április 7., vasárnap; 15-től 17.30 óráig
Találkozás: 15 órakor a Kereszt utca és az Arany László sé-
tány kereszteződésénél, a kőgát felett
Az út hossza: kb. 6 km
A program időtartama: kb. 2,5 óra
Szintemelkedés: kb. 15 méter

Amit a Homokszigetről és élővilágáról tudni szeretnél, azt 
most megkérdezheted.

Íme, néhány a számtalan lehetséges kérdés közül:
-  Mikor sziget a Gödi-sziget?
-  Hány Gödi-sziget létezik?
-  Hogyan nézett ki régen, milyen épület romja található raj-

ta?
-  Hová lett a híres strand, amely miatt Pestről valaha külön-

vonatokkal érkeztek ide a nyaralók?
-  Mi az a két kőszórás a Nagy-Dunában?
-  Mit jelent az, hogy nemzeti park?
- Mi lesz a sziget jövője?
-  Mitől számítanak különleges élőhelynek a szigetet körül-

vevő vízfolyások a halállomány szempontjából?
-  Hogy kerültek ide a hódok?
-  Miért kell kutatni a Dunát?

Ilyen és  hasonló felvetésekkel fogunk foglalkozni, miköz-
ben keresztül-kasul bejárjuk majd a szigetet.

Terveink szerint vendégünk lesz Abaffyné Bothár Anna ny. 
hidrobiológus (MTA Dunakutató Állomás); Szávoszt-Vass 
Dániel, a Dunai szigetek blog írója, aki a folyam és szigetei-
nek elkötelezett kutatója, és  Debreceni Péter erdőmérnök, 
Göd város faállományának feltérképezője.

Reményeink szerint a  Duna vízállása lehetővé fogja ten-
ni a  Homokszigetre való bejutást. (B tervünk is van arra 
az esetre, ha mégsem.)
Az, hogy a  séta útvonala kicsi gyerekekkel és  ebekkel be-
járható lesz-e, a vízállástól is függ majd. Ha a Vácnál mért 
érték 125 cm vagy az alatti, akkor a sziget északi bejárata 
vízmentes, ezt érdemes figyelni.
A kiindulási ponton lehetőség lesz a kerékpárok biztonság-
ba helyezésére a  kerítésen belül, de azért lakatot érdemes 
hozni. A séta 15.10-kor indul.

A szervezők
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A szabadságharc nemzetőr 
ezredese, Nemeskéri Kiss Miklós

Séta a kiserdőn át a kúria parkjához; az épület és az emlék-
szoba megtekintése.

Időpont: március 9, szombat
Találkozás: 14.15 órakor a gödi vasútállomás aluljárójánál, 
a kertvárosi oldalon (Fácán utca)
A séta hossza: kb. 3 km
A program időtartama: kb. 3 óra

Ezzel a  sétával lélekben már kicsit ráhangolódunk a  sza-
badságharc 171. évfordulójára: felkeressük Nemeskéri Kiss 
Miklós egykori lakóhelyét, megtekintjük az emlékszobában 
kiállított személyes tárgyait, felelevenítjük fordulatokban 
gazdag életét, a szabadságharc során betöltött szerepét, va-
lamint az emigrációban telt éveinek fontosabb eseményeit.
Szó lesz a reformkor vezéralakjaival folytatott levelezéséről 
és kalandos sorsáról: hogyan rejtették el, majd miképpen ta-
lálták meg, és hogyan menekült meg az írásos hagyaték egy 
része. Beszélni fogunk arról is, hogy milyen lehetett a Ne-
meskéri-Kiss család haladó szellemben kiépített és vezetett 
gazdasága abban az időben.
Hogy az erdei séta se maradjon ki a programból, a gödi vas-
útállomástól indulunk majd, és ide is fogunk visszaérkezni, 
természetesen egy másik útvonalon végighaladva.
Ha valaki csak a kúriát szeretné megtekinteni, úgy készül-
het, hogy nagyjából 15 órára fogunk odaérni.
A kiindulási ponton 10 percet várunk, ahogyan szoktuk.
Az épület és a hozzátartozó park általában zárva van, és csak 
ritkán nyílik meg egy-egy zártkörű rendezvény alkalmával. 
A mi látogatásunk is egy ilyen alkalom lesz.
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Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása a tavaszi akció 
keretében 

Az előző évekhez hasonlóan a  re-
gisztrációhoz kötött, háztól történő 
zöldhulladék-elszállítás térítési díja 
50 Ft/120 literes zsák. 

A tavaszi szállítási igényeket 2019. 
március 13-án, szerdán 15 óráig a (06 
27) 530-611-es telefonszámon, az info@
godihulladek.hu e-mail-címen, illetve 
személyesen az ügyfélszolgálaton lehet 
bejelenteni.

A szállításra az ügyfélszolgálat által 
megadott napon kerül sor. A  szállí-
tás kifizetésére személyesen az  ügy-
félszolgálaton (2132 Göd, Duna út 5., 
a Kisfaludy utca felőli bejáratnál) van 
lehetőség.

Az akció előtti időszakban a nyitva-
tartás az alábbiak szerint alakul:

DÁTUM NAP ÓRA

március 1. péntek 7–12 h

március 4. hétfő 7–19 h

március 5. kedd 7–15 h

március 6. szerda 7–15 h

március 7. csütörtök 7–15 h

március 8. péntek 7–12 h

március 11. hétfő 7–19 h

március 12. kedd 7–15 h

március 13. szerda 7–15 h

Kerti hulladék leadása 
a zöldhulladék-átvételi ponton

Az előző évekhez hasonlóan továbbra 
is biztosítjuk a  zöldhulladék-átvételi 
pont működését, amely a Nemeskéri 
úti temetővel szemközti földútról kö-
zelíthető meg.

A 2019. évben a táblázatban feltünte-
tett napokon 8 és 16 óra között fogad-
juk a  lakosság által kiszállított zöld-
hulladékot. 

Egy ingatlanról az átvételi napokon 
maximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, 
vagy 1,5 m³ nem zsákolható hulladé-
kot áll módunkban térítésmentesen 
átvenni. Amennyiben ennél több hul-
ladékot szeretne leadni, az  térítéskö-
teles. A  térítési díjat a  helyszínen kell 
kifizetni. (Átvételi díjak: 1 zsák vagy 
köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) Az átadás-
nál a  lakcímkártya bemutatása kö-
telező. Üdülőingatlannal rendelkező 
ügyfeleink az utolsó hulladékszállítási 
díj számlájával, vagy annak feladóve-
vényével igazolhatják, hogy gödi nya-
ralójukból származik a zöldhulladék.

A zöldhulladék leadása az alábbi na-
pokon lehetséges 8-16 óra között: 

2019. év

HÉT HÓNAP
NAP

SZERDA SZOMBAT

13. március 27. 30.

15. április 10. 13.

17. április 24. 27.

19. május – 11.

23. június – 8.

27. július – 6.

31. augusztus – 3.

35. augusztus – 31.

39. szeptember – 28.

41. október 9. 12.

43. október – 26.

44. október 30. –

45. november 6. 9.

47. november 20. 23.

48. november 27. 30.

Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása a tavaszi-őszi 
akción kívül

A tavaszi és az őszi önkormányzati 
elszállítási akción felül a  2019. ápri-
lis 29. és szeptember 20. közötti idő-
szakban a  Gödi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. bevezeti a háztól 
történő zöldhulladék-elszállítást.

A zöldhulladék begyűjtése a  naptár 
szerinti páros heteken az adott körzetre 
érvényes hulladékszállítási napon tör-
ténik. (Páros héten a  zöldhulladékot, 
páratlan héten a  szelektív hulladékot 
szállítjuk el.) A közszolgáltatás kerete-

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Zöldhulladék-begyűjtési tájékoztató 
a 2019. évre
Az ingyenes zöldhulladék-leadásra, illetve a háztól történő zöldhulladék-elszállításra idén is lehetőséget biztosítunk 
a lakosságnak, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.
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in belül minden szállítás alkalmával 1 darab, 
cégünk feliratával ellátott zöldhulladékgyűjtő 
zsákot szállítunk el térítésmentesen. A szállí-
tás alkalmával minden esetben 1 darab csere-
zsákot hagyunk a helyszínen. Április közepéig, 
az első szállítás előtt a „kezdőzsákot” minden 
ingatlanhasználóhoz eljuttatjuk. 

Ha több zsákot szeretne elszállíttatni, az té-
rítésköteles. A  10 zsák feletti szállítási igényt 
a  tervezhetőség érdekében minden esetben 
kérjük előre jelezni! A  zsákokat a  szállítás 
napján reggel 7 óráig kell az  ingatlanok elé 
kihelyezni. Nem zsákolható zöldhulladékot 
a kialakított rendszerben nem áll módunkban 
elszállítani.

A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék-
gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben. 
A zsákok ára, ami tartalmazza a szállítás és az 
ártalmatlanítás költségeit is, bruttó 250 Ft/da-
rab.

•  Fakusz-H. B. Kft. − Gazdabolt (2131 Göd, 
Pesti út 82/A)

•  Wolav Kft. − Gazdabolt (2132 Göd, Duna út 4.) 
•  Mosoly ABC (2131 Göd, Alagút utca 12/6.)

A háztól történő zöldhulladék-szállítások vár-
ható idejét megtekinthetik az alábbi táblázatban, 
illetve a www. godihulladek.hu honlapon.

2019. év
HÉT HÓNAP NAP tól-ig
18. április 29–30.
18. május 01–03.
20. május 13–17.
22. május 27–31.
24. június 10–14.
26. június 24–28.
28. július 08–12.
30. július 22–26.
32. augusztus 05–09.
34. augusztus 19–23.
36. szeptember 02–06.
38. szeptember 16–20.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem 
keveredhet más hulladékkal (kő, beton, ve-
gyes hulladék), amely akadályozza a feldolgo-
zási folyamatot. Amennyiben az elszállítandó 
zöldhulladékot nem az előírtaknak megfelelő-
en helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk 
azt nem köteles elszállítani.

Ha bármilyen oknál fogva az  adott napon 
az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot nem 
szállítjuk el, kérjük, hagyják a zsákokat az in-
gatlan előtt, melyeket a  következő napon el-
szállítunk.

Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS

Biztosítsuk a szemétszállító autó 
zavartalan közlekedését!
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arra kéri a lakosokat, hogy gon-
doskodjanak az  ingatlanok előtti közterületen ültetett fák, bokrok ágainak 
rendszeres nyírásáról. A  házak elé vagy az  ingatlan utcafronti kerítésének 
közelébe ültetett dús lombú, magas növények ágai gyakran kárt tesznek az ut-
cákban közlekedő 3,5-4 méter magas tehergépjárművekben: megrongálják 
a  visszapillantó tükröket, a  szemétszállítást végző kukásautók tetején talál-
ható hidraulikacsöveket, illetve a megkülönböztető jelzést biztosító villogó-
berendezéseket. Az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet rendben tartá-
sa, 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 lakoso-
kat, hogy ha az úttesten parkolnak, legyenek tekintettel arra is, hogy még egy 
2,5 méter széles teherautónak is biztonságosan el kell férnie mellettük. A nem 
megfelelően parkoló autók gyakran akadályozzák a szemétszállító autót a köz-
lekedésben.

G. K.

FELHÍVÁS

Szigorúan tilos a kerti hulladék égetése!

Az idei évtől az  önkormányzat új rendszert vezet be a  házaknál 
keletkező zöldhulladék ártalmatlanítására. Az  ezzel kapcsolatos 
tudnivalók részletei megtalálhatók a 24−25. oldalon olvasható tá-
jékoztatóban. 

Fontos tudni, hogy a  levegő minőségének védelme érdekében 
a  továbbiakban az év minden napján szigorúan tilos a kerti hul-
ladék égetése!

Az avar, a faágak és bármilyen kerti hulladék otthoni ártalmatla-
nításának egyetlen megengedett módja a komposztálás.

Az önkormányzat a  teljes vegetációs időszak alatt lehetőséget 
biztosít a  lakosoknak az  ingyenes zöldhulladék-leadásra, illetve 
a kerti hulladék háztól történő elszállítására. Kérjük, városunk le-
vegőjének védelme érdekében válasszák a zöldhulladék ártalmatla-
nításának ezt a környezetkímélő módját! 

A kerti tűzrakás a jövőben kizárólag grillezés és bográcsozás cél-
jából megengedett.

GK
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Az iskolák hírei

Január 16-án VIZU-ÁLOM címmel nyílt meg iskolánk képzőmű-
vészeti tagozatának tárlata Budapesten, a Mester Galéria és Közös-
ségi Tér kiállítótermében.

A múlt év tavaszán Vincze Angéla, a galéria művészeti vezetője 
megkereste iskolánkat. Arra kért bennünket, hogy állítsuk ki ná-
luk a tűzzománc, a festő, a grafika és a kézműves szakon alkotó ta-
nítványaink legjobb munkáit. Szottfried Zsófia és Tóth Tamás kol-
légáimmal a  decemberi félévi kiállításunk anyagából válogattuk 
össze a tárlat alkotásait. Igyekeztünk minél színesebb, különleges 
technikákat is bemutató kiállítást létrehozni képekkel, szobrokkal, 
tűzzománc ékszerekkel.

Iskolánk igazgatója, Bajkó Ildikó nyitotta meg a tárlatot, köszön-
tőt pedig Mészáros László, a ferencvárosi önkormányzat Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának elnöke mondott. A be-
szédeket iskolánk kortárs táncosának, Markos Kamilla Lucának 

és a néptánc tagozat tanulóinak műsora követte. Külön köszönjük 
Boldog Mónika és Gregus Gergő tánctanárok felkészítő munkáját. 
(A megnyitón egyébként a Ferencvárosi TV is forgatott.)

A kiállítást február 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők Buda-
pest IX. kerületében, a Mester utca 5. szám alatti galériában.

Báron Laura tűzzománc tanár

Közel hetven végzős diák, három különféle képzés utolsó éves 
tanulói kapták meg szalagjukat az  idei ünnepségen az  alsógödi 
templomban. A szülők, rokonok, családtagok és barátok körében 
leendő ácsok, asztalosok, kőművesek, kőfaragók, karosszérialaka-
tosok, szerkezetlakatosok, faipari érettségizők és szakmai érettsé-
gizők voltak a szalagavató főszereplői. Kovács Dorottya főszervező 
és a 12.F osztály diákjai mindent megtettek a zökkenőmentes le-
bonyolításért, a közel kétszáz vendég legnagyobb megelégedésére.

A szentmise főcelebránsa, Valaczka János Pál piarista szerzetes, 
főigazgató ünnepi beszédében megemlítette Máté evangéliumá-
nak öt okos és öt balga szűzét. 2019-ben valószínűleg inkább úgy 
lehetne leírni a történetüket, hogy az okos szüzek power bank-et is 
vittek magukkal, hogy az okostelefonjaik ne merüljenek le.
A főigazgató azt kívánta a  végzős diákoknak, hogy tudja-
nak úgy figyelni az életükre, hogy az adódó lehetőségeikkel 
− bármennyire is kiszámíthatatlan, változékony, s mindig 
újabb és újabb kihívásokat is adó a jövő − jól tudjanak élni, 
jól használják azokat, hogy a céljaikat elérhessék. És ehhez 
töltsék fel minden alkalommal a power bank-jeiket, azaz ta-
nuljanak, képezzék magukat szüntelenül.

A beszédet követően előbb az osztályfőnökök és a mesterek kap-
tak szalagot, majd minden egyes diákra felkerült az utolsó évesek 
hagyományos világoskék kitűzője. A ballagásig hátralévő időszak-
ban többen még a Szakma Kiváló Tanulója Versenyben küzdenek 
majd, míg mások a szakmai vizsgára készüléssel töltik majd a leg-
több idejüket.

B. E.

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
diáksága és  tantestülete nevében ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani Göd Város Önkormányzatának, hogy 
lehetővé tették számunkra a korcsolyapálya délelőtti hasz-
nálatát. Már a harmadik évfolyamtól élünk a lehetőséggel. 
Öröm látni a korizásból visszatérő pirospozsgás, mosolygós 
arcokat. Nagy segítség az  is, hogy a gyerekek a helyszínen 
is kaphatnak korcsolyákat, így azok is kipróbálhatják a jég-

pályát, akiknek nincs ilyen sporteszközük. A pedagógusok 
örömmel viszik az osztályokat – reggel már ott gyülekeznek 
a gyerekek, hogy a becsöngetés idejében már birtokba is ve-
hessék a pályát. Nagyon sok diákunk – egymást segítve − itt 
tanul meg korcsolyázni. A szülők is örülnek ennek a bizton-
ságos sportolási lehetőségnek.

H. A.

A vendégkönyv tanúsága szerint a gödi diákok munkáit dicsérik 
a tárlatlátogatók

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Kiállítás a fővárosban

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Szalagavató a piaristáknál

HUZELLA ISKOLA

Köszönet a korizásért!

A végzős diákok a szalagtűzés pillanataiban
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HUZELLA ISKOLA

Újabb sportsikerek

Január végén elkezdődtek a hívogatók a Búzaszem Iskolá-
ban. Idén is 22 fős osztály indul Göd egyházi nevelési in-
tézményében. Az érdeklődők először nyílt napon vehettek 
részt, s ellátogathattak az első, a negyedik és az ötödik osz-
tály óráira. Január 26-án, szombaton reggel 9 órától pedig 
a gyerekek a tanárokkal játszottak, táncoltak, mesét hallgat-
tak, énekeltek, rajzoltak, míg a szülők az iskola vezetőinek 
előadásait hallgatták meg a Búzaszem nevelési rendszeréről, 
amelyet „Magyar Örökség Nevelésnek” hívunk. Február 

elején még két további hívogatóra várják az érdeklődőket, 
utána pedig minden jelentkező családdal személyesen be-
szélgetnek a  Búzaszem vezetői. Így alakul ki lassanként 
a következő búzaszemes csapat, a Kenyér osztály.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató

Az ezüstérmes kézilabdás lányok

A Búzaszem Iskola közössége szeretettel meghívja Önöket a

IX. Búzaszem
JótékonyságI Bálra

2019.  február 16-án19.00-tól 
a Huzella Tornacsarnokba 

(Göd, Petőfi utca  49.)

Vacsora•Élő zene•Tánc•Tombola•meglepeTÉs

belépőjegy: 7000 Ft
Megvásárolható a Búzaszem Iskola titkárságán 

2019. február13-ig. (Göd, Vécsey u. 1.)
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Diákjaink nem csupán a tanulásban jeleskednek, de a sport 
területén is sikeresek. Az országos és nemzetközi eredmé-
nyeik rendre megjelennek az  iskolai újságban. A  követke-
zőkben a Diákolimpia területi döntőin elért eredményeket 
ismertetjük.

Úszásban az 50 méteres távokon gyors- és mellúszásban 
Bogdán Tünde, Szalai Lili és Boldizsár Bendegúz értek el he-
lyezéseket.

A kézilabdás lányok a  területi versenyen a  második he-
lyen végeztek, és  továbbjutottak a  megyei megmérettetés-
re. A csapat tajai: Csabai-Abrán Dóra, Gyovai Lili, Hámori 
Bernadett, Henn Dóra, László Fruzsina, Meszes Emília, 
Nagy Eszter, Onody Noémi, Pituk Laura, Strausz Edina.

Kosárlabdacsapatunk bejutott az  országos döntőbe. 
A csapat huzellás tagjai: Dér-Szabó Dániel, Bérces Dániel, 
Forró Gergely és Kuczor Konrád.

A játékos sorversenyen a  huzellás csapat a  harmadik 
helyen végzett. A csapat tagjai: Schmuck Tamás, Csoknyai 

Ágost, Juhász Bíborka, Vatay Frey Tamara, Lukács Vince, 
Kvitkovszky Benedek, Varju Szonja, Bánkuti Szonja, Slezák 
Zsombor, Lóczi István, Török Hedvig és Konvicny Dóra.

BÚZASZEM ISKOLA

Pécsi Rita előadása
Miért nem működik a  „Százszor megmondtam”? Ezzel 
a  címmel tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a  Búza-
szemben. A zsúfolásig megtelt teremben az előadó azt fejte-
gette, hogy miként juthatunk el a gyermek lelkéhez is, s nem-
csak az  értelméhez. Ehhez nagyon fontos, hogy ne az  agy 
nagyon kis részét alkotó értelmi funkciókat igyekezzünk 
fejleszteni, hanem a  jóval kiterjedtebb és  meghatározóbb 
érzelmi rendszert. Mivel fejleszthető ez? Semmiképpen sem 
magolással, hanem az érzelmi hálót megérintő élményekkel 
és tapasztalatokkal. Vagyis művészeti képzéssel, a természet 
nevelési erejének kihasználásával, az empátia, az egymásra 
figyelés fejlesztésével. Ha a gyerekeket így neveljük, nem kell 
„százszor mondani”, s mégis működik velük az élet, hiszen 
képesek lesznek beleérző képességgel, lelkileg egészségesen, 
egymásra figyelve fordulni a  felnőttek és kortársaik felé is. 
Pécsi Rita neveléskutató legközelebb február 20-án, szerdán 
este tart előadást a Búzaszemben. Ekkor az apák szerepéről 
beszél majd. Az előadások mindenki számára nyitottak.

B. A.
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Nyílt nap a Szivárvány 
Bölcsődében

A Szivárvány Bölcsőde 
február 26-án, 27-én

(kedden és szerdán)
nyílt napot tart mindkét épületében.

A tájékoztató 10 órakor kezdődik. 
Kérjük, hogy a szülők erre az időpont-

ra érkezzenek.

Február 22-ig
előzetes regisztráció szükséges 

• a Komlókert utcai épületben: 
godibolcsi@invitel.hu (kapcsolattartó 

Erdélyiné Nagy Ildikó 
bölcsődevezető-helyettes); 
• a Rákóczi utcai épületben: 

bolcsode@god.hu (kapcsolattartó 
Szabó Zsuzsanna bölcsődevezető)

A Búzaszem Iskolának fontos része a művészeti nevelés. A diák-
jaink tanrendjének közel harmada művészeti óra, ez segít a gye-
rekeknek a bizalom, az életöröm és így a jobb közérzet és tanulási 
motiváció megteremtésében. A népzenész gyerekek pedig taná-
raikkal és a  felnőttekkel jönnek össze időről időre egy kis mu-
zsikálásra. A Varacskos röfögések – ahogy helyi szólással a nép-
zenés bálokat nevezzük – tavaly szeptembertől kezdve már nem 
az  iskolában történnek, hanem a  családoknál. Novemberben 
a Búzaszem egyik alapítója, Horváth Szilárd hívta meg magához 
az  iskolát, januárban pedig a  Huszti családnál vendégeskedett 

A Formabontó Iskola magántanulói közösségé-
ben 2017 óta biztosítjuk alsó tagozatos gyerekek 
alternatív megközelítésű, egyénre szabott alapfo-
kú, kiscsoportos oktatását. Olyan tanulóközös-
séget építünk, ahol minden gyerek a saját egyéni 
ütemében, családias, támogató légkörben sajátít-
hatja el az általános iskolai tananyagot. Emellett 
nagy hangsúlyt fordítunk a XXI. század sajátos-

ságaiból adódó kihívások megválaszolásához szükséges képességek fejlesztésére is.
Arra törekszünk, hogy a Formabontó Iskola családias, támogató közegében felnö-

vekvő gyermekeink megfelelő önismeret és magabiztosság birtokába jussanak, nyitot-
tak legyen a folyamatosan változó világ megismerésére. Hisszük, hogy az itt tanult kri-
tikus és logikus gondolkodás, problémamegoldási, együttműködési, digitális és nyelvi 
készségek hozzásegítik őket ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a jövő kihívásaihoz, 
valamint kreatív, egyéni megoldásokkal maguk is változást idézhetnek elő a világban.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosok jelentkezését a szeptemberben induló új 
osztályba. Emellett örömmel vesszük 2019-ben 2. vagy 3. osztályt kezdő fiúk csatlako-
zását a jelenlegi vegyes 1-2. osztályunkba.

Ízelítőt kaphatsz a formabontós oktatási megközelítésből a következő módokon:
Nyílt kis tudós szakkörök:
• 2019. február 9-től kéthetente, szombaton délelőtt Dégi Julival
• 2019. február 21-től kéthetente, csütörtökön délután Benke-Tóth Katával

Nyílt napok:
• 2019. február 16.
• 2019. március 2.
A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Részletes információ és jelentkezés: www. formabontosuli.hu

BÚZASZEM ISKOLA

Népzenés bál és Varacskos röfögés
A kismarosi ciszterci rendelő ortopéd főorvosa, dr. Fejérdy Gábor 
mérte fel a  búzaszemes gyerekek „tartáshibáit”. Ennek alapján 
szervezik meg az  iskolában a  gyógytestnevelést. A  „kiszűrt” 
gyerekek nagyobb részének csak apróbb a tartásgondja, néhány 
tanulónak azonban komoly gyógytestnevelési megoldásokra van 
szükségük. Az  iskola célja az, hogy minden fejlesztést és  tehet-
séggondozást, a  művészeti képzéssel és  a  gyógytestneveléssel 
együtt az  iskolában kapjanak meg a  gyerekek, hogy ne kelljen 
fáradtan különböző esti foglalkozásokra járniuk.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Ortopédiai felmérés, 
gyógypedagógia

Az előadásuk alatt, és persze utána is a fiúk alaposan kifújták 
magukat

a népes csapat. Volt házi koncert is, a Násfa zenekar − Juhász Kitti, 
Soós Réka és Nyéki Emese − adott lakáskoncertet, majd a táncház-
ban a  gyerekek muzsikáltak a  tánc alá, hogy így szerezzék meg 
az életben hasznos tapasztalatot az együttműködésről és a többi-
ekre figyelésből. A  júniusi Varacskoson már egy másik búzasze-
mes család látja vendégül az érdeklődőket. S így szövődnek lassan 
a kapcsolatok, s így bontakozik ki a barátságos közegben a gyere-
kek tehetsége és lelki jólléte is.

B. I.

Újra felvételt hirdet 
a Formabontó Iskola

KÖZÉLET
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− A  meghitt, jó hangulatú irodalmi est 
után hogyan folytatódott a polgári szalon 
története?
− Valóban kellemes órákat töltöttünk 
együtt akkor, ezért a  feleségemmel Gödi 
hazajárók címmel elindítottunk egy olyan 
találkozássorozatot, amelyekre korábban 
Gödön élő jeles személyiségek leszárma-
zottait hívtuk meg. Másokmellett ilyen volt 
a  Feszty-Gönczy család ma élő tagjai val 
való megismerkedés. Gönczy Gyula kúriai 
táblabíró, a  máig működő gödi városfej-
lesztő és  szépítő egyesület alapítója volt, 
s  Feszty Árpád unokahúga volt a  felesége. 
Hajdanán ők lakták azt a házat, ahol ezek-
re a  találkozókra sor kerül. Meghívtuk 
Scholtz Kornél szemész, egyetemi tanár, je-
les egészségpolitikus leszármazottait, s jár-
tak nálunk a  Huzella és  a  Beck családból 
is, jelenlétükkel megtisztelve bennünket. 
S nagy örömünkre, jöttek ezekre az alkal-
makra az érdeklődő gödi polgárok is.

Érdekes volt például Tóth József, egy-
kori megyei főtanfelügyelő dédunokáival 
való találkozás is. Tóth, a magára maradt 
Szendrey Júlia mellett volt annak utolsó 
életévében, és  őhozzá került az  özvegy 
hagyatékának egy része is, többek között 
néhány Arany- és  Petőfi-levél, valamint 
Júlia naplója. Tóth József egyébként Gö-
dön hunyt el 1912-ben.

Eljött hozzánk Winternitz Arnold se-
bészprofesszor unokája és  dédunokája. 
Az Európa-hírű professzornak olyan páci-
ensei voltak, mint Móra Ferenc, Karinthy 
Frigyes, Babits Mihály és  Márai Sándor. 
Winternitz hírnevét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy 1938-ban tisztele-
tére nemzetközi orvostovábbképző tan-
folyamot szerveztek Budapesten, amelyen 
többek között a Karinthyt is operáló, svéd 
Herbert Olivecrona az agytumorok operá-
ciójáról tartott előadást.

− Nagyszerű emberek voltak mindany
nyian, s  legtöbbjük élettörténete ezernyi 
szállal kötődik városunkhoz.
− E  találkozások éppen ezért inspiráltak 
bennünket arra, hogy Alsógöd önálló tele-
püléssé nyilvánításának közelgő századik 
évfordulójára egy-egy emlékszobát hoz-
zunk létre nagynevű elődeink tiszteletére.

Így alakítottunk ki emlékszobát Win-
ternitz, Scholtz és  Huzella Tivadar pro-
fesszoroknak, illetve Beck Ö. Fülöpnek 
és ugyancsak kitűnő szobrász fiának, Beck 
Andrásnak is. Utóbbi Gödön született, 
és  bizony kevesen tudják, hogy ő  Fran-
ciaországban hatalmas művészi karriert 
futott be. Érdekesség például, hogy Bartók 
Béla egyedül neki ült modellt. Beck Fü-
löp lánya, Beck Judit festőművész pedig 

Gyarmati Fanni hallgatólagos tudomásul-
vétele mellett inspirálta csodálatos szerel-
mi verseinek megírására Radnóti Miklóst.

S vajon hányan tudják azt, hogy József 
Attila legalább egy alkalommal, a  gödi 
Duna-parton is szavalta verseit? Nem 
mellesleg József Attila, Radnóti, Gyarma-
ti Fanni és  a  gödi Beck Fülöp gyermekei 
− Judit, Márta és  András − ugyanabba 
a pesti gimnáziumba és baráti társaságba 
jártak.

− Hosszan folytathatnánk a  sort, hiszen 
Bernáth Aurél, Telepy Károly festőmű
vészek, Mutschenbacher Tivadar sebész
professzor egykori háza ma is látható Gö
dön, Wigner Jenő fizikus és Toszt Gyula 
kultuszminiszter gödi kötődéseiről pedig 
sokan tudnak az olvasóink közül.
− S arról se feledkezzünk meg, hogy 
Alsógöd Duna felőli oldalát Széchenyi 
István egyik gyermeke, Ödön vásárol-
ta meg 1865-ben, miután megházaso-
dott. Akkortájt településünk e  részét, 
az anyósról, báró Felldegi Fellner Adélról 
Adélházának hívták. Az  első felesége 
Almay Irma grófnő volt, akinek a  ne-
vét máig viseli Irma-liget, városunk 
Dunakeszi felé eső területén. Később, 
1875-ben az alsógödi Széchenyi-birtokot 
Arany László vásárolta meg, aki az akkor 
már betegeskedő édesapját szerette volna 
kihozni ide. 1892-ben aztán továbbadta 
a villát és a kertet Huzella Eleknek, Tiva-
dar édesapjának.

− Mi minden látható az önök helytörténe
ti magángyűjteményében?
− A ház négy földszinti helyisége és az elő-
tér szolgál az  összegyűjtött anyag bemu-
tatására, amelynek a Sorsok kőben, sorsok 
fémben és orvossorsok emberségben címet 
adtuk. A  tárlókban a  neves személyek 
kiadványai − dedikált könyvek és  tudo-
mányos közlemények − mellett a  falakon 
tekinthető meg az  igen gazdag fénykép-
anyag, az  említett hírességek személyes 
dokumentumainak, leveleinek a  fotó-
kópiái, de például a  gyűjtemény része – 
a  mester érmei mellett – Beck Fülöpnek 
az  a  büsztje, amelynek a  róla elnevezett 
téren a másolata látható. Reményeink sze-
rint előbb-utóbb lesz majd Gödön helye 
egy, a  jelenleginél teljesebb helytörténeti 
gyűjteménynek. Ám addig is ez a  folya-
matosan gyarapodó magángyűjtemény, 
előzetes időpont-egyeztetést követően (06 
20 987-8422) látogatható, minden gödi lo-
kálpatriótát szívesen látunk.

Walter Béla

INTERJÚ

Látogatható a helytörténeti 
magángyűjtemény

A Gödi Körkép 2017. évi januári számában adtunk hírt arról, hogy a  bő 
harminc esztendeje Gödön élő, ám Erdélyből származó orvos házaspár, dr. 
LeppGazdag József és felesége, Anikó a korábban rendelőként használt lakré-
szükben, Attila fiukkal együtt létrehoztak egy civil polgári szalont. Első alka-
lommal régi barátjukat, Gazda József erdélyi írót kérték fel egy beszélgetéssel 
egybekötött könyvbemutatóra, aki örömmel tett eleget a meghívásnak.

Dr. Lepp-Gazdag József feleségével és fiával fáradhatatlanul ápolja Göd jeles polgárainak 
emlékét

Gödi Körkép | 2019. 2. szám KULTÚRA
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Szentkúti Márta meseterapeutát (jobbra) 
a Kismama Klub nevében Zöldi Tóth Andrea 
köszöntötte, az önkormányzat nevében 
pedig Lenkei György bizottsági elnök 
(jobbra) és Csányi József képviselő

− Honnét jött a Borklub ötlete?
− Jómagam borász vagyok, s mivel a napja-
imat itthon töltöm gyeden a két kislányom-
mal, arra gondoltam, hogy egy ilyen klub 
baráti közösséget teremthet az  emberek 
között. A  klubestjeink kötetlen beszélge-
tős, borkóstolós társasági összejövetelek. 
Három éve költöztünk Gödre, s a Borklub 
kiváló alkalom arra, hogy jobban meg-
ismerjük egymást. Ugyanis beszélgetni 
és együtt lenni mindig jó. Persze nem csu-

pán a borokról ejtünk szót, hanem a világ 
egyéb dolgairól is.

− Göd és  környéke nem kifejezetten bor
termelő vidék. A klubtagok között akade 
szőlősgazda?
− Volt olyan vendégünk, akinek a  toka-
ji borvidéken van szőlője, de a  klubtagok 
többsége „csak” lelkes borkedvelő, olyan 
emberek, akik szívesen kóstolnak jófajta 
borokat.

− Kérem, meséljen arról, hogyan teltek 
az eddigi klubestek.
− Minden alkalommal igyekszem kü-
lönlegességeket bemutatni, összegyűjteni 
a  legismertebb, legkedveltebb hazai bor-
fajtákat, de persze olykor külföldieket is. 
Tervezem borász kollégáim meghívását 
a  klubestjeinkre, sőt szeretnék irodalmi 
boresteket is szervezni. Volt már vegyes 
válogatás a  magyarországi borokból, 
különösebb tematikai megkötés nélkül, 
és  kóstolónk a  világ híres borfajtáiból. 
A legelső klubestünk azért volt számomra 
különösen izgalmas, mert mivel dél-bala-
toni vagyok, Siófok mellől származom egy 
kis faluból, amely az  ottani borvidék ré-
sze, dél-balatoni borokat kóstoltunk. Egy 
másik alkalommal pedig a legjobb magyar 
vörösborokat gyűjtöttem össze. Szoktam 
vinni illatmintákat, például éppen a  vö-
rösborok jellegzetes aromáiból. A februári 
borkóstolónk témája még nem végleges, 
talán a soproni borvidék borait mutatom 
majd be. Szeretettel várjuk mindazokat, 
akik szeretik a borok sokszínű, ínycsik-
landó és izgalmas világát!

− Őszintén remélem, hogy a  mostani be
szélgetésünk felhívja a  figyelmét a  Bor
klubra azoknak a gödi borkedvelőknek is, 
akik a hónap utolsó péntek estéit eddig ott
hon töltötték.

(w)

Márta mesék gyűjtésével, kutatásával 
és meseírással foglalkozik, s emellett kifej-
lesztette a mesék gyógyító alkalmazásának 
módszereit is. A  mesék fontos erőforrást 
képviselnek: tanítanak, nevelnek, vigasz-
talnak, gyönyörködtetnek, útmutatást ad-
nak, átsegítenek bennünket életünk fordu-
lópontjain – a  meseterapeuta azt a  csodát 
mutatta be, amit a  mese jelent az  emberi 
élet során. Előadása nem csupán a kisgyer-
meket nevelőknek szólt, hanem minden 
korosztálynak.

A mesék olyan élethelyzeteket mutatnak 
meg, amelyekben az  ember magára ismer-
het, és amelyekből problémamegoldási mó-
dokat, megküzdési stratégiákat meríthet. 
Mesehallgatáskor ősképek hatnak az ember-
re, s  ezek erőt adó folyamatokat indítanak 

el benne – vallja Szentkúti Márta. Meggyő-
ződése, hogy a  jól és  jókor elmondott igazi 
mese életre szóló muníció a gyermekeknek, 
sőt az idősebbeknek is. A mese fontos igaz-
ságokat fogalmaz meg, és bármilyen nehéz 
is a küzdelem, végül mindig a jó győz.

A mai kor nagy hangsúlyt helyez az  in-
dividuális fejlődésre, az egyéni képességek 
kibontakoztatására, az  önmegvalósítás-
ra. Ez azonban csak akkor tud egészséges 
módon megtörténni a  gyermekben, ha 
erős kapaszkodói és  gyökerei vannak, ha 
élettörténeteket megtapasztalva alakul ki 
ön- és világismerete. Többek között ebben 
a  folyamatban segíti őt a  mesehallgatás – 
tanítja Szentkúti Márta.

Az eseményen jelen volt Csányi József vá-
rosi képviselő és Lenkei György, a Szociális 
Bizottság elnöke is, aki az előadáshoz kap-
csolódóan elmondta: Az  önkormányzat 
messzemenően támogatja a Kismama Klub 
tevékenységét, és  minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a  gyerekek és  a  családok 
életminőségének javítását szolgálja.

GK

KÖZÖSSÉG

Bemutatkozik a gödi Borklub
Tavaly szeptember óta minden hónap utolsó péntek estéjén a József Attila Mű-
velődési Ház ad otthont a Borklub összejöveteleinek, amelyeknek házigazdája 
Szecseyné Horváth Hanna. Vele beszélgettünk.

MESETERÁPIA

A mese útján
A Kismama Klub Göd csoport meghívására – az önkormányzat támogatásával – feb-
ruár 2-án Szentkúti Márta mesemondó-terapeuta, a  Ligetszépe mesemondó terápiás 
módszer megalkotója tartott előadást a József Attila Művelődési Ház nagytermében.

„A víz az őselem. Először: a víz borrá változik; a bor vérré változik. A víz az anyag, a bor 
a lélek, a vér a szellem.” (Hamvas Béla)
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− Ötéves voltam, amikor a  szüleimmel 
a  fővárosból Gödre költöztünk. Később 
négy éven át a  Németh László Általános 
Iskolába jártam, ahol nagyon szerettem 
az  osztályfőnököm, Hodován Katalin 
rajzóráit. Persze akkor még nemigen tud-
tam, hogy milyen pályára szeretnék menni, 
nagyon érdekeltek például a  természettu-
dományok, de a hajlam már bennem volt, 
odahaza folyvást rajzolgattam. A  képei-
men pontosan ezek jelennek meg, a termé-
szetszeretetem, s az, hogy milyen jó dolog 
„kimenni a  tájba” és átélve az élményt ott 
festeni.

− A  mostani kiállítását a  szintén Gödön 
élő Gál Lehel festőművész nyitotta meg. 
Vele mikor találkozott először?
− Őt még kiskoromban megismertem, jár-
tam hozzá tanulmányrajzokat, csendéle-
teket készíteni. Szerettem volna fejleszteni 
a rajztudásomat, s ő ebben engem bátorító-
lag támogatott. Az érettségi táján már tud-
tam, hogy művészeti egyetemre szeretnék 
menni. Lehel segített nekem összeállítani 
egy mappát az akkori dolgaimból, és per-
sze sokat beszélgettünk a rajzaimról, arról, 
hogy miben kell fejlődnöm, s erős lelki tá-
mogatást is nyújtott nekem. 

− Hol tanult?
− A  Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karának festőművész szakára jártam. Ott 
Hegyi Csaba volt a mesterem, s az egyetemi 
évek alatt részt vettem nyári alkotótáboro-
kon. Egy ilyen művésztelepen ismerkedett 
meg egymással a két mesterem, amit akkor 
nagyon fontosnak tartottam: íme, a kör be-
zárult. Hálával gondolok mindkettőjükre. 
Tavaly diplomáztam, de tanulok tovább 
az egyetemen képzőművész tanárnak, idén 
fogom befejezni.

− Milyen technikákat használ?
− Főleg olajfestményeket készítek, de tem-
perával is szívesen dolgozom. Érdekel a le-
mezdomborítás is, és  szeretek mintázni, 
agyaggal dolgozni, szobrászkodni.

− Már tucatnál is több tárlaton voltak lát
hatóak a munkái…
− Ebben szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen sokat segített az  egyetem, 
többször beválogatták egy-egy képemet 
csoportos kiállításokra, külföldi tárlatok-
ra. A  kedvesemnek is sokat köszönhetek, 

ő ugyanis vajdasági, és hála neki, néhány-
szor kiállíthattam Szerbiában. Őt Rúzsa 
Rékának hívják, rajz és technika szakos ta-
nárként diplomázott a  közelmúltban. Pél-
dául a gipszöntési technikát tőle tanultam 
meg.

− Ha megengedi, idézek egy mondatot Gál 
Lehel kiállításmegnyitó beszédéből: „Egy 
jó kép megfestéséhez nem csupán tech
nikai, anyagismereti, geometriai, rajzi, 
színtani, művészettörténeti, ikonográfiai, 
esztétikai, vallástörténeti, kultúrtörténeti, 
filozófiai ismeretekre van szükség, hanem 
a  »Mindenség« megsejtésére, észlelésére, 
személyes megélésére is.” 
− Súlyos elvárások rejtőznek e mondatban, 
amelyekre a feleletet a festő csak a pályája 
végéhez közeledve adhatja meg. Ami vi-
szont az  észlelést és  a  személyes megélést 
illeti, arra utaltam már. A  természet sze-
retete kiskoromtól fogva kísér, a  bogarak 
és a növények gyűjtésétől a börzsönyi és pi-
lisi kirándulásokig. A  tájképek festésekor 
kortyonként ismerkedünk meg a végtelen-
nel.

− Megköszönve a beszélgetést, muszáj egy 
újabb Gál Lehelidézettel elköszönnünk 
az olvasóktól: „Kedves Dávid, azt kívánom 
neked, hogy sok időt tölts a  »Mindenség
ben«, hogy megtaláld a végtelent.” Mi mást 
kívánhatnánk magunk is?

W. B.

KÉPZŐMŰVÉSZET

Kortyolgatjuk a végtelent
Január 18-án nyílt meg, és február közepéig volt látható a fiatal festőművész, 
a Gödön élő Hegyvári Dávid A mindenség és a végtelen című kiállítása. Egy 
huszonéves „srácot” mi másról is kérdezhetne az  újságíró, mint a  gyermek- 
és ifjúkoráról…

„A forma és a tartalom egysége hozza létre 
azt az értéket, aminek megteremtésére 
törekszem”

Hegyvári Dávid: Virágzó rét, hegyekkel
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A Göd Városi Könyvtár 
gyermekrajzpályázatot 
hirdet a Madarak és fák 

napjára

KÖNYVES ÖTÖS
februári könyvajánlatunk:
•  Nyáry Krisztián: Írjál és  szeressél − 125 szerelmes 

levél és történet
•  Irvin D. Yalom: Szemben a nappal − A haláltól való 

rettegés legyőzése
•  Gerevich József: Szerelmek, múzsák, szeretők − Te-

remtő vágyak 3.
•  Kepes András: Istenek és emberek
•  Szvoren Edina: Pertu

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Karl Ove Knausgard: Halál – Harcom 1.
Időpont: 2019. március 28., csütörtök 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
A norvég szerző lesz a  26. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál díszvendége április 25. és 28. között. 
Hatkötetes életrajzi regényének első része, a „Halál” 
2009-ben jelent meg a Magvető Kiadó gondozásá-
ban.

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. február 22. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. március 1. (péntek) 13 órától 17 óráig

TÁRSASJÁTÉK KLUB
2019. március 9-én, szombaton tartjuk a klub követ-
kező összejövetelét, 13 és 15 óra között.
Várjuk a  játékos kedvű felnőtteket és  gyerekeket 
8-tól 99 éves korig!
Játékaink közül néhány (a teljesség igénye nélkül): 
Scrabble, Activity, Catan telepesei, Honfoglaló, Rizi-
kó, Twister, Uno, Csótánypóker, Dobble, Mesterlogi-
ka, Országok és zászlók memóriajáték.
A hónap kiemelt játéka a Dobble.
Infó: (06 27) 532-155, konyvtar@god.hu.

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

3-18 éves gyerekeknek a következő témákban

•  Iniciálé fás/madaras motívumokkal

•  Illusztráció az alábbi művek valamelyikéhez:
 -  Hogyan röpült versenyt a kolibri és a gólya? – 

indián népmese
 -  Nemes Nagy Ágnes „Madarak” című verse
 -  Fodor Ákos „A haiku” című alkotása

•  Az év madara: gólyatöcs

•  Az év fája: sajmeggy

A HAIKU
lábam előtt ült
egy madár, majd felröppent -
Nehezebb lettem.
 (Fodor Ákos)

Az alkotásokat A/3-as vagy A/4-es méretben várjuk.
A technika szabadon választott.
A műveket április 23-ig fogadjuk könyvtárainkban.
(Göd, Pesti út 72., tel.: 27-532-155 vagy Kálmán u. 13., 
tel.: 27-345-101)
Díjkiosztás: a Madarak és fák napján
A rajzokat május 9. és 21. között kiállítjuk a Központi 
Könyvtárban (Pesti út 72.)
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A Duna-part Nyaralóházak programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 383-9567
E-mail: nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

18 órától
Hazajáró –
közönségtalálkozó

Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor vetített képes előadással 
és élménybeszámolóval várja a közönséget.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

március 

8
péntek

19 órától
Retró Mozi
Vissza a jövőbe

A trilógia 1985-ben készült első részével várjuk a sci-fi rajongókat!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

március 

22
péntek

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

18 órától
Művészetek Szabadegyeteme: 
Leonardo da Vinci

Gimesy Péter művészettörténész vetített képes előadásával 
emlékezünk meg Leonardo da Vinci (1452−1519) halálának 500. 
évfordulójáról.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

március 

30
szombat

10 órától
Ákom-Bákom Bábszínház:
Az öreg halász 
és a nagyravágyó 
felesége

A társulat Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című 
bábjátékkal várja a kicsiket és nagyokat. Hároméves kortól 
ajánlott!
További információ: (06-30) 383-9567
A belépőjegy ára 800 Ft. • Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől 
péntekig 9-től 16 óráig a recepción!

20 órától
NKS-koncert
Az NKS hiphop formáció koncertjével várjuk 
a műfaj kedvelőit!

További információ: (06-30) 383-9567
A belépőjegy ára 1000 Ft. • Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől 
péntekig 9-től 16 óráig a recepción!

március 

3
vasárnap

február 

23
szombat

20 órától
Néptánc farsang
Farsangi mulatság a Németh László Általános 
Iskola néptáncosaival!

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

március 

2
szombat
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A Duna Televízióban 2011 óta látható Hazajáró című turisztikai 
magazinműsor két alkotója, Kenyeres Oszkár szerkesztő és Jakab 
Sándor riporter március 8-án, pénteken 18 órakor lesz vendége 
a  Duna-part Nyaralóházaknak. A  közönségtalálkozóra vetített 
képes előadással és élménybeszámolóval várják az érdeklődőket.

Akik ismerik és  szívesen nézik a  2011 ősze óta futó soroza-
tot, jól tudják, hogy az  egyenként félórás epizódokban a  stáb 
a  Kárpát-medence varázslatos tájait mutatja be, megismertetve 
bennünket a Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék 
és Őrvidék természeti szépségeivel, történelmi emlékeivel, kultu-
rális értékeivel és az ott élő emberek mindennapjaival.

A Hazajáró indulása óta a stáb több mint 230 filmet forgatott, 
s  talán nem érdemtelenül kapták meg a  sorozat készítői − más 
elismerések mellett − a Magyar Örökség, a Magyar Művészetért 
és a Prima Primissima díjat.

Ám talán a felsorolt kitüntető címeknél is fontosabb visszaiga-
zolások az alkotók számára a gödihez hasonló közönségtalálko-
zók. Az elmúlt években Kézdivásárhelytől Pozsonyig, az Őrségtől 
Beregig, Genftől Moszkváig, Kijevtől Chicagóig, Stuttgarttól New 
Yorkig 450 alkalommal és helyszínen meséltek fotók és filmrész-
letek segítségével a  forgatások tapasztalatairól, az  élményeikről, 
kalandjaikról, a tévés kulisszák mögötti világról.

Márciusi vendégeink közeli ismerőseink, s nem csupán amiatt, 
mert Kenyeres Oszkár váci, Jakab Sándor pedig ipolysági, hanem 
azért is, mert néhány évvel ezelőtt a  József Attila Művelődési 
Házban már részt vettek egy közönségtalálkozón.

(w)

PROGRAMAJÁNLÓ

Elindulni és hazatérni

Gimesy Péter 
művészettörténész 

vetített képes előadásával 
emlékezünk meg 
Leonardo da Vinci 
(1452−1519) halálának 
500. évfordulójáról.

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 800 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
9-től 16 óráig a recepción!

2019.  M Á R C I U S  30.,  S ZO M B AT  18 Ó R ÁT Ó L

Leonardo da Vinci

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ: (06 30) 383-9567
A program ingyenes!MŰ
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2019. március 3., vasárnap 10 órától
A társulat Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című 

bábjátékkal várja a kicsiket és nagyokat.
Hároméves kortól ajánlott!
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FEBRUÁR 14. CSÜTÖRTÖK  | 18.00

A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 15. PÉNTEK | 15.00 

A Nóta Klub összejövetele

FEBRUÁR 19. KEDD | 15.00 

A Pedagógus Klub programja

FEBRUÁR 22. PÉNTEK | 18.00−20.00 

A Borklub rendezvénye

MÁRCIUS 1. PÉNTEK | 18.00−19.30 

Homeokuckó: Pollen- és egyéb allergiák

MÁRCIUS 4. HÉTFŐ | 13.00−15.00 

A Kertbarátok Klubjának összejövetele

MÁRCIUS 5. KEDD | 15.00 

A Pedagógus Klub délutánja

MÁRCIUS 6. SZERDA | 10.00−12.00 

A Dunakanyar Babahordozó Klub programja

13.00−15.00 

Az Őszikék Klub összejövetele

MÁRCIUS 7. CSÜTÖRTÖK | 18.00 
A Növénykedvelők Klubjának délutánja

MÁRCIUS 8. PÉNTEK | 14.00–18.00 
Véradás

 MÁRCIUS 11. HÉTFŐ | 13.00−15.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

MÁRCIUS 13. SZERDA | 10.00−12.00 
Irodalmi babaklub
Márciusi témánk: Erőnk forrása

MÁRCIUS 14. CSÜTÖRTÖK | 18.00 
A Növénykedvelők Klubjának találkozója

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

FEBRUÁR 16. SZOMBAT | 14.30 
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

FEBRUÁR 23. SZOMBAT | 17.00 
A Retró Ady Klub programja

MÁRCIUS 2. SZOMBAT | 14.00 
A Neveleki Szomszédok Egyesület délutánja

MÁRCIUS 14. CSÜTÖRTÖK | 13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub rendezvénye

Aktuális rendezvények
FEBRUÁR 23. SZOMBAT

Esküvőkiállítás

MÁRCIUS 9. SZOMBAT | 8.00−13.00 
Babaruha- és játékbörze

17.00 
Négy évszak koncertsorozat − Tavasz

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

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

2019. február 23-án, szombaton 17 órakor:
Kenuval a Felvidéken

Málnási András vetítése
Érdeklődőket szívesen látunk!

Info: retroadyklub@gmail.com

a Négy évszak
című koncertsorozat

tavaszi hangversenyére

március 9., szombat 17 óra
József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)

A koncert műsora:
•  Wolfgang Amadeus Mozart: G-dúr 

vonósnégyes, No. 14. K.387, „Tavasz”
•  Samuel Barber: Adagio (String Quartet, Op.11)
•  Johann Strauss II.: Tavaszi hangok – keringő 

(„Frühlingstimmen”, Op. 410.)

A zeneműveket megszólaltatja
a gödi művészek Kincsem vonósnégyese:

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

MEGHÍVÓ
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Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
Február 17., vasárnap 11 óra
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
zenés mesejáték
A Görbe Tükör Színház és a Zenthe Ferenc Színház közös 
produkciója
Az előadás időtartama kb. 50 perc, szünet nélkül
Jegyár: 1400 Ft

Február 23., szombat 19 óra
Rob Becker: Caveman – Az ősember
stand up comedy két felvonásban
Manna Produkció
Az előadás időtartama kb. 85 perc, egy szünettel
Jegyár: 2500 Ft

Február 24., vasárnap 15 óra
Erich Kästner: A két Lotti
A Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák Társulat közös 
előadása
Családi bérlet 2.
Az előadás időtartama kb. 120 perc, egy szünettel
Jegyár: 3200 Ft

Március 3., vasárnap 11 óra és 16.30
Kisvakond
bábjáték egy felvonásban
A Kalap Jakab Társulat előadása
Az előadás időtartama 50 perc
Jegyár: januárban 1800 Ft, február 1-jétől 2000 Ft, 
aznap, a helyszínen 2500 Ft

Március 8., péntek 19 óra
Olt Tamás: Megadom magam
zenés láss ezer csodát
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 90 perc, egy szünettel
Jegyár: 2900 Ft

Március 9., szombat 19 óra
Hunyady Sándor – Verebes István: Lovagias ügy
zenés vígjáték két részben
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadása
Az előadás időtartama 135 perc, egy szünettel
Jegyár: 3500 Ft

Március 10., vasárnap 15 óra
Mikszáth Kálmán − Deres Péter: Szent Péter esernyője
vígjáték két részben
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadása
Az előadás időtartama kb. 120 perc, egy szünettel
Jegyár: 3200 Ft

Március 16., szombat 19 óra
Carlo Goldoni: A hazug
A Váci Dunakanyar Színház és az Esztergomi Várszínház 
előadása
Jegyár: 2900 Ft

Sok szeretettel várjuk a jegyespárokat 
és az érdeklődőket! 

Ajándékok, kedvezmények, 
értékes nyeremények, 

esküvői ruhabemutató, 
tortakóstolás, táncbemutató, 

egyéb programok, 
előadások (ideális nászút, családi 

otthonteremtési kedvezmény).

Fődíj: 50 000 értékű hozzájárulás 
a nászúthoz

A belépés ingyenes.

III. GÖDI ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS
ÉS RUHABEMUTATÓ

2019. február 23., szombat 10-től 18 óráig 
József Attila Művelődési Ház (Göd, Pesti út 72.)

a József Attila Művelődési Házban

2019. február 19., kedd
15.30 Tekergő farsang

Zenés-táncos mulatság óvodásoknak
Czinóber Klári vezetésével

és a Lelkes zenekarral
Sárdózás, farsangi énekek tanulása

16.30 Tinitáncház
Dél-alföldi oláhos, csárdás, 

friss, mezőségi táncok

A belépés díjtalan!

Farsangi táncház

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

TAVASZI OVIS GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Részvételi szándékukat a csoportok legkésőbb március 10-ig jelezzék!
A bérlet ára 2000 Ft/fő

  Március 25., hétfő 10 óra 
Magyar Népmese Színház: Szerencsének szerencséje

  Április 15., hétfő 10 óra 
Szabad Ötletek Színháza: Húsvéti tojást vegyenek

  Május 13., hétfő 10 óra 
Batyu Színház: Szegény ember gazdagsága

2131 Göd, Pesti út 72. (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu
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NB III.
A 11 csapatos bajnokságban a  félidei 
eredmények: 10 meccsből három győze-
lem, két döntetlen, öt vereség − 18 pont, 
7. helyezés. A játékosok erősorrendben: 
magasan a  legeredményesebb Felker 
Domonkos 79%-os teljesítménnyel. Őt 
követi Felker Zoltán, majd Ujvári Tibor 
és Járdi Tibor. Három fordulóban bese-
gített Hollós Balázs. Két ponttal van 
előttünk az  5-6. helyen végzett csapat, 
egy jó tavaszi rajttal őket megelőzhet-
jük.

Megye I/B
A 12 csapatos mezőnyben a  10. helyen 
állunk két győzelemmel, egy döntetlen-
nel, 15 szerzett ponttal. Itt a legszűkebb 
a játékosállományunk, többen hiányoz-
tak betegség, továbbtanulás, munkahe-
lyi elfoglaltság miatt. A játékosok: Bagi 
István, Nagy László, Bea Csaba, Hollós 
Balázs és ifj. Gulyás Miklós. A hiányzá-
sok miatt a kisegítők: Fojt Attila, Gulyás 
Miklós, Eckert Bálint, Szücs-Hajas Pál, 
Kolok Gábor, valamint Fogarasi István. 
A realitásokat figyelembe véve egy hely-
lyel léphetünk előre.

Megye I/C
A 12 csapatos bajnokságban a 11. helyen 
„tanyázunk” egy győzelemmel és  egy 
döntetlennel.

A gyengébb teljesítménynek tud-
hatjuk be, hogy a  még utánpótláskorú 
Vincze Dánielnek a fejlődése érdekében 
szinte állandó játéklehetőséget biztosí-
tottunk, ő  azonban a  felnőtt mezőny-
ben még kevés meccset tud nyerni. 
Háromszor is előfordult, hogy 10:8-ra 
kikaptunk, felnőtt erősítéssel nyerhet-
tünk volna, de fontosabbnak tartottuk 
a  jövő szempontjából a  fiatal sportoló 
tapasztalatszerzését. A  játékosok: Ec-
kert Bálint, Fojt Attila, Gulyás Miklós 
és  Vincze Dániel. Kisegítők hiányzás 
esetén: ifj. Gulyás Miklós, Hajdu Zoltán, 
Cserny Péter, Tóth István, Szücs-Hajas 
Pál, Kolok Gábor és  Fogarasi István. 
Erősítéssel két-három hellyel előbbre 
léphetünk.

Utánpótlás
A bajnokság mellett kiemelt célunk 
az utánpótláskorúak létszámának meg-
őrzése, illetve a  játékosok felkészíté-
se a  PMATSZ által szervezett megyei 
utánpótláskorú „DC-bajnokságra”. Itt 
egy adott, hétvégi napon több megyei 
csapattal zajlik a  verseny. Az  utánpót-
láskorúak közül kerülnek ki a  felnőtt 
bajnokságban is versenyzők, mint pél-
dául Hollós Balázs és  Vincze Dániel. 
Dani kiválasztását, felkészítését Hajdu 
Zoltán felnőtt játékosunknak köszön-
hetjük, aki egy-egy edzésen órákig fog-
lalkozik a 12 éves fiatallal. A másik ifjú 
tehetség Hollós Balázs, aki a megye I/B 
állandó játékosa, sőt az NB III-as gárda 
alkalmi kisegítője.

Év végi házibajnokság
Hagyomány, hogy év végén, a két ünnep 
között rendezünk egy házibajnokságot, 
ünnepléssel összekötve. Az  első négy 
helyezett: ifj. Gulyás Miklós, Nagy Lász-
ló, Fojt Attila, Rovó Péter.

A GSE szakosztálya várja az  amatőr 
felnőttek és  gyermekek jelentkezését 
Gulyás Miklós edzőnél telefonon − (06 
30) 518-5490 − vagy személyesen edzés-
időben, kedden, csütörtökön és  pénte-
ken a  Németh László Általános Iskola 
tornatermében 19 órától.

V. F.

ASZTALITENISZ

Az őszi bajnokságot értékeljük
A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya három csapattal vesz részt a különböző 
bajnokságokban. A játékosok a Nemzeti Bajnokság közép-magyarországi NB 
III-as mezőnyében, valamint a Pest megyei bajnokság I/B és I/C csoportjában 
állnak a zöld asztal mellé. A gödi klub utánpótláskorú gyermekek felkészítésé-
vel is foglalkozik. Gulyás Miklós edző értékeli az őszi fordulók teljesítményét.LABDARÚGÁS

A GSE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

Futsal

U11
Tökmag FS – Gödi SE 2009 5-0
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 2009 9-3 
(góllövők: Tímár Ákos 2, Perjési Lilla)
Gödöllői SK IV. – Gödi SE 2009 5-0
Covritas-Gödöllő II. – Gödi SE 2009 2-8 
(Tímár 3, Juhász Bendegúz 3, Perjési, Tankó 
András)
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 2008 6-2 
(Lazián Tamás 2)
Tökmag FS – Gödi SE 2009 2-3 (Lazián 2, 
Szakál Botond)
Gödöllői SK IV. – Gödi SE 2008 4-1 (Szalai 
Soma)
Covritas-Gödöllő II. – Gödi SE 2008 1-7 
(Geiger Ágoston 3, Lazián, Szalai, Perjési 
Nikoletta, Szakál)

U13
Vác Futsal SE – Gödi SE 2-0
Gödi SE – Veresegyház LUA II. 4-0 (Balogh 
Ákos, Madaras Ákos, Sebestyén Andrea, 
Dobos Patrik)
Gödi SE – Veresegyház LUA I. 1-4 (Balogh)
Gödi SE – Dunakanyar Régió UFC 1-2 
(Dobos)

U15
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 4-3 
(Kovács Zsombor, Helmes Vilmos 2)
Mogyoród KSK – Gödi SE 0-7 (Dobos Patrik 
2, Helmes 2, Modróczky Botond, Király 
Gábor, Horváth Marcell)
Gödi SE – Csomád KSK 6-1 (Modróczky 2, 
Király, Helmes, Kapotsfy Tamás, Horváth)
Gödi SE – Vác Futsal SE 1-7 (Király)

U17
VS Dunakeszi – Gödi SE 5-3 (Baksa Bence 2, 
Szabó Vilmos)
Gödi SE – Gödöllői SK 4-3 (Erdélyi Csaba 2, 
Szabó, Horváth Marcell)
Gödi SE – Budakalászi MSE 7-6 (Szabó 
3, Baksa 2, Áldorfai Martin, Modróczky 
Botond)
Mogyoród FC – Gödi SE 1-5 (Szilágyi Gergő, 
Baksa, Erdélyi, Áldorfai, Modróczky)
Pille-Szántó – Gödi SE 0-7 (Szabó 4, Fellner 
Bálint 3)

Felnőtt
Focifüggő – Gödi SE 3-0
Pille-Szántó – Gödi SE 6-0
Zebegény Gravittax – Gödi SE 8-3 (Klein 
Dániel, Balázs Máté, Sebő András)

Nagypályás felkészülési torna, felnőtt
Gödi SE – Budakalászi MSE 1-4 (Csesznák 
Tamás)
Gödi SE – Leányfalu SE 3-2 (László Márton, 
Kvesztár Dániel, Ráth Vince)
Gödi SE – ZGSE-Titánium Alapítvány 4-1 
(Martin-Gál Miklós 3, Kreisz Kristóf) 

A gödi asztaliteniszezők a Németh László 
iskola tornatermében készülnek
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A Gyerehokizni.hu a  hazai jégkorongozás 
utánpótlás-toborzó programja, mely road-
show keretében járja az  országot a  sport-
ág népszerűsítése és  a  fiatalok széles körű 
bevonása céljából. A program félszáznál is 
több településre ellátogatott, többek közt 
Tatabányára, Bajára, Veszprémbe, Pécsre, 
Szarvasra, Hatvanba, Kecskemétre, és  ja-
nuár 24-én a  Gödi Betyárok jégkorong 
szakosztályának szervezésében Gödre is. 
A város fiataljai a Balázsovits János Sport-
csarnokban és  az  alsógödi labdarúgópá-
lyán található jégpályán ismerkedhettek 
a sportág alapjaival.

Németh Rudolf szakosztályvezető la-
punknak elmondta, hogy a  roadshow cél-
csoportját az  első-második osztályos kis-
gyermekek jelentik. – Kiváló partner volt 
a szervezésben a Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, annak 
igazgatóhelyettese, Halmai Gábor, illetve 
a gödi önkormányzat. Kiváló helyszínt je-
lentett a sportcsarnok és a jégpálya. Az is-
kola két évfolyamában négy-négy osztály 
van, így két csoportban fogadta a gyereke-

ket Vas Márton és  Kiss Andrea válogatott 
jégkorongozó, valamint a program állandó 
szereplője, kabalaállata, Csúszka, a  jeges-
medve. A  Gödi Betyárok játékosai a  tor-
nacsarnok bejáratánál hokis felszerelésben 
köszöntötték a bevonuló gyerekeket. A két 

JÉGKORONG

Gödre látogatott 
az országos roadshow

Eredményes évet zárt a Gödi SE 35 eszten-
dős kajakos szakosztálya. Sikeresen műkö-
dik a  KajakStart-program, megszervezték 
a  25. Göd Kupát, részt vállaltak a  Kolo-
nics-emlékkiállításban, versenyzőt adnak 
a  korosztályos válogatottnak, tovább nőtt 
a  bajnoki címek száma. Minderről Nagy 
Árpád szakosztályvezető adott tájékozta-
tást januárban, a Búzaszem Iskolában tar-
tott évzáró-évnyitó eseményen.

A sportvezető elmondta, hogy ötödik 
esztendeje működik a KajakStart-program, 
amelyben – a több mint 160 fős taglétszám-
ból – 40-nél is több kisgyermek kap sporto-
lási lehetőséget; elsősorban a kajakozáshoz 
szükséges képességek fejlesztésében, úszó- 

és  futóversenyeken, közös családi kirán-
dulásokon való részvétel biztosításával. Ők 
jelentik a  szakosztály számára a  későbbi 
kajakos bázist. 2018-ban új csoport indul-
hatott el a  szövetség által biztosított ver-
senyrendszerben. Komoly elismerést jelent, 
hogy a programot a szövetség országos őszi 
konferenciáján Vadász Anita − meghívott 
előadóként − bemutathatta.

Nagy Árpád kiemelte, hogy a gödi kaja-
kos műhely a 2018-as eredményessége alap-
ján a több mint 100 szakosztály közül a 24. 
helyet foglalja el az országos ranglistán, ami 
egy kizárólag kajakos utánpótlással – fel-
nőtt és  kenus eredmények nélkül – foglal-
kozó klub esetében jónak tekinthető. Fontos 

eredmény az is, hogy Gál András személyé-
ben versenyzőt adunk a  kölyökválogatott-
nak. Bajnoki címeink száma 2018-ban héttel 
emelkedett, így már 197-et jegyezhetünk, 
idén akár a 200-at is meghaladhatjuk.

A szakosztály a  művelődési házzal 
együttműködve aktívan közreműködött 
a  Kolonics György Vándorkiállítás elő-
készítésében és  lebonyolításában, mely 
a 2008-ban elhunyt olimpiai bajnok kenus 
legendának állít emléket.

Elhangzott, hogy a 2017-ben megpályá-
zott csónakház-felújítási program külön-
böző okok miatt még nem indulhatott el, 
de a remények szerint – a már megkezdett 
logisztikai feladatok után – a projekt idén 
révbe érhet.

Az évértékelő programon Nagy Árpád 
gratulált a klub eredményes versenyzőinek, 
az  edzőknek, beszélt a  szakosztály isko-
lai kapcsolatairól, a  szülői nyílt napokról, 
a nyári Kajak-Kaland táborokról, a gépjár-
műparkról és az eszközfejlesztésről.

A szakosztály munkájában, támogatá-
sában aktív szerepet vállal a  30 esztendős 
Dunai Vízisport Alapítvány, amely az adó-
bevallások időszakában idén is várja az egy 
százalékos személyijövedelemadó-hozzá-
járulásokat. A  szakosztályvezető megkö-
szönte a  Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 
a  gödi önkormányzat, a  Gödi SE, a  Sport 
XXI. program és  a  szponzorok támogatá-
sát, valamint a szülők segítségét.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

Sikeres évet értékelt a gödi szakosztály, fontos 
tervek 2019-re is

A szakosztály kiemelt eseménye volt augusztusban a 25. Göd Kupa – a kajakosok idén is 
szeretnék megtartani a kupát

Vas Márton és Kiss Andrea válogatott jégkorongozó a gyerekek gyűrűjében, a Balázsovits 
Sportcsarnokban 
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Dátum NBI/B Felnőtt Ifi Serdülő Megye U-14 Hazai Vendég
2019. 02. 03. 11.30 Gödi SE Szigetszentmiklós
2019. 02. 10. 17.00 Mogyoród Gödi SE
2019. 02. 16. 10.00 Érd II. Gödi SE
2019. 02. 16. 17.00 13.00 Szentendrei NKE Gödi SE
2019. 02. 17. 9.00 Inárcs (Örkényben) Gödi SE
2019. 02. 17. 11.00 Gödi SE (Örkényben) Cegléd
2019. 02. 19. 15.00 Domony Gödi SE
2019. 02. 20. 17.30 Aranyszarvas Gödi SE
2019. 02. 21. 18.00 15.40 14.00 Gödi SE NKK Balmazújváros

2019. 02. 22. 12.00 Gödi SE 
(Tápiószentmártonban) Abony

2019. 02. 23. 15.00 Euronovex 
(Tápiószentmártonban) Gödi SE

2019. 02. 24. 17.00 15.00 Szeghalom Gödi SE
2019. 02. 25. 17.00 FKSE-Algyő Gödi SE
2019. 02. 26. 11.30 Gödi SE Jászárokszállás
2019. 02. 27. 15.40 14.00 Gödi SE K.Szeged
2019. 02. 28. 18.00 Gödi SE Nyíradony VVTK
2019. 03. 01. 18.00 Kóka Gödi SE
2019. 03. 02. 10.00 Szigetszentmiklós Gödi SE
2019. 03. 03. 18.00 16.00 Hajdúnánás SK Gödi SE
2019. 03. 04. 13.00 Kóka (Solymáron) Gödi SE
2019. 03. 05. 16.00 Gödi SE (Solymáron) DKA
2019. 03. 06. 9.30 Gödi SE Inárcs
2019. 03. 07. 13.00 11.30 Hódmezővásárhely Gödi SE
2019. 03. 08. 17.00 PC Trade Szeged KKSE Gödi SE
2019. 03. 09. 11.00 Kispest NKK Gödi SE
2019. 03. 10. 10.30 Malév Gödi SE
2019. 03. 11. 12.00 Hatvani KSZSE Gödi SE
2019. 03. 12. 18.00 Gödi SE Kispest NKK
2019. 03. 13. 18.00 16.00 Orosházi NKC Gödi SE
2019. 03. 14. 11.00 Balmazújváros LKSE Gödi SE
2019. 03. 16. 15.40 14.00 Gödi SE Debrecen
2019. 03. 16. 18.00 Gödi SE Vasas SC
2019. 03. 17. 12.00 Abonyi KC (Cegléden) Gödi SE
2019. 03. 18. 15.00 Ceglédi KCSE (Cegléden) Gödi SE
2019. 03. 19. 9.00 DKA (Göd) Gödi SE
2019. 03. 20. 16.00 Gödi SE (Göd) Euronovex
2019. 03. 21. 17.00 Kecskeméti NKSE Gödi SE
2019. 03. 22. 12.45 11.00 Eszterházy Gödi SE
2019. 03. 23. 15.40 Gödi SE BVSC
2019. 03. 24. 18.00 Gödi SE Szent István SE
2019. 03. 26. 11.00 Gödi SE (Vácon) Kóka Ksk
2019. 03. 27. 14.00 Pilisvörösvár (Vácon) Gödi SE

A Gödi SE női kézilabdacsapatainak mérkőzései

sportoló mesélt gyermekkoráról, a  sport-
ágválasztásáról, s elmondták, hogyan tud-
tak az élsport mellett tanulni, milyen ered-
ményeket értek el, sőt még az  is kiderült, 
mely országokban játszottak csapataikkal. 
Az  interaktív beszélgetést a  válogatott le-
gendás mérkőzései tették még izgalma-
sabbá. A  gyerekek különböző hokis játé-

kokban vehettek részt, magukra ölthették 
a hokis felszerelést, és olyan programokban 
vehettek részt, mint például kapura lövés 
teniszlabdával, hokisbábu felöltöztetése, 
korongtorony építése. Végül megmérkőz-
hettek egymás ellen egy rövid, de kiadós 
floorball-meccs alkalmával. A  sportcsar-
nokban minden résztvevő hokis ajándékot 
és dedikált autogramkártyát kapott.

A program délután az alsógödi jégpályán 
folytatódott. – A  Gödi Betyárok tartottak 
egy rövid edzésbemutatót, a kilátogató gye-
rekek pedig ingyenesen vehettek részt kor-
csolyaoktatásban, és  ismerkedhettek meg 
a  jégkorongsporttal. Megtanulták az  ütő-
fogást, kipróbálták, hogyan is kell koron-

got vezetni, és  milyen érzés kapura lőni. 
Így vált teljessé a  nap. Ez  a  nap a  hokiról 
és  a  gyerekekről szólt. A  roadshow stáb-
ja elismerően nyilatkozott a  szervezésről, 
a gyerekek pedig a mosolyukkal köszöntek 
meg mindent. Köszönjük a sportolók köz-
reműködését és a szülők segítségét. Azokat 
a  négy és  tizenkét év közötti gyerekeket, 
akik kedvet kaptak a  jégkorongozáshoz, 
szeretettel várjuk a szakosztályban. Immár 
ez a  sportág is elérhető a  gödi gyerekek-
nek, és egész évben űzhető, nem csak télen. 
A szülők a godibetyarok@gmail.com címen 
tudnak érdeklődni – mondta befejezésül 
Németh Rudolf.

V. F. / Fotók: Almási Gábor
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VALÓ

KEKSZ‐
DARAB!

SAKK‐
JÁTSZMA

FILOZÓFIA,
RÖVIDEN

LÁTTA AZ
ESETET
HITELES
MÉRTÉK

KÖR‐
SZELET!

MAGYA‐
RÁZ

... LÚD;
MADÁR

TOJÁS‐
HÉJ!

TÖRZSÜNK
RÉSZE

ROMÁNIAI
FOLYÓ

RÉSZÉRE,
RÖVIDEN

TERMÉST
BETA‐
KARÍT

BIRTOKOL

IDECIPEL

KEVERT
SZÍN

UTCA,
RÖVIDEN

NAPA
PÁRJA!

EKÖZBEN

MENY‐
ASSZONY

...
MADRID
HALRAJ
KÖZEPE!

TEMPÓ,
LENDÜLET

KISSÉ
MAKACS!

FELSO‐
ROLÁS

MORZEJEL

CSÚSZ‐
TAT

VOLT,
RÖVIDEN

ABALIGET
HATÁRAI!

RÓMAI
50‐ES

A FALRÓL
VAKAR

MEG‐
LEPETT
EMBER

MONDJA

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 2019. januári szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Higgye el, pótszilveszterből is 
megárt a sok!”

A nyertes ezúttal: Baksa Bernadett

Szerencsés megfejtőnk két jegyet 
nyert a Dunakeszi Teátrumban 
fellépő  Ismerős Arcok koncert-
jére.  
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Feladatok:
- a meglévő és új partnereinkkel való kapcsolattartás
- bemutatók, promóciós anyagok megfelelő elhelyezése a partnereinknél
- új termékek bevezetése, a meglévő termékválaszték karbantartása
- adminisztrációs feladatok napi szintű elvégzése
Elvárásaink:
- kiváló kommunikatív képesség
- B kategóriás jogosítvány
- érettségi bizonyítvány
- alapszintű számítógépes ismeret (word, excel)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, 
kérem, szakmai önéletrajzát juttassa el az alábbi 
e-mail-címre: matyo.laszlo@gmail.com.

Előny:
- angol nyelvtudás
- nagykereskedelmi értékesítésben szerzett szakmai tapasztala

Területi képviselő
Gödön, a Nemeskéri úton lévő, burkolóanyag-nagykereske-
delemmel foglalkozó vállalkozásunk keres fiatal, a nagykeres-
kedelemben érvényesülni vágyó területi képviselő munka-
társat. A kereskedelmet pozitívan befolyásoló hatások miatt 
a jelentősen megnövekedett forgalmunk okán keresünk te-
rületi képviselőt.

ÁLLÁSAJÁNLAT
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ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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

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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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
Gödi Körkép | 2019. 2. szám HIRDETÉS
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Építkezők, vállalkozók!
Őrbottyán központjában 1444 m2-es 
építési telek közművekkel eladó. 
Irányár: tizenkettőmillió forint. 
Telefon: (06-20) 803-1925.

Őrbottyánban építési övezetben 1452 
és 1393 m2-es, részben közművesített 
telkek eladók. Irányár 7 millió Ft/
telek. Érdeklődni a (06-20) 803-1925-
ös telefonszámon lehet. 

Esküvői, portré- és stúdiófotózás 
Gödön és környékén, akár 
otthonában is. Ingyenes kiszállás. 
Telefon: (06-30) 606-7276.
 Honlap: www.pillanatmuhely.hu

Rövidáru, méteráru. Minden, ami 
a varráshoz szükséges. 
Göd, Pesti út 112. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 9-től 17 óráig, szombaton 
9-től 12 óráig. 
Telefon: (06-27) 345-245.

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: 
1300-1600 Ft/m2 háztól házig.
Telefon: (06-30) 296-1771.

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

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőműves munkák, festés, glettelés, 
homlokzatszigetelés és -színezés, 
mázolás, lazúrozás, nyílászárók 
beépítése, vízvezeték cserélése, 
tető- és polikarbonát előtetők 
építése, régi kémények felújítása. 
Kerítés építés. 
Telefon: (06 20) 507-8669.

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

Illetmény és juttatások: KJT. szerinti 
alapbér, ágazati pótlék, munkába járás támogatása, egyéb 
béren kívüli támogatás, Iskoláztatási támogatás (évente, 
gyermekenként).

Jelentkezni Szabó Béla általános intézményvezető-helyettes 
és szakmai vezetőnél a szabo.bela@maltai.hu  
e-mail címen lehet. • Telefon: (06-70) 502-7546

 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.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
mázolását, tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását 
és kültéri festését vállalom. 
Telefon: (06-20) 484-7182
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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!*
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