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Göd Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetési 
rendeletének megalkotása
Elöljáróban Markó József polgármester 
elmondta, hogy − első lépésben − ezen 
a  képviselő-testületi ülésen az  idei 
költségvetés sarokszámairól döntenek, 
ugyanis egyebek mellett az  új iparte-
rületek kialakításával kapcsolatban je-
lentős pénzmozgások történnek, s ezek 
költségvetésbe illesztése a  kiadási 
és a bevételi oldalon egyaránt további 
egyeztetéseket igényel.

A bő ötvenoldalas költségvetési ter-
vezet részletesen tartalmazza az  egyes 
költségvetési fejezetek alá tartozó várha-
tó bevételeket és kiadásokat. Göd Város 
Önkormányzata 2109. évi költségvetésé-
nek főösszege 9 770 420 000 forint. 

A költségvetés címrendjének ér-
telmében a  város önállóan működő 
és gazdálkodó intézményei: Göd Város 
Önkormányzata, Gödi Polgármeste-
ri Hivatal, Településellátó Szervezet. 
Az önállóan működő intézmények pe-
dig: Kincsem Óvoda, Kastély Óvoda, 
Szivárvány Bölcsőde, Gödi Alapszol-
gáltatási Központ, Gödi Városi Könyv-
tár, József Attila Művelődési Ház.

Markó József, felhasználva a testületi 
ülés nyilvánosságát, arról tájékoztatta 
a gödi lakosokat, hogy a város hivata-
los honlapján (www.god.hu) hamaro-
san egy olyan felület létesül, amelyen 
bárki folyamatosan nyomon követheti 
a költségvetés pénzmozgásait.

Miután a  képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag elfogadták az  önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésének 
sarokszámait, dr. Pintér György alpol-
gármester jelezte, hogy a végleges költ-
ségvetési rendeletről a következő hétre 
összehívott rendkívüli testületi ülésen 
fognak szavazni.

 A Gödi Termálstrand 
belépőárainak felülvizsgálata
Dr. Pintér György alpolgármester ar-
ról tájékoztatta a  képviselőket, hogy 
míg a gödi lakosok évek óta változatlan 
áron vehetik igénybe a  termálstrand 
szolgáltatásait, addig a  más települé-
sekről érkezőknek esztendők óta egyre 
többet kell fizetniük ugyanezért, mivel 
ők adják a  strand látogatóinak 70-80 
százalékát. 

Mindezek, illetve az  üzemeltetési 
költségek folyamatos emelkedésének 
figyelembevételével a  Településellátó 
Szervezet javaslatot tett a  nem gödi 
lakosok által fizetendő strandbelépők 
árának bruttó 200 forintos emelésére, 
s  a  további belépőfajták ára is ennek 
arányában változna. A  strandbelé-
pők árának emelkedéséből származó 
többletbevétel becsült összege 10 mil-
lió forint lesz. A javasolt áremeléseket 
a képviselők megszavazták. (A strand-
belépők árait a 11. oldalon közöljük.)

Közterületek elnevezésének 
módosítása
Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke elmondta, hogy a sport-
pályákhoz vezető utak elnevezését 
kérte a  testülettől dr. Horváth László, 
a GSE elnöke. 

A Városfejlesztési Bizottság javaslata 
alapján Göd Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a  gödi 1934/3 
hrsz.-ú kivett közút művelési ágú terü-
letnek az Erdész utca, az 1934/2 hrsz.-ú 
kivett közterület művelési ágú terület-
nek pedig a  Sporttelep köz elnevezést 
adta. 

Beszámoló a Közterület-
felügyelet 2018. évi munkájáról
Dr. Nagy Atilla aljegyző előterjesztésé-
ben kitért arra, hogy a Közterület-fel-
ügyelet 2018. évi munkájáról készült 
beszámolójelentés a korábbi esztendők 
tájékoztatóihoz hasonló bontásban ké-
szült, amelyben természetesen az  ak-
tuális, tavalyi adatsorok szerepelnek. 

Az aljegyző elmondta azt is, hogy 
a  gyakori fluktuáció miatt a  jelenle-
gi három közterület-felügyelő helyett 
a jövőben kettőt fog alkalmazni a Pol-
gármesteri Hivatal, akiknek a munká-
ját településőr segíti majd.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött a  Gödi 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
és  2020. év eleji munkaszüneti napok 
körüli munkarendjéről. 

A Helyi Építési Szabályzat parag-
rafusváltozásai okán módosították 
a  környezet- és  természetvédelmi 
szempontból kiemelt szerepű, érzé-
keny területek lehatárolásáról szóló 

7/2010. (III. 25.) önkormányzati ren-
deletet.

Dr. Kármán Gábornak, a  Hatósá-
gi Osztály vezetőjének előterjesztése 
alapján módosították a szociális ellátá-
sok helyi szabályairól szóló rendelet 21. 
§ (2) bekezdését, mely változtatást egy 
szükséges hiánypótlás indokolta. 

A bérlő kérésére 2019. december 31-
ig meghosszabbították a felsőgödi csó-
nakház bérleti szerződését.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. február 14.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik hétfőjén 

tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

Véradás Gödön márciusban
A Magyar Vöröskereszt gödi szer-
vezete véradást szervez a következő 
helyszínen és időpontban:

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

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

KÖZÉLET
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Ügyfélfogadási idők 
a Polgármesteri Hivatalban

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

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

KÖZLEMÉNY

Megváltozott 
a gyógyszertárak ügyeleti 
rendje
Az Országos Gyógyszerészeti és  Élelme-
zés-egészségügyi Intézet határozata alap-
ján 2019. március 1-jei hatállyal megszűnt 
a készenléti ügyelet Gödön, és az alábbiak 
szerint módosult a  gödi patikák ügyeleti 
rendje.

Munkanapon és  rendeletben rögzített 
rendkívüli munkanapon: 19.30 – 22.00 
Szombaton és pihenőnapon: 12.00 – 22.00 
Vasárnap és munkaszüneti napon: 8.00 – 
16.00 

Felhívjuk a  figyelmet arra, hogy már-
cius 1-jétől Gödön hétfőtől szombatig 22 
óra után, vasárnap és  ünnepnapokon 16 
óra után nem érhető el gyógyszertár. Du-
nakeszin továbbra is folyamatos, 24 órás 
gyógyszertári ügyeleti szolgálat működik. 

Az országos tisztifőgyógyszerész az  in-
tézkedést az  ügyeleti idők kihasználatlan-
sága miatt rendelte el. Ez  úton tájékoztat-
juk a  lakosságot, hogy amennyiben az  új 
ügyeleti rend nem biztosítaná megfelelően 
a  lakosok gyógyszerhez jutását, az  önkor-
mányzat gondoskodni fog a  helyzet meg-
oldásáról. 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Díjmentes megjelenési lehetőség civil 
szervezeteknek
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve la-
punk díjmentes megjelenési lehetőséget kínál mindazoknak a he-
lyi társadalmi szervezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül 
hozzájárulnak a helyi lakosság igényeinek kielégítéséhez, a város 
társadalmi, kulturális és sport életének gazdagításához. Áprilisi 
és májusi lapszámunkban idén is közzétesszük a  gödi civil szer-
vezetek adószámát, és arra kérjük a lakosokat, hogy 1 százalékos 
adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként helyi társadalmi szerve-
zeteket jelöljenek meg adóbevallásuk benyújtásakor. Azok a gödi 
székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek szívesen szere-
pelnének adataikkal az összeállításban, kérjük, legkésőbb március 
29-ig jelentkezzenek a korkep@god.hu e-mail-címen.

A Gödi Körkép szerkesztősége

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Az ünnepi programok kezdési időpontjai tájékoztató jellegűek, 
a koszorúkat elhelyezők számától függően az egyes helyszíneken időpontváltozás lehetséges.
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– Térségünkben az elmúlt években temp-
lomok épültek és  újultak meg. Mi indo-
kolta ezt?
– A  kultúrát nem lehet örökölni, mert 
az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem teremti magának – idézem most 
Kodály Zoltán számomra nagyon fontos, 
iránymutató szavait. A kultúra megújítá-
sa pedig mindig magában hordozza azt, 
hogy a  jelennek a  jövőről is gondoskod-
nia kell. Márpedig amikor templomokat 
építünk vagy újítunk fel – mentünk meg 
az enyészettől –, akkor az a gesztus nem-
csak a  jelen generációknak szól, hanem 
az elkövetkező nemzedékeket is szolgál-
juk.

– A  kormányzat 2010 óta megbecsült 
partnerként tekint az egyházakra, de mi-
lyen, helyben is érezhető hozadéka lehet 
ennek?
– Az egyházi iskolák és egyéb oktatási in-
tézmények mellett – amelyek hiánypót-
ló munkájával napi szinten találkozhat 
helyben, a kistelepüléseken is a  lakosság 
– említhetném akár azt is, hogy a magyar 
kormány elismeri és megbecsüli az egy-
házak tevékenységét, amellyel segítik 
a  közösségek életét. Határozott elképze-
lésünk, hogy a keresztény kultúrára kell 
építenünk a magyar jövőt. Ez különösen 
fontos napjainkban, hiszen a  keresztény 
kultúra megőrzésén múlik a  nemzet jö-
vője. Azt a  kultúrát kell megtartanunk 
Magyarországon, amelyben minden 
magyar ember otthon érzi magát. Nem 
akarunk sokszínűekké válni úgy, hogy 
közben összekevernek bennünket egy 
idegen, bevándorló népességgel, hanem 

olyanok akarunk lenni, mint amilyenek-
ké ezerszáz esztendő hagyatékával fel-
vértezve itt, a Kárpát-medencében, tehát 
Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Er-
dőkertesen, Fóton, Gödön és  Veresegy-
házon is váltunk.

– Mit ért az alatt, hogy felkarolják az egy-
házak közösségépítő tevékenységét?
– Ezt talán példákkal lehetne a legjobban 
illusztrálni. Nagy-nagy örömmel említ-
hetem, hogy Fóton a Szeplőtelen foganta-
tás templomának felújítása ötszázmillió 
forintos kormányzati támogatással való-
sul meg. A projektum még nem zárult le, 
mivel közvetlenül 2017 karácsonya előtt 
kezdődött meg az orgona felújítása, ami-
vel várhatóan az  idén tavaszra végeznek 
a  szakemberek. Úgy látom, hogy ebben 
a beruházásban is megnyilvánul az egy-
ház közösségformáló ereje.

– Már önmagában a  kereszténység is 
nagyon sokszínű, így például számot-
tevő görögkatolikus közösség él a  régi-
ónkban, amelynek történetében nagy 
előrelépést jelentett, hogy Dunakeszin 
felépült a  Szent Péter és  Pál nevét vise-
lő görögkatolikus templom. Miben látja 
ennek a jelentőségét?
– Akkor válik ez a  tény igazán különle-
gessé, ha arra gondolunk, hogy milyen 
kevés hír szól manapság arról, hogy 
a  nagyvilágban valahol templom vagy 
parókia épül. Dunakeszi, Göd és Fót gö-
rögkatolikus híveinek azonban volt hitük 
és erejük, hogy tégláról téglára megépít-
senek egy templomot és  egy parókiát. 
Ezek a téglák a hit olyan apró kis darab-
kái, amelyekből újjáépülhet Európa hite.

– Ön aktívan támogatta, felkarolta a re-
formátus közösség hasonló terveit is. Volt 
ennek valamiféle különleges oka?
– Két évvel ezelőtt, 2017-ben ünnepelte 
a világ a reformáció ötszázadik évfordu-
lóját. Kiváló alkalmat adott ez a jeles ju-
bileum arra, hogy reformátusok és a nem 
reformátusok együtt, őszintén kimond-
ják: a reformátusság nemcsak a múltban, 
hanem a  jövőben is nélkülözhetetlen té-
nyezője kell, hogy legyen a  magyar nép 
lelki megújulásának, a kultúrának, a gaz-
daságnak, a  hazafiságnak. A  2010-ben 
alapított csömöri református missziói 
gyülekezet egy olyan templom és  gyü-
lekezeti otthon építését tűzte ki célul, 
amely példáját adhatja a krisztusi hitben 
gyökerező, református örökséget képvi-
selő egyházi megújulásnak. Olyan nemes 
gondolatokkal és  lelki megalapozottság-
gal álltak hát hozzá a  tervezéshez, hogy 
egy pillanatra sem lehetett kérdéses, hogy 
felkaroljuk a  kezdeményezésüket. A  ke-
reszténységnek ezt a  fajta sokszínűségét 
az évszázadok hagyták ránk, és mi ebben 
akarunk élni és  magyaroknak megma-
radni, mert ez a garanciája annak, hogy 
ne párologjon el az elődeink kultúrája.

Gödi Körkép

INTERJÚ

Azért dolgozunk, hogy ne párologjon el 
az elődeink kultúrája
Az egyházi beruházásoknak különösen nagy jelentőségük van manapság, amikor 
szinte alig érkeznek hírek arról, hogy a nagyvilágban valahol templom vagy paró-
kia épül – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 
5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a  kormányzat 
megbecsüli az  egyházak közösségformáló szerepét és  a  példaértékű összefogást, 
amely a közreműködésükkel létrejött. 

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

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

KÖZÉLET
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Ahogyan arról már korábbi lapszá-
mainkban beszámoltunk, pályázati 
lehetőség nyílt a  Pénzügyminiszté-
rium által kiírt „Bölcsődei fejlesztési 
program” keretében, mely lehetőség-
gel Göd Város Önkormányzata is élni 
kíván. Ennek érdekében a  REProjekt 
Építésziroda Kft. – amely több közin-
tézményt tervezett már Gödnek – el-
készítette az engedélyeztetési terveket, 
melyeket a  képviselő-testület is elfo-
gadott a fenti látványterveken látható 
formában. 

A 3528 m2-es telken a  meglévő 
óvodaépület megtartásával, önál-
ló épületben négy bölcsődei csoport 
(két gondozási egység) elhelyezését 
szolgáló épület fér el. Az épületben 56 
kisgyermek gondozására nyílna lehe-
tőség, és a központi egységet úgy alakí-
tanák ki, hogy a későbbiekben egy har-

madik gondozási egységgel (újabb két 
csoporttal) bővíthető legyen a bölcső-
de. Ekkor az egyébként felújításra szo-
ruló óvoda épületét elbontanák.

Az engedélyeztetés folyamatban van. 
Ennek elhúzódása, valamint a  helyi 
építési szabályzat részleges módosítása 
miatt a pályázatot még nem adták be. 
A pályázatban már kihirdetésre került 
nyertesek a  költségkeret harmadát le-
kötötték, illetve a pályázati kiírás sze-
rint a Pest megyei települések hátrébb 
sorolódnak az  elbírálásban. Emiatt 
a  gödi bölcsődefejlesztési pályázat ki-
menetele a  Pénzügyminisztérium ál-
tal kiírt program keretében kérdéses. 
Időközben azonban a  Kormány há-
roméves bölcsődefejlesztési programot 
hirdetett, melynek keretében a  tervek 
megvalósítása célba érhet.

(Forrás: Göd Város Önkormányzata)

BERUHÁZÁS

Tervek a gödi bölcsőde fejlesztésére

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

Gödi Körkép | 2019. 3. szám KÖZÉLET
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Ne váljunk csalás áldozatává!
Különösen a nyugdíjas korosztály tagjai gyakran esnek áldoza-
tul az úgynevezett unokázós csalásnak, pedig kellő óvatossággal 
minden esetben felismerhető, ha ilyen bűncselekmény elköve-
tésére készül valaki. A rendőrség kérésére adjuk közre az alábbi 
tájékoztatást, amely a bűnmegelőzést szolgálja. 

Az unokázós csalások esetében a leggyakoribb elkövetési for-
ma az, amikor a csaló telefonon közli a hívott féllel, hogy gyer-
meke, unokája vagy közeli rokona bajba került, és sürgősen pénz-
re van szüksége. Legtöbbször közlekedési baleset során okozott 
kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpén-
zért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett ösz-
szeggel eltűnnek. A sértett csak ezek után veszi fel a kapcsolatot 
a hozzátartozójával, és ekkor derül ki, hogy csalás áldozata lett.

A rendőrség mindenekelőtt azt tanácsolja, hogy ha ilyen tele-
fonhívást kap valaki, maradjon higgadt, és hívja fel azt a rokonát, 
akire a  telefonáló hivatkozik. Azaz győződjön meg arról, hogy 
valóban megtörtént-e a baj! 

Ha valaki azt kéri, hogy ismeretlen személynek adjunk át kész-
pénzt, gyanakodjunk csalásra, és haladéktalanul tegyünk beje-
lentést a rendőrségen vagy a polgárőrségnél!

GK

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

A kép illusztráció

A Petőfi téri játszótéren már az új görgős járó játszóeszköznek 
örülhetnek a gyerekek

Markó József polgármester (jobbra) helyszíni bejáráson tájékoztatta 
a kivitelezés aktuális folyamatairól Tuzson Bence országgyűlési 
képviselőt 

FEJLESZTÉS

Megújulnak a játszótéri eszközök 
Az önkormányzat fejlesztéseket, javításokat, eszközcseréket hajt 
végre a városi játszótereken. Az elhasználódott, illetve az euró-
pai uniós szabványnak nem megfelelő játszóeszközöket újakra 
cserélik, a sérült, meghibásodott játékokat megjavítják, felújítják. 

A Petőfi téren lecserélik a  görgős játszóeszközt, a  csúszda-
házat és  a  hintát, a  Várdombon javítják az  őrtornyot és  cserélik 
a csúszdát. A Koszorú téren új forgóhintát szerelnek fel, és javítják 
a meghibásodott rugós lóhere játékot. Az alsógödi strandon lévő 
játszótéren új tornyos mászóvár épül. A Hesp Róbert téren is szük-
séges a rugós lóhere játék javítása, és cserélik a csúszdaházas hin-
tát is. A Rozmaring utcai játszótér új libikókát kap, és javításokat 
végeznek a  hintaállványon. Az  Otthon utcában a  csúszdaházat, 
a Marignane téren a rugós játszóeszközt és a görgős járót javítják. 
A Kossuth Lajos utcában lebontják a régi, elhasználódott eszközö-
ket, és javítják a padokat és az asztalokat. A bócsai (Göd-újtelepi) 
játszótéren a görgős járót és a hintaállványt cserélik újra. 

A munkálatok folyamatban vannak, és várhatóan március vé-
gére mindenütt befejeződnek. 

G. K. 

Korában már hírt adtunk arról, hogy az önkormányzat 199 
millió forintos állami támogatással új, négy orvosi rendelőt 
magában foglaló egészségházat épít a termálstranddal szem-
közti ingatlanon. A  beruházást teljes költsége meghaladja 
a 400 millió forintot. Az építkezés jelenleg 50%-os készült-
ségen áll. A kedvező időjárásnak köszönhetően folytatódhat 

a külső szigetelés, mellyel párhuzamosan haladnak a belső 
válaszfalazási, gépészeti és elektromos kivitelezési munkák 
is. A nyílászárókat már korábban beépítették. Az egészség-
ház őszre fog elkészülni. A praxisok feltöltésére ezt követően 
kerülhet sor, de a szervezés már most elkezdődött. 

(Forrás: Göd Város Önkormányzata)

BERUHÁZÁS

Őszre elkészül az új egészségház
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Göd Város Önkormányzata szakági 
tervező bevonásával elkészítette Neve-
lek településrész közlekedési koncepci-
óját. A tervezési terület határai: a Bu-
dapest−Szob vasútvonal, az Ilka-patak, 
az M2-es gyorsforgalmi út és az északi 
közigazgatási határ. A  tervezési mun-
ka a  megelőző, kapcsolódó szenny-
víz- és  csapadékvíz-elvezetési tanul-
mányok, valamint a  területrendezési 
tervek tartalmának figyelembevételé-
vel történt. 

Jelenleg egyetlen kiépített közúti 
kapcsolat áll rendelkezésre a  telepü-
lésrészhez, ezért további új elérési út-
vonalak szükségesek, például új híd 
létesítése az  Ilka-patak felett, illetve 
új szintbeni vasúti átjáró kialakítá-
sa. Az  átjáró terveztetése a  MÁV Zrt. 
hatásköre, a  folyamat már elkezdő-

dött. Mindez egy időben hosszú tá-
von elnyúló projekt, melyet ütemezve 
és  a  pénzügyi források rendelkezésre 
állásától függően lehet megvalósítani.

A tanulmánytervet 2019. febru-
ár 2-án az  Ady Klubban a  Neveleki 
Szomszédok Egyesület által szervezett 
lakossági fórumon mutatták be. 

A tanulmányterv tartalmazza mint-
egy 10 km útburkolat, 7,5 km járda, 2 
km zárt csapadékvíz-csatorna, 3 km 
burkolt árok és 3,3 km földárok kiala-
kítását, egy szintbeni vasúti átjáró (a 
Füzike utca és  a  Pacsirta utca között) 
létesítését, egy-egy gyalogos és  közúti 
híd (Csíz utca) felújítását, valamint egy 
közúti híd építését (Verseny utca).

A tanulmányterv a következő főbb 
szempontokat tartalmazza: 

•  Új bekötőutak és elkerülőutak kijelö-
lése a  Kálmán utcai meglévő közúti 
kapcsolat tehermentesítése érdekében.

•  Közlekedésbiztonsági és  forgalom-
technikai beavatkozások vizsgálata, 
mint például lakó-pihenő övezet vagy 
korlátozott sebességű (30 km/órás 
zóna) övezet, egyirányú forgalmi utak 
kijelölésének vizsgálata. A tervező 30 
km/órás „korlátozott sebességű öve-
zet” bevezetésére tett javaslatot.

•  A helyi járatú autóbusz-közlekedés 
és  a  kerékpáros közlekedés feltételei-
nek biztosítása, új autóbusz-forduló 
elhelyezésének vizsgálatával. 

•  Javaslat út- és egyoldali járdaépítések-
re, a meglévő adottságok lehető legtel-
jesebb mértékű figyelembevételével.  
Ez a  tanulmányterv megfelelő ki-

induló alapot adhat további döntések 
meghozatalára, valamint a  továbbter-
vezéshez (engedélyezési és kiviteli terv 
szinten), majd azok hatósági engedé-
lyezéséhez, végül pedig az utak üteme-
zett kiépítéséhez.

(Forrás: Göd Város Önkormányzata)

KÖZLEKEDÉS

Tanulmányterv készült Nevelek településrész 
közlekedésének jövőjéről

TÁJÉLOZTATÁS

Közvilágítási hibák 
bejelentése

Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika 
közvilágítási karbantartórendszeren ke-
resztül lehet. 
A hibabejelentésre szolgáló webes fe-
lület elérhető a városi honlapról (www.
god.hu), vagy közvetlenül a  kozvilhiba.
hu//hibabejelentes címen.

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

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

A közvilágítási hibákat hivatali idő-
ben telefonon keresztül is be lehet je-
lenteni 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

FELHÍVÁS

Használja a Gödi Hibabejelentő Rendszert ön is!
2016 februárban kezdte meg műkö-
dését a  Gödi Hibabejelentő Rendszer 
(GHR). A számítógépről, illetve okos-
telefonról elérhető mobil weboldal 
segítségével bárki jelezheti az  önkor-
mányzatnak, ha a város közterületein 
meghibásodást, rongálást vagy sza-
bálytalanságot tapasztal. Így felgyor-
sulhat a  közterületi problémák felis-
merése és megoldása is. 

A GHR rendszer a lakossági bejelen-
téseket (ügyeket) regisztrálja, és továb-
bítja az  egyes szakterületekért felelős 
ügyintézőknek, akik e-mailben visz-
szajelzést küldenek a  bejelentőknek 
az ügy felvételéről, illetve a hibák kija-
vításáról. 

Bejelentést tenni (hibajegyet lét-
rehozni) a  következő kategóriákban 
lehet: Csapadékvíz, Hulladék, Köz-
tisztaság, Növényzet, Rongálás, Út, 

Járda, Egyéb bejelentések – észrevéte-
lek. A rendszeren keresztül a bejelentő 
az észlelt problémáról a helyszínen ké-
szített fényképet is csatolhat. 

A GHR rendszer internetes elérhető-
sége: ghr.god.hu

A Gödi Hibabejelentő Rendszer te-
lefonon keresztül is elérhető a  (06 27) 
530-064-es ügyfélszolgálati számon, 
illetve a (06 80) 890-089-es ingyenesen 
hívható zöldszámon.

Kérjük, ha a város közterületein bár-
milyen hibát, rendellenességet, rongá-
lást tapasztal, jelentse be a fenti elérhe-
tőségek bármelyikén!

Köszönjük, hogy a rendszer haszná-
latával segíti az  önkormányzat mun-
káját!

Göd Város Önkormányzata
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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 munkaidő
A munkakörbe tartozó feladatok: a gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó konyhai munkák elvégzése a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskolában
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal

ADATGYŰJTÉS

A Központi Statisztikai Hivatal 
tájékoztatója
Tájékoztatjuk a város polgárait, hogy a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) Göd településen a hivatal elnöke által 2019-re enge-
délyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfel-
vételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követ-
kezők.

• 1539: Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételek
• 1942: A lakosság utazási szokásai
• 2003: A háztartások információs és kommunikációs techno-

lógiai eszközhasználata
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statiszti-

kai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások ki-
választása a  KSH népszámlálási adatállományának aktualizált 
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az  ország kü-
lönböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények 
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezéséhez.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek és személyek részére nem szolgáltatja 
ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített sta-
tisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és  az  önkormányzat számára munkanapo-
kon hétfőtől csütörtökig 8 és  16 óra között, pénteken 8 és  14 
óra között a  (+36 80) 200-766-os telefonszámon, illetve 
a  lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adunk további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kap-
csolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűj-
tések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Központi Statisztikai Hivatal

ÁLLÁSHIRDETÉS

Göd Város Polgármesteri 
Hivatala pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Főbb feladatok: Különösen az építmény- és telekadó-
val kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása. Ügyfe-
lek fogadása, tájékoztatása.
Pályázati feltételek: középiskolai vagy gimnáziumi 
végzettség, büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a  pá-
lyázat Göd Város Önkormányzatának címére történő 
megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel 
kell tüntetni: „09/199-1/2019, adóügyi ügyintéző”.
A pályázat elektronikusan is benyújtható dr. Kár-
mán Gábornak címezve, a  következő e-mail-címre: 
karmangabor@god.hu
További információk: www.god.hu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Főbb feladatok: Közterületen folytatott tevékenységek 
szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületek rend-
jére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartatása.
Pályázati feltételek: középiskolai, gimnáziumi vég-
zettség + közszolgálati szakképesítés vagy közterü-
let-felügyelői vizsga; esetleg közszolgálati középiskolai 
végzettség. Büntetlen előélet, MS Office felhasználói 
szintű ismerete, B kategóriás jogosítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a  pá-
lyázat Göd Város Önkormányzatának címére történő 
megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel 
kell tüntetni: „09/49-1/2019, közterület-felügyelő”.
További információk: www.god.hu
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A Gödi Termálstrandfürdő üzemelte-
tési költségei – részben a látogatók szá-

mának emelkedésével összefüggésben – 
jelentősen növekedtek az elmúlt évben. 

Ezért februári ülésén az önkormányzat 
képviselő-testülete a  belépődíjak árá-
nak kismértékű emeléséről döntött. 
A díjemelés csak a nem gödi vendégeket 
érinti. Ők a  tavalyi évhez képest idén 
100-200 forinttal drágábban válthatnak 
jegyet a  fürdőbe. Az  ötalkalmas bérlet 
ára 500 forinttal, a 10 alkalmas bérleté 
pedig 1500 forinttal emelkedik. A gödi 
lakcímkártyával rendelkező vendégek 
idén is ugyanannyit fizetnek a  strand-
belépőért, mint 2018-ban.

Az új díjszabás március 1-jén lépett 
életbe.

K. B.

Jegyek

Normál Gödi lakos Göd kártyával

Felnőtt
Gyermek, 

diák
és nyugdíjas

Felnőtt
Gyermek, 

diák
és nyugdíjas

Felnőtt Gyermek, 
diák

Napi jegy 1850 Ft 1300 Ft 1100 Ft 650 Ft 550 Ft 400 Ft
Belépő 17 óra utáni időszakra 1050 Ft 850 Ft 600 Ft 450 Ft 350 Ft 300 Ft
Belépő a 6-tól 8 óráig terjedő időszakra* 1050 Ft 850 Ft 600 Ft 450 Ft 350 Ft 300 Ft
5 alkalmas bérlet 7000 Ft  4000 Ft    
10 alkalmas bérlet 13 500 Ft 10 500 Ft 8000 Ft 5500 Ft 5000 Ft 3800 Ft
10 alkalmas bérlet 6-tól 8-ig vagy a 17 óra 
utáni időszakra 8250 Ft 6250 Ft 5000 Ft 3500 Ft 3000 Ft 2800 Ft

A szombat éjszakai fürdőzésre 
a belépőjegy egységesen 1250 Ft

H
IR

D
ET

ÉS

TÁJÉKOZTATÁS

Drágult a strandbelépő, de csak a nem gödi 
vendégek számára

Új rendelés: Dr. Yusef Qawyean
Belgyógyászat, diabetológia endokrinológia (pajzsmirigy) 

Rendel: szerda, szombat, bejelentkezés szerint

Gödi Körkép | 2019. 3. szám KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Gruber Edéné (sz.: Lelkes Katalin) 82 éves
Réfalvi Ferenc Károly 51 éves
Kasza Lajosné (sz.: Bödör Valéria Rozália) 69 
éves
Bahorecz Ferencné (sz.: Veszelka Anna) 85 éves
Tóth László 69 éves
Juhász Károly 91 éves
Csengeri Ferencné (sz.: Juhász Ilona) 74 éves

2019. február 1. és 28. között
Gödön házasságot kötöttek
Bosnyákovics Ádám és Kántor Eszter
Horváth Ágoston és Monori Melinda Evelin

A Váci Irgalmasrendi Kórház a Betegápoló Irgalmasrend évszázados 
tapasztalataival rehabilitációs szemléletű krónikus kórházi feladatot 
végez.

A rendalapító Istenes Szent János iránymutatása alapján végezzük 
szakmai munkánkat. Célunk a mai jogszabályok és gyógyítási mód-
szerek felhasználásával személyre szabott ellátási formák kialakítása, 
melyek a betegek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé teszik, miköz-
ben ők fokozatosan visszanyerik biztonságérzetüket.

Az állandó orvosi jelenlét, a  minőségi gyógytorna, a  kiemelkedő 
ápolás és a lelkigondozói segítség mellett betegeink nagy részének ál-
lapota javul vagy stabilizálódik. Stroke-os betegeinknél gyakran ész-
lelünk lassú, hónapok múlva jelentkező javulást, így otthonukba vagy 
szociális intézménybe bocsáthatjuk őket! Az elhelyezésben segítséget 
nyújt a szociális gondozó.

Sajnos vannak olyan betegek, akiket meggyógyítani nem tudunk, de 
méltó módon elkísérjük az örökkévalóságig. Számukra hospice jellegű 
ellátást nyújtunk, maximális együttműködésre törekedve a családjuk-
kal. Jézus szellemében, szem előtt tartva az emberi méltóság tisztele-
tét, ápoljuk és mellette vagyunk a nehéz órákban.

Intézményünket a társadalombiztosító finanszírozza, az ellátás so-
rán napi hozzájárulási díjat kérünk.

A felvételi eljárás rendje: az ápolt vagy hozzátartozója kitölti a fel-
vételi kérelem című nyomtatványt, s ezt eljuttatja intézményünkhöz. 
A kérelmet várólistára tesszük, majd a szociális munkás telefonon jelzi 
a családnak, hogy mikor tudjuk fogadni az ápoltat. Ez egy-két hét alatt 
megtörténhet. A felvételkor ápolási szerződést kötünk, melynek idő-
tartama 6 hónap, ami újabb 6 hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben kérdése van, szociális munkásunk a  (06 27) 319-
450/132 mellék telefonszámon ad felvilágosítást.

A Betegápoló Irgalmasrend Váci Irgalmasrendi Kórházának vezetése

Adománygyűjtés
A Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma ezúton 
is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ado-
mányukkal hozzájárultak a közel 200 éves orgo-
na felújításának I. üteméhez. A második ütem-
ben 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 Gyu-

la Alapítvány, bankszámlaszám: 64700069-
10025080

(külföldről) IBAN szám: HU93 6470 0069 1002 
5080 0000 0000
•  Csekkek a  felsőgödi Jézus Szíve-templomban, 

a „kisasztalon”
•  Készpénzes befizetés a  sekrestyében, misék 

után
•  Névtelen adomány: alapítványi persely a temp-

lomban (a Szent Antal-szobor és a  gyóntató-
szék bejárata között)

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

Adományát ezúton is köszöni az Alapítvány ku-
ratóriuma.

EGÉSZSÉGÜGY

Krónikus kórházi ellátás a Váci 
Irgalmasrendi Kórházban

„A kapunk tárva, a szívünk még inkább”
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Szőke Zsófia óvodavezető köszöntötte 
az  óvoda nevelőtestületét és  közössé-
gét, a  városvezetést képviselő Markó 
József polgármestert és  dr. Pintér 
György alpolgármestert, valamint 
Babusa János szobrászművészt, akinek 
jóvoltából kerülhetett sor erre az  ün-
nepi alkalomra. Az  óvodavezető szólt 
arról is, hogy a város idén ünnepelt hu-
szadik születésnapja alkalmából meg-
hirdette a „20 év – 20 program” című 
rendezvénysorozatot, amelynek e  mai 
esemény a második állomása.

Markó József polgármester ezután 
bemutatta a  jelenlévőknek Babusa Já-

nos szobrászművészt, aki két évvel 
ezelőtt költözött Gödre, és  aki tavaly 
ősszel vehette át a Parlament épületé-
ben a Mindszenty-emlékérmet, eddigi 
munkássága elismeréseként.

A polgármester elmondta, hogy 
az  55. születésnapját éppen e  napon 
ünneplő művész a  Kincsem Óvodá-
nak ajándékozta Csicsergők című, ma-
darakat ábrázoló festményét, amely 
jól illeszkedik majd a  kisgyermekek 
képi világához. Markó József a nemes 
gesztust megköszönve kívánt a  mű-
vésznek további termékeny alkotói 
éveket.

A festmény leleplezése után Babusa 
János bemutatta alkotását a  jelenlé-
vőknek. Elmondta, hogy a  2014-ben 
készített tablóképen tizennégy madár 
portréja látható, melyek mindegyike 
− formáiban és  színeiben is − külön-
böző hangulatú. Azt is elárulta, hogy 
közel áll hozzá a gyerekek képi világa, 
gyakran kérik fel gyermekalkotások 
bírálására, zsűrizésére. Az óvodás kor-
osztály iránti szeretete pedig vélhetően 
azzal is összefügg, hogy az  édesanyja 
óvónő volt. 

Babusa János szólt arról is, hogy 
a  gyerekek látásmódja különbözik 
a  felnőttekétől, ők színesebbnek érzé-
kelik a  bennünket körülvevő világot. 
A  madarak is erőteljesebbnek látják 
a színeket. Mi négyezer, míg a szárnya-
sok több mint 12 ezer színárnyalatot 
tudnak megkülönböztetni. A  színek 
rendkívül fontosak a  madarak életé-
ben, tájékozódásukban, védekezésük-
ben, élelemszerzésükben.

A művész saját elmondása szerint 
a  gyerekek és  a  madarak látásmódjá-
nak megfelelően igyekezett megfes-
teni a  tablóképet, úgy, mint ahogyan 
a  madarak láthatják egymást, illetve 
ahogyan a gyerekek érzékelhetik a ma-
darakat. Ezért a  festmény inspiráció 
lehet a  rajzolgató, festegető óvodások 
számára. 

A tablókép ünnepélyes átadását kö-
vetően Szőke Zsófia óvodavezető kö-
szönetet mondott a művésznek az alko-
tásért, és  elmondta, hogy festmény jól 
beilleszthető az  óvoda művészeti ne-
velési programjába. A műalkotás most 
az  egyik csoportszoba falát díszíti, ám 
a  Lenkey utcában hamarosan felépülő 
új óvodaépületben a tervezett művésze-
ti sarokban kap majd végső elhelyezést.

(w)

KISGYERMEKNEVELÉS

Madarak színesítik a Kincsem Óvodát
Február közepén különleges művészeti esemény helyszíne volt a Kincsem Óvo-
da Ady Endre úti épülete.

Babusa János (balra), Markó József, Szőke Zsófia és dr. Pintér György a festmény ünnepélyes 
leleplezése utáni pillanatokban

Kerekasztal-beszélgetések kisgyermekeseknek és kismamáknak
A Kismama Klub Göd minden hónap első csütörtökén 
10 órától kerekasztal-beszélgetést szervez a József Attila 
Művelődési Házban. A program ingyenes.

Zöldi Tóth Andrea diplomás ápoló, szülésznő beszélgető-
társai Hegyi Zsuzsa pszichológus, Erdélyiné Kedves Ágota 
szülő-csecsemő és kisgyermek konzulens, Jindáné dr. Labádi 
Gabriella, a Beszélő Babakezek oktatója, szülő-csecsemő-kis-
gyermek konzulens. A rendezvényre alkalmanként egy-egy 
meghívott vendég is érkezik. 

Ízelítő az április 4-i alkalom tervezett témáiból:
•  a megváltozott test elfogadása (énkép, testkép, identitás)
•  a második, többedik gyermek vállalásának ideje
•  az anya feladott karrierje miatti érzelmek
•  a hosszú távon otthon maradó anya elmagányosodása
•  segítők bevonása

A programra szeretettel várnak minden édesanyát, 
édesapát és a babákat is!

Kismama Klub Göd
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A gödi kutatások alapján is ismert, málenkij robotban elhunyt személyek adatai

Név Szül. év, hely Lakóhely Fogságba esés ideje, helye Halál ideje Eltemetés helye
Bajusz József 1902, Nagymaros Alsógöd 1945. 01. 02., Kálkápolna 1947. 04. 01. 1047. öá. mu. zlj. temetője, Makejevka 2/6. parcella/sír
Bauer Ilona 1927, Felsőgöd Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1945. 09. 04. 1025. öá. mu. zlj. temetője, Makejevka, 128. sír

Bilesch József 1910, Újpest Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1947. 10. 10. 1059. öá. mu. zlj. temetője, Sznyezsnoje/Donyec-medence
Blehacsek Károly 1900, Újpalota Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1945. 06. 17 1218. öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs

Czajlik László 1905, Budapest Felsőgöd 1945. 01. 23., Budapest 1945. 11. 19. 104. hdf. táb., Bengyeri, 198. hdf. táb. temetője
Fandl István 1921, Budapest Alsógöd 1944. 12. 22., Alsógöd 1945. 05. 30. 256. hdf. táb. temetője, Krasznij Lucs 17. parcella 11. sír
Gruber Lajos 1902, Budapest Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1945. 06. 27. 1218. öá. mu. zlj. temetője, Krasznij Lucs
Kádas Károly 1924, Budapest Alsógöd 1945. 03. 23., Budapest 1945. 10. 31. 315/19. hdf. táb. temetője, Dnyepropetrovszk 2/69. parcella/sír

Stenger Mária 1924, Felsőgöd Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1945. 11. 18. 1025. öá. mu. zlj. temetője, Makejevka, 276. sír

Az önkormányzat kiadásában 2017. 
február 23-án jelent meg a  Gödi Al-
manach-sorozat XVIII. köteteként 
a  GULÁG gödi rabjai című könyv, 
amely a  málenkij robotra elhurcolt 
alsógödi és  felsőgödi lakosok sorsáról 
adott áttekintést. 

A Hadtörténeti Intézet és  Múzeum 
kiadásában ezt követően megjelent 
egy CD-melléklettel ellátott kiadvány. 
Címe: Elhurcolva – Távol a  hazától. 
A szovjet fogságban raboskodott és ott 
meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi 
emlékeik, 1941–1945. A könyv CD-mel-
léklete egy adatbázist tartalmaz, 
66 821 személy adataival. Egyénenként 
ismerteti a második világháború szov-
jet hadifogolytáboraiban meghalt ma-
gyar hadifoglyok és  internáltak nagy 
részének személyére és fogva tartására 
vonatkozó adatokat.

Az  adatbázisban a  hadifogságban 
és  málenkij robotban elhunyt sze-
mélyek adatai is megtalálhatók. Itt is 
bebizonyosodott: az  elhunyt élettör-
ténetének ismerete nélkül sok esetben 

nehezen megállapítható, hogy az  il-
letőt hadifogolyként vagy civilként 
hurcolták el. Számtalan alkalommal 
megesett, hogy a civilként elfogott, de 
feltehetően katonaigazolvánnyal ren-
delkező személyeket hadifogságban 
elhunytnak minősítették.

A Hadtörténeti Intézet által kiadott 
adatbázis 18, hadifogolytáborban, il-
letve munkatáborban elhunyt gödi 
lakosnak mondott személy adatait tar-
talmazza. A  könyv bevezetőjében fel-
hívják a figyelmet arra, hogy az adatok 
(lakhely vagy bármely más vonatko-
zásban is) sok esetben tévesek lehet-
nek.

A GULÁG gödi rabjai című kötet-
ben szereplő, eddig munkatáborban 
elhunytként számon tartott 21 személy 
közül kilencnek az  adatait találtuk 
meg a hadifogolytábor vagy munkatá-
bor temetőjében eltemetett áldozatok 
nevei között. Az  alábbi táblázat első 
felében az ő – adatbázis szerinti – ada-
taikat közöljük. A táblázat második fe-
lében pedig azoknak az áldozatoknak 

az adatait adjuk közre, akiket az adat-
bázis gödiként tart nyilván, de a helyi 
kutatások során eddig még nem került 
elő a nevük. E 11, eddig ismeretlen sze-
mély nyughelye is részint munkatábor, 
részint hadifogolytábor temetője. 

 Kérjük, aki az  utóbbi 11, eddig is-
meretlen személy kilétéről, sorsáról 
információkkal rendelkezik, az  jelent-
kezzen a korkep@god.hu e-mail-címen. 

Láng József
helytörténeti kutató

HELYTÖRTÉNET

Újabb adatok a GULÁG- és GUPVI-táborokban 
raboskodott gödi lakosokról

A gödi kutatások alapján eddig nem ismert személyek adatai

Név Szül. év, hely Lakóhely Fogságba esés ideje, helye Halál ideje Eltemetés helye
Békési János 1913, Budapest Felsőgöd 1944. 12. 29., Felsőgöd 1945. 02. 03. 1427. öá. mu. zlj. temetője 90. sír

Bogon András 1907, Göd Göd 1945. 04. 01., Sopron 1946. 04. 05. 3604. hdf. kórház temetője, Szapogovo, Silihova/Felső Volgai terület 44/9. parcella/sír
Farkas István 1896, Alsógöd Alsógöd 1944. 12. 01., Alsógöd 1945. 08. 02. 3318. hdf. kórház temetője, Szevasztopol/Juzsnoje 5/6. parcella/sír
Hegyi Sándor 1925, Zsögöd Göd 1944. 10. 04., Maroshéviz 1945. 03. 13. 260. hdf. táb. temetője, Orszk

Juhl Endre 1922, Budapest Felsőgöd 1945. 05. 10., Szentgotthárd 1946. 08. 24. 144. hdf. táb. temetője, Kagyijevka 14/14. parcella/sír
Juhos László 1924, Nagykáta Alsógöd 1944. 12. 16., Kétegyháza 1944. 12. 25. 280/2. hdf. táb. temetője, Donyec-medence 1/13. parcella/sír

Lami Béla 1923, Göd Göd 1945. 04. 01., Szécsiszentlászló 1947. 08. 01. 149/9/7. hdf. táb. temetője, Harkov
Poholányi József 1906, Vácduka Ilka-puszta 1945. 04. 02., Budaháza 1946. 01. 22. 323. hdf. táb. temetője, Tula 3/23. parcella/sír
Szécsényi Ferenc 1911, Felsőgöd Felsőgöd 1945. 01. 22. 110. hdf. táb. temetője, Korosztyeny

Vajda István 1920, Göd Göd 1945. 01. 01. 1945. 12. 24. 145. hdf. táb. temetője, Kurszk 2/13. parcella/sír

Az ismeretlen áldozatok között meg kell még említenünk az 1907-ben született Papp Jánost, akinek nevét egy, a Jácint utcai temetőben lévő 
síron tüntették fel a hozzátartozók, azzal a megjegyzéssel, hogy málenkij robot áldozata lett. Személyéről semmi egyéb tudomásunk nincsen.
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A  levéltári kutatások körülbelül 100 mil-
lióra teszik a kommunizmus áldozatainak 
számát világszerte. Ennél is többen lehet-
nek azok, akiket a  rendszer bebörtönzött, 
vallatott, kínzott, megbélyegzett, üldö-
zött, akiket megfosztott a szabad választás 
és cselekvés lehetőségétől.

Magyarországon 2001 óta emlékezünk 
a  kommunista diktatúrák áldozataira, 
minden év február 25-én.

Gödön is összegyűltek a megemlékezők, 
idén a József Attila Művelődési Házban. 

Markó József polgármester köszöntő-
jében így fogalmazott: a  kommunizmus 
bűneiről a  felnövekvő generációkat tájé-
koztatni kell, hogy ezek a  borzalmak ne 
ismétlődhessenek meg. Tudniuk kell a mai 
fiataloknak is arról, hogy az a rendszer ho-
gyan rontotta meg a benne élők életét, a fel-
foghatatlan nagyságrendű bebörtönzések 
és halálos ítéletek mellett a napi élet meg-
keserítésével, a  kényszerítésekkel, hogyan 
vette el a  lehetőségeiket a  tanulás, a  bol-

dogulás elől. A megemlékezés résztevőit is 
arra buzdította, hogy személyes történetei-
ket adják tovább a családjaikban.

Szerencsés Károly történész, író, egyete-
mi tanár arról beszélt, hogy valóban fon-
tos mindenkinek megtudnia, mi történt 
a  kommunizmus nevében, amely az  em-
beriség egyik leggonoszabb eszmerend-
szere. Mégpedig azért, mert épít az ember 
legnemesebb vágyaira: hiszen ki ne szeret-
ne egyenlőségben, bőségben, mindenféle 
elnyomás nélkül élni? Ugyanakkor épít 
a  diktatúrára, a  szüntelen osztályharcra, 
a  dühre, a  gyűlöletre. A  kommunista ki-
áltvány szerint mindenkit el kell tiporni, 
aki nem hajlandó követni az eszmét. A leg-
fontosabb cél pedig a  hatalom megszer-
zése. Ehhez, persze, kellettek megfelelő 
emberek, akik mindig akadtak. Amikor 
kiderült, hogy a kommunizmusba való át-
menet, amit szocializmusnak hívtak, egy 
gazdasági csődtörténet volt mindenhol, 
egy politikai zsákutca, akkor egyszerűen 

kifordították a köpönyeget, és beilleszked-
tek egy másik világba. S ha ott találnak 
valamit, ami köthető a  Marx által meg-
hirdetett ideológiához, akkor abba bele-
kapaszkodnak, s  újraéled az  eszme, csak 
máshogy hívja magát, de velünk él, és  al-
kalmazza azokat az eszközöket, amelyeket 
a kommunizmus is használt.

Magyarországon már 1918-ban megje-
lent ez az ideológia, teljes propagandagépe-
zettel: Moszkvából érkezett, mint később 
1945-ben és 1956-ban is, a  terror fenntar-
tására, a  diktatúra kiépítésére. 1919-ben 
133 napra meg is valósult a  proletáriátus 
nevében ítélkező, ellentmondást nem tűrő, 
gyilkos rendszer. Ami önkényesen elvesz 
magántulajdont, jövőt, életet. 1945-ben 
mindössze 17 százalékot kaptak a  kom-
munisták, de szovjet segítséggel 1949-ben 
mégis hatalomra jutottak. A  népi demok-
ráciának hívott rendszer azonban hamar 
felfedte igazi arcát, hiszen az  új hatalom 
a  munkásosztály tagjait is gondolkodás 
nélkül büntette, az  „elhajlókat” mondva-
csinált eljárások, kirakatperek során elítél-
te. Így tudták csak fenntartani a rendszert.

Nem kívánták megnevezni a felelősöket, 
nem beszélve arról, hogy az  elszámoltatá-
suk is elmaradt, amikor ez a rendszer vég-
leg megbukott. 

Legyünk büszkék arra, hogy a  magyar 
nemzet túlélte a  kommunista diktatúrát, 
és  a  Nyugatról érkező kritikák ellenére is 
építi azt a  Magyarországot, amiért a  XX. 
század legnagyobbjai, köztük Kovács Béla 
is küzdött.

A megemlékezésen irodalmi és  zenei 
összeállítással közreműködött Babják 
Annamária, Pálfai Péter és  Pintér Gábor 
színművész, fuvola-, illetve zongorajáték-
kal Stefánné Kelemen Judit és Boross Anett.

A résztvevők a  kiserdei kopjafánál he-
lyezték el mécseseiket és  koszorúikat 
a kommunizmus áldozatainak emlékére.

V. Pálfai Kinga

MEGEMLÉKEZÉS

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk
1947. február 25-én, a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok le-
tartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtit-
kárát. Nyolc évet töltött fogságban. A politikus letartóztatását és fogva tartását említik 
az első lépésként azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellensze-
gülőket, és haladt a totális diktatúra kiépítése felé. 

Irodalmi és zenés összeállítással gazdagította a megemlékezést (jobbról) Boross Anett, 
Babják Annamária, Pintér Gábor és Pálfai Péter

Szerencsés Károly történész a kommunista diktatúra működéséről 
és következményeiről beszélt

A megemlékezésen a városvezetés és a képviselő-testület tagjainak 
körében jelen volt a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Imre Zsolt is (balra)
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Az eseményen csaknem száz klubtag és ér-
deklődő vett részt, sokan közülük jelmezbe 
öltözve érkeztek a bálba. Az estet versmon-
dás (Nagy Letícia), ének, tombola, valamint 
egy esküvő is színesítette, mely utóbbin két 
klubtársat egy harmadik klubtag adott ösz-
sze.  A zenét idén Éliás Benő váci mozgás-
korlátozott szolgáltatta, amelyre lelkesen 
táncoltak a  bálozók. A  jó hangulatú ren-

dezvényen jelen volt Lenkei György, a Szo-
ciális Bizottság elnöke is.

A klub nevében Lukács Józsefné Anna 
elnök és  Hegedűsné Palovics Katalin  ez-
úton is köszöni az önkormányzat, valamint 
a művelődési ház igazgatójának és munka-
társainak segítségét, támogatását.

Az idei év első felére a rendszeres klub-
napok mellett a  következő programo-

kat, kirándulásokat tervezik: koszorúzás 
a  március 15-i városi ünnepségen, kirán-
dulás vonattal Győrbe, részvétel a  városi 
majálison, hajókirándulás Budapestről 
Vácra, anyák napi műsor, tavaszköszöntő 
bál, kétszer egyhetes napközis nyári tábor 
egyedülálló, idős embereknek.

Klubnapjaikat ősztől tavaszig a  műve-
lődési házban tartják, tavasztól őszig vi-
szont a  „tanyán”, vagyis az  Erdész utcai 
klubhelyiségben gyűlnek össze családias 
hangulatban. Az együttléteikre összeadják, 
amijük van (gyümölcs, zöldség, sütemény, 
italok), és  együtt sütnek-főznek. A  tagok 
összetartanak és  segítenek egymásnak, 
amiben csak tudnak, legyen az  szállítás, 
bevásárlás, beteglátogatás. Próbálnak min-
dent a  klubon belül megoldani, így van, 
aki a  fellépő szoknyákat varrja, van, aki 
a meghívók elkészítésében segédkezik, más 
nyakláncokat, fülbevalókat, ékszereket 
vagy különböző anyagokból virágokat ké-
szít ajándéknak a tombolához.

Bárkit befogadnak, aki szeretne csatla-
kozni, így minden évben néhány új taggal 
bővül a  klub, nemcsak gödiekkel, hanem 
Dunakesziről és Fótról érkezőkkel is.

Vida-Szabó Emese

A szervező, Bea Orsolya lapunknak el-
mondta, hogy ezúttal is törekedtek arra, 
hogy az  esküvőre készülő jegyespárok, 
érdeklődők minden olyan szolgáltatóval 
találkozni tudjanak, akikre szükségük 
lehet az  esküvőjük megszervezése során, 
például sminkesekre, fodrászokra, fo-
tósokra, videósokra, dekoratőrökre, es-
küvőszervezőkre, ceremóniamesterekre, 
vőfélyekre, grafikusokra, zenei szolgál-
tatókra, cukrászokra, ékszerkészítőkre, 
szépségtanácsadókra, személyi edzőkre. 
Mindezeken kívül volt a helyszínen szelfi-
készítő automata, pénzügyi szolgáltató 
és  ruhaszalon is. Összesen 34 helyi vagy 
környékbeli szolgáltató képviseltette ma-
gát személyesen vagy szórólapjain keresz-
tül, s közel 160 látogató vett részt az idei 
kiállításon.

Az érdeklődők napközben megtekint-
hették a Nefelejcs Ruhaszalon divatbemu-
tatóját, meghallgathatták a  B3 Takarék 
Szövetkezet tájékoztatóját a  CSOK-ról, 

valamint Kutasi Kelli Hogyan legyek fitt 
menyasszony? című előadását.

Óránként különböző tárgynyeremé-
nyeket és  kedvezményes kuponokat sor-
soltak ki. A  fődíjat, az  50 000 Ft értékű 
nászút-hozzájárulást, amit a  nászútke-
resőknek a kiállítás Facebook-oldala aján-
lott fel, Molnár Emese és párja nyerte, akik 
szeptemberben tartják majd esküvőjüket. 

Bea Orsolya az  idei kiállítást sikeresnek 
értékelte: „Ahogy minden eddigi kiállítá-
son, most is remek volt a hangulat, pozitív 
visszajelzéseket és  megerősítést kaptunk, 
hogy a most már hagyománnyá vált kiállí-
tást tovább folytassuk. Idén még több szol-
gáltató képviseltette magát, így színesebb 
volt a  program, mint az  eddigiek, és  több 
stílus közül választhattak a jegyespárok.”

Minden látogató kapott egy ajándék-
csomagot a  szolgáltatók által felajánlott 
kisebb ajándékokkal, promóciós anya-
gokkal és  esküvői témájú magazinokkal. 
(Aki egyéb elfoglaltság miatt nem tudott 

ellátogatni a  kiállításra, még lehetősége 
van hozzájutni ehhez a csomaghoz, korlá-
tozott mennyiségben. A  csomag igénylése 
a nászútkeresőknek az  esküvőkiállítás Fa-
cebook-oldalán lehetséges.)

V-Sz. E.

CIVIL ÉLET

Bál februárban, programok egész évben
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja február 16-án rendezte meg farsan-
gi bálját a József Attila Művelődési Házban, elindítva ezzel az idei programso-
rozatukat.

A farsangi hangulatról a vidám zeneszó mellett az alkalmi táncosok is gondoskodtak

RENDEZVÉNY

Jegyespárok ötletbörzéje
Február 23-án a gödi József Attila Művelődési Házban rendezték meg a gödi 
esküvőkiállítást és ruhabemutatót, idén már harmadik alkalommal.
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A kétezres évek elején alapított Napos Ol-
dal Nyugdíjas Klub azzal a céllal jött létre, 
hogy színesebbé tegye a  nyugdíjas éveket, 
segítse a  baráti kapcsolatok kialakulását, 
s  havi, olykor kétheti rendszerességgel 
programokat szervezzen az immár száznál 
is több klubtag számára. Idén február 8-án, 

a József Attila Művelődési Ház nagyterme 
adott otthont farsangi rendezvényüknek, 
amelyről dr. Farkas Ágnes klubvezető szá-
molt be lapunknak.

A farsangi délután a  szokásos klubna-
pi formában vette kezdetét, köszöntötték 
a névnapjukat és a születésnapjukat ünnep-

lőket, majd véglegesítették a  soron követ-
kező programjaikat. Ezek után filmvetítés 
következett a  legutóbbi kirándulásaikról 
és  múzeumlátogatásaikról, azzal a  céllal, 
hogy akik azokon nem tudtak részt venni, 
legalább ily módon élvezhessék a szép tája-
kat és az érdekes kiállításokat.

A farsangi műsort a  klub tagjai állítot-
ták össze. Rövid előadás hangzott el a far-
sang eredetéről, az ahhoz kapcsolódó nép-
hagyományokról. A  farsangi hangulatot 
megalapozó műsor egy vidám jelenettel 
kezdődött, majd versmondással, farsangi 
énekekkel és  a  színpadon bemutatott sze-
nior tánccal folytatódott, de sort kerítettek 
egy farsangi témájú kvízre is. Ezek után 
„kidobolták” a  farsang kezdetét, és követ-
kezett a jelmezek versenye, melynek végén 
a  közönségszavazatok alapján díjazták 
a legötletesebb maskarákat.

A farangi mulatsághoz a  talpalávalót 
ezúttal is Germán Pista bácsi szolgáltatta. 
A  finom szendvicsekről, süteményekről 
és  üdítőkről is a  klubtagok gondoskod-
tak. Egy szó mint száz, jó hangulatban 
telt a Napos Oldal Nyugdíjas Klub farsan-
gi összejövetele, közel nyolcvan jókedvű 
résztvevővel.

(w)

Földrajz, utazás, népek és kultúrájuk, mű-
vészetek – ezek a fő hobbijai a gödi Gulyás 
Miklós Csabának. Azok közé a  szerencsés 
emberek közé tartozik, akik hivatalból is 
azzal foglalkozhatnak, amit igazán sze-
retnek. Talán ennek is köszönhető, hogy 
a  szakma és  az  utasok is őt választották 
2018-ban az Év idegenvezetőjének.

A poggyászában alkalmanként több száz 
zenei CD és úti filmek, nyomtatott térképek 
kilószámra, leírások, az adott ország öltö-
zékei, kiegészítői, vetélkedők kellékei la-
pulnak. Azt vallja, hogy élményszerű prog-
ramot csak felkészülten nyújthat a  társas 
utazásra érkezőknek. Főbb európai terü-
lete Spanyolország és Portugália, de az idei 
szezont Peruval nyitja meg, aztán mások 
mellett a Benelux államok, Franciaország, 
Olaszország is sorra kerül. A  szabad-
idejében tanul, bővíti ismereteit, pedig azt 
gondolhatnánk, a  húszéves múlt rutinná 
alakíthatja az  idegenvezetést. Évente 25-
30 utat vezet, háromtól akár tizenöt napos 
időtartamúakat is. Azt mondja: ilyenkor 
földrajz- és  művészettörténet tanár, pszi-
chológus is, pusztán a nyelv- és helyisme-

ret kevés lenne a  sikerhez. Úgy gondolja, 
az utazás megunhatatlan, és mindig fedez 
fel újdonságot, a sokadszorra meglátogatott 
területeken is. Példának említi, hogy vagy 
kétszázszor járt Madridban, de még mindig 
nem látott mindent. Nem is beszélve arról, 
hogy utazásai örök témául szolgálnak köl-
tészetének. 2016-ban jelent meg első önálló 
kötete Mindennapok legendái címmel, de 
jóval korábban megkezdte a  versek publi-
kálását különböző antológiákban. „Uta-
zásmentes időszaknak” általában a  téli 
hónapok számítanak. Ilyenkor egy másik 
szenvedélyének hódol: a GSE Asztalitenisz 
Szakosztályának sikeres versenyzője.

Az Év idegenvezetője díjra a  szakma 
2018-ban hat kollégát terjesztett fel, szavaz-
ni azonban az  utasok szavaztak, olyanok, 
akik személyes tapasztalatokkal rendelkez-
tek a jelöltekről. S persze véleményt is írtak, 
megindokolva szavazatukat. Gulyás Mik-
lós Csaba úgy nyerte el az első díjat, hogy 
egy személyben annyi voksot kapott, mint 
a  második és  harmadik helyezett együtt-
véve. A  róla szóló − az  utazóközönségtől 
származó − méltatások negyven nyomta-

tott oldalt tettek ki. A  díjátadásra január 
végén, az Idegenforgalmi Évadnyitó Gálán 
került sor.

V. Pálfai Kinga

KÖZÖSSÉG

Farsang a Napos Oldal Nyugdíjas Klubban

ELISMERÉS

„Kétszázszor jártam Madridban, de még mindig nem láttam mindent”

Az Év idegenvezetője 2018 díjat 
Gulyás Miklós Csaba Caesar Évától, 
a Magyarországi Idegenvezetők 
Szövetségének elnökétől vehette át 
 Fotó | Seres Árpád

A jelmezverseny adta a farsangi program legmulattatóbb perceit
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− Honnan jött a helyismereti séták ötlete?
− Voltaképpen hirtelen felindulásból. Az indulat, ami valósággal 
kilökött a karosszékből, az egyik helyi Facebook-csoport oldalán 
olvasható egyes posztok és kommentek láttán fogott el. Egyszerű-
en nem tudtam túltenni magam azon, hogy mi, gödiek ilyen le-
hetetlen hangnemben kommunikálunk egymással, tisztelet a ki-
vételnek. 

Repülőgépek javításával foglalkozó vállalatnál dolgozom közel 
25 éve; az ott alkalmazott problémamegoldási algoritmust ültet-
tem át erre a jelenségre is: azonosítsd be a problémát, keresd meg 
az okát, találj rá megoldást, alkalmazd. 

Arra jutottam, hogy a sokszor téves vagy félinformációkra ala-
pozott bejegyzéseknek az  egyik oka az  lehet, hogy itt valójában 
idegenek üzengetnek egymásnak. Az indulatok csak úgy kiömle-
nek az internetre, kendőzetlenül: panaszkodunk, hogy a szomszéd 
rosszkor nyírja a füvet, ugat a kutyája, átlóg a sövénye a kerítésen; 
miközben az illetőnek talán fogalma sincs arról, hogy zavar min-
ket, és elég lenne két jó szó a helyzet rendeződéséhez. Ehhez azon-

ban előbb be kellene mutatkoznunk, szóba kellene állnunk egy-
mással: akinek reggel köszöntem, annak délután elég lesz annyit 
mondanom, hogy most alszik a gyerek, ha lehet, majd csak egy óra 
múlva kapcsolja be a flexet. És szinte biztos, hogy tekintettel lesz 
a kérésemre. 

A megoldáshoz vitt közelebb az az eset is, amikor egy hatodik 
éve itt élő családot egyszer arról kérdeztem, hogyan érzik magukat 
Gödön, és kiderült, hogy még sohasem jártak például a Dunánál. 
Megértettem, hogy aki Pestről vagy máshonnan költözött ide, 
az más szemmel látja Gödöt, mint mi, akik itt születtünk, és hogy 
ezen a helyzeten együtt lehetne változtatni. 

Ez a gondolatmenet nyílegyenesen vitt tovább a tematikus prog-
ramok irányába, amelyek egyszerre teremtenek lehetőséget a város 
megismerésére és a közösségépítésre is. 

− Miért éppen a sétákat találtad erre a legmegfelelőbbnek?
− Mert sétálni jó, és  ha adódik hozzá társaság, akkor még jobb. 
Valahogy hittem benne, hogy lesz nyitott és befogadó közönsége 
egy ilyen lehetőségnek; hogy lesznek, akik időt találnak arra, hogy 
kimozduljanak otthonról, és felfedezzék városunk rejtett értékeit. 

Kezdetben az említett közösségi felületen hirdettem meg a ki-
rándulásokat, de hamar világossá vált, hogy a célnak jobban meg-
felel egy önálló Facebook-oldal. 

Egy-egy program gondos tervezés eredményeként jön létre: szá-
mít az időzítés, az útvonal, a hozzárendelhető tartalom és a város-
ban szerveződő más programok közé való beilleszthetőség is. Né-
hány programunk évszak- és  időjárásfüggő, sőt, esetenként még 
a várható dunai vízállással is számolnom kell. Valamennyi sétát 
szombatra vagy vasárnapra tervezzük, zömében az  adott hónap 
elejére. 

Tavaly egy sor helyszín azért került be a programba, mert sokan 
érdeklődtek iránta. Van már néhány szakértőnk is, akik önkéntes-
ként kapcsolódnak be a séták programjába, részletesen, tudomá-
nyos igényességgel bemutatva egy-egy témát. 

Abban, hogy idáig eljutottunk, Kurdi Imrének is óriási a szerepe. 
Imrével már az óvodai mászókákat is együtt koptattuk, és mind-
ketten egyformán elfogultak vagyunk, ha Gödről van szó. Együtt 
vezetjük a csoportokat: Imre profi fotóriportokat készít a sétáink-
ról, én pedig mesélek. 

Könnyű volt elindulnom édesapám, Bátorfi József nyomdoka-
in, aki a 1994-től megjelenő Gödi Almanach első szerkesztőjeként 
és számos tanulmány írójaként már korán bevont minket a test-
véremmel együtt a helytörténeti kalandozások izgalmas világába. 

− Milyen gödi helyszíneken jártatok az elmúlt egy év során? Ho-
gyan kell elképzelnie egy-egy ilyen helyismereti kirándulást an-
nak, aki esetleg szívesen csatlakozna a városjárókhoz?

VÁROSJÁRÓK

„Mindannyian gödiek vagyunk”
Februárban egyéves születésnapját ünnepelte az „Ismerjük meg 
Gödöt együtt!” csoport. A  városjárók társasága a  Facebookon 
szerveződött, de tagjai korántsem csupán virtuális kapcsola-
tot tartanak egymással. Havonta egy-két alkalommal sétálni 
indulnak: felkeresik városunk legszebb, legérdekesebb helyeit, 
s közben megismerik, megszeretik Göd természeti és kulturális 
értékeit. Meg persze egymást is. A helyismereti sétákról és a kö-
zösségről Bátorfi Ildikóval, a  kezdeményezés elindítójával be-
szélgettünk. 
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

A  sétákon való részvétel díjmentes, de néhány intézmény csak 
belépőjeggyel látogatható. A sétákat csak szélsőségesen rossz idő-
ben halasztjuk el.
Szervezők: Bátorfi Ildikó és Kurdi Imre.
Az „Ismerjük meg Gödöt együtt!” Facebook-csoport oldalán 
további 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 sétány 
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 rajta?
-  Hová lett a híres strand, amely miatt Pestről valaha különvona-

tokkal 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 körülvevő 

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

Ilyen és hasonló felvetésekkel fogunk foglalkozni, miközben ke-
resztül-kasul bejárjuk majd a szigetet.
Terveink szerint vendégünk lesz Abaffyné Bothár Anna ny. hid-
robiológus (MTA Dunakutató Állomás); Szávoszt-Vass Dániel, 
a Dunai szigetek blog írója, aki a folyam és szigetei nek elkötele-
zett kutatója, és Debreceni Péter erdőmérnök, Göd város faállo-
mányának feltérképezője.
Reményeink szerint a Duna vízállása lehetővé fogja tenni a Ho-
mokszigetre való bejutást. (B tervünk is van arra az  esetre, ha 
mégsem.) Az, hogy a séta útvonala kicsi gyerekekkel és ebekkel 
bejárható lesz-e, a vízállástól is függ majd. Ha a Vácnál mért ér-
ték 125 cm vagy az alatti, akkor a sziget északi bejárata vízmen-
tes, ezt érdemes figyelni.
A kiindulási ponton lehetőség lesz a kerékpárok biztonságba he-
lyezésére a kerítésen belül, de azért lakatot érdemes hozni. A séta 
15.10-kor indul.
Előkészületben: A Huzella-kert tavaszi köntösben
2019. május 4., szombat

− Egy séta általában rövid bemutatkozással kezdődik, hogy 
az együtt töltendő 2-3 órát ne idegenként baktassuk végig. Az út-
vonalak a város vagy a környék egy-egy megismerésre váró he-
lyére visznek, ahol pár perces pihenőket tartva elmesélek néhány 
történetet, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az  adott 
helyhez. A  sétákon így szó esett már például a  római légiósok 
végzetes csatájáról, Kincsem eredményességének titkairól vagy 
arról, hol volt Gödön királyi váróterem. Nem történelemórákat 
tartunk, hanem hús-vér emberek történetei kerülnek szóba, ame-
lyek forrásául első helyen a Gödi Almanach kötetei szolgálnak.

Tavaly 14 sétánk volt, ám a lehetséges változatok száma szinte 
végtelen. Az eddigi leghosszabb, 18 km-es túránk a Jancsi-hegy-
re vitt, de volt már rövidke játszóteres sétánk is, a  kisgyerme-
kes családok igényeihez igazítva. A  legtöbb program távja 2-5 
km között változik, és  akár óvodások vagy idősebbek számára 
is kényelmesen bejárhatóak; jut idő nézelődni, fényképezni, be-
szélgetni. 

− Az évforduló nyilván jó alkalom volt arra is, hogy összegez-
zétek az elmúlt egy év tapasztalatait. Milyen visszajelzések ér-
keznek a sétán résztvevőktől? Az eredeti célkitűzés tükrében mi 
az, amit eredményként értékelsz, és van-e valami, amin változ-
tatnál? 
− „A Gödre költözők, az idetelepülők »gödivé válását«, kötődé-
sét a városhoz az alapozhatja meg, ha megismerik a helyet, ahol 
élnek.” Az  évfordulós klubestre készülődve akadtam rá erre 
a Markó József polgármestertől származó mondatra a 2014-ben 
megjelent XVI. Gödi Almanach bevezetőjében.

Ez valóban így van. A  séták során, a  bemutatkozáskor az  új 
lakosok közül többen is elmondták már, hogy szeretnék mielőbb 
itthon érezni magukat, és ezért érdeklődnek a helyismereti prog-
ramok iránt. Mások a társaság miatt jönnek el, és megint mások 
azért, hogy a város távolabbi részeit is megismerjék, ne csak azo-
kat az utcákat, amelyeken naponta járnak. Nagyszerű, hogy so-
kan megosztják a véleményüket, a javaslataikat, lehetőséget adva 
arra, hogy ezeket sorra beépítsük a terveinkbe. 

Az „Ismerjük meg Gödöt együtt!” Facebook-csoport létszáma 
folyamatosan gyarapszik, februárban már 550 volt a regisztrált 
tagok száma, és  egyre több résztvevőt köszönthetünk a  Gödi 
Körképben megjelenő meghívók nyomán is. 

Mindannyian gödiek vagyunk, most már lassan 22 ezren. 
Ahogyan azok is, akik előttünk valaha itt éltek, száz és száz évek-
kel ezelőtt, és valahogyan hátrahagyták a létük lenyomatát szá-
munkra. Az, hogy Göd milyen irányba fejlődik tovább, kellemes, 
élhető kertváros lesz-e, ahová jó hazajönni, ahol jó élni, rajtunk 
is múlik, ha ezt elsőre nehéz is elhinni. 

Elkezdtük megismerni a látható és láthatatlan értékeinket, el-
kezdtünk kezet nyújtani egymás felé. Ez az út maga a cél. Már 
csak haladnunk kell rajta előre. 

Koditek Bernadett
Fotó | Kurdi Imre
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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 az alábbi táblázatban 
feltüntetett napokon 8 és 16 óra között 
fogadjuk a  lakosság által kiszállított 
zöldhulladékot. 

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.

Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása

A 2019. április 29. és szeptember 20. 
közötti időszakban a Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. bevezeti 
a háztól történő zöldhulladék-elszál-
lítást.

A zöldhulladék begyűjtése a  nap-
tár szerinti páros heteken az  adott 
körzetre érvényes hulladékszállítási 
napon történik. (Páros héten a  zöld-
hulladékot, páratlan héten a  szelektív 
hulladékot szállítjuk el.) A közszolgál-
tatás keretein belül minden szállítás 
alkalmával 1 darab, cégünk feliratá-
val ellátott zöldhulladékgyűjtő zsákot 
szállítunk el térítésmentesen. A szállí-
tás alkalmával minden esetben 1 da-
rab csere zsákot hagyunk a helyszínen. 
Április közepéig, az első szállítás előtt 
a „kezdőzsákot” minden ingatlanhasz-
nálóhoz eljuttatjuk. 

Ha valaki több zsákot szeretne el-
szállíttatni, az térítésköteles. A 10 zsák 
feletti szállítási igényt a  tervezhető-
ség érdekében minden esetben kérjük 
előre jelezni a Hullladékgazdálko-
dási Kft. ügyfélszolgálatán az info@
godihulladek.hu e-mail-címen vagy 
a (06 27) 530-611-es telefonszámon! 
A zsákokat a  szállítás napján reggel 7 
óráig kell az  ingatlanok elé kihelyez-
ni. 2019. április 29. és szeptember 20. 
között, a háztól történő zöldhulla-
dék-gyűjtés során csak a cégünk lo-
gójával ellátott zsákban kihelyezett 
zöldhulladékot áll módunkban elszál-
lítani. A kötegelt, illetve nem zsákolha-
tó zöldhulladékot ügyfeleink a táblá-
zatban szereplő napokon szállíthatják 
ki az átvételi helyre.

A cégünk feliratával ellátott zöldhul-
ladékgyűjtő zsák beszerezhető az aláb-
bi üzletekben. A zsákok ára, ami tartal-
mazza a szállítás és az ártalmatlanítás 
költségeit is, bruttó 250 Ft/darab.

•  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-szál-
lítások várható 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, vegyes hulladék), amely aka-
dályozza a  feldolgozási folyamatot. 
Amennyiben az elszállítandó zöldhul-
ladékot 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 zöld-
hulladékot nem szállítjuk el, kérjük, 
hagyják a  zsákokat az  ingatlan előtt, 
melyeket a  következő napon elszállí-
tunk.

Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Zöldhulladék-begyűjtési tájékoztató a 2019. évre
Az ingyenes zöldhulladék-leadásra, illetve a háztól történő zöldhulladék-elszállításra idén is lehető-
séget biztosítunk a lakosságnak, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.

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.
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HULLADÉKKEZELÉS

Tájékoztató a regisztrációhoz kötött, 
házhoz menő lomtalanításról
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint az  FKF Zrt. 
alvállalkozója és Göd Város Önkormányzatának szerződött part-
nere a korábbi évek gyakorlata alapján szerződött lakossági part-
nerei számára évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást 
szervez. Ebben az  évben a  lomtalanítási szolgáltatás bejelentés-
hez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik 
személyesen, telefonon a  (06 27) 530-611-es telefonszámon, vagy 
elektronikusan az info@godihulladek.hu e-mail-címen legkésőbb 
április 3-ig.

Az ezt követően beérkező igényeket ügyfélszolgálatunk már 
csak a következő évre tudja ütemezni. A fenti határidőig beérke-
ző szállítási igényeknek az ügyfélszolgálat által megadott napon 
teszünk eleget, várhatóan június 7-ig, a bejelentett igények nagy-
ságrendjétől függően. 

Változás az előző évekhez képest
A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék az  ingat-
lanhasználótól a  közszolgáltató által a  lomtalanítás során átvett 
olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Ettől az évtől csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban el-
szállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hul-
ladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszere-
sített többlethulladék-gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákok a két 
gödi gazdaboltban és a Mosoly ABC-ben beszerezhetőek. A zsák 
ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és az ártal-
matlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsák-
ban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak 
nem áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos 

hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A 3 m³ feletti lomhul-
ladék elszállítása külön díjazás ellenében történik.

Sajnos munkatársaink rendszeresen tapasztalnak olyan tevé-
kenységeket, amelyek jelentős többletmunkát jelentenek számukra. 
A törvény kimondja, hogy a lomtalanításkor az utcára kitett hulla-
dék a hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő (NHKV 
Zrt.) tulajdona. Ha azt más, azaz nem a közszolgáltató vagy annak 
alvállalkozója szállítja el, az lopást követ el, és számolnia kell a jogi 
következményekkel. A közterület-felügyelők és a rendőrök is igye-
keznek fellépni a „lomizókkal” szemben, de a legtöbbet mégis mi, 
lakosok tehetjük azzal, hogy csak a tájékoztatóban megjelölt hul-
ladékot tesszük ki az ingatlan elé az előre egyeztetett időpontban.

Kérjük, hogy NE helyezzék ki a  lomtalanítás során az  alábbi 
hulladékokat:
•  a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
•  veszélyes hulladékot (például elektronikai hulladékot, festéket, 

vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
•  építési-bontási hulladékot (sittet), ideértve az ablaküveget is
•  veszélyes építési hulladékot (például kátrányt, hullámpalát) 
•  PVC-tartalmú hulladékot
•  szelektíven gyűjtendő hulladékot
•  gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket.

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségeiről tájékoztatást 
ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük, hogy a lomhulladékot az ügyfélszolgálattal egyeztetett 
napon reggel 7 óráig készítsék ki az előzőekben jelzett információk 
szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy az adott napon nem történik meg az elszál-
lítás, azt a következő napon pótolni fogjuk.

Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

(06 27) 530-611, info@godihulladek.hu

Egész évben várja vendégeit
 a Gödi Termálstrandfürdő!

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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VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS

ÉRDEKLŐDÉS ÉS CSATLAKOZÁS AZ AKCIÓHOZ: (06 27) 530-064 POLGÁRMESTERI HIVATAL

Göd Város Önkormányzata a TeSzedd! országos hulladékbegyűjtési akcióhoz kapcsolódva idén 
is megrendezi már hagyományos tavaszi „Városi Nagytakarítását”.
Szeretettel várjuk Önt is családjával, barátaival 2019. MÁRCIUS 23-ÁN, SZOMBATON 9 ÓRAKOR 
az alábbi találkozási pontok egyikén:

(Az esőnap március 30., az esőnap elrendeléséről a városi honlapon, illetve a Facebook-oldalakon adunk tájékoztatást.) 
A takarításhoz a kesztyűt és zsákot a TeSzedd! akció, valamint az önkormányzat biztosít.  

12 órakor a résztvevőket az önkormányzat Alsógödön a Széchenyi csárdában, 
Felsőgödön a Dunapart-Nyaralóházak éttermében ebéddel vendégeli meg.

Bócsai Buszforduló − Lenkei György
Bozóky tér – Veres Mihály
Göd Strandfürdő bejárata – Szász-Vadász Endre
Duna-part Nyaralóházak – Gallé Gábor
Felsőgödi Sportpálya (Rákóczi u.) – Csányi József

Golf lakópark (Erdész u. – Pálya u. sarok) – Baán István
Nemeskéri kiserdő (GSE sportpálya) – Mudri József
Gödi vasútállomás – Jakab Júlia
Alsógödi vasútállomás − Simon Tamás

TISZTÍTSUK MEG EGYÜTT A VÁROST!

Fontos tudni: a  képviselő-testület 
2018. december 13-i ülésén határo-
zatot hozott arról, hogy a város teljes 
területén tilos az  avar és  egyéb kerti 
hulladék megsemmisítésére irányuló 
tűzgyújtás és égetés. A kerti hulladék 
égetését a  Göd város helyi környe-
zetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. 
(II. 22.) sz. önkormányzati rendelet 
tiltja. Így aki kerti hulladékot éget, az 
jogszabálysértést követ el. Az önkor-
mányzat 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 válasz-
szák a  zöldhulladék ártalmatlanítá-
sának ezt a  környezetkímélő módját, 
illetve az otthoni komposztálást!
A kerti tűzrakás a  jövőben kizárólag 
grillezés és bográcsozás céljából meg-
engedett.

Göd Város Önkormányzata

KÖRNYEZETVÉDELEM

Rendelet tiltja a kerti hulladék égetését!
Az idei évtől az önkormányzat új rendszert vezetett be a házaknál keletkező 
zöldhulladék ártalmatlanítására. Az  ezzel kapcsolatos tudnivalók részletei 
megtalálhatók a 20. oldalon olvasható tájékoztatóban.

KÖZÉLET

22



Oktatás-nevelés
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Arany-siker
Iskolánk diákjai közül kilencen jutottak be a TITOK Arany 
János Magyarverseny országos döntőjébe. A tanulók minden 
évfolyamon képviseltetik magukat, így az  ötödikesek közül 
Palaczk Anna Lili (5.b), Kiss-Kovács Tamara (5.b) és Galbavy 
Zsuzsanna (5.d). A  hatodikból Rendeki Zita (6.a), Takács 
Hanga (6.b) és Badics Levente (6.d), hetedikből Gál Ákos (7.b), 
Lovas Tekla és Sipos-Vízaknai Márton (7.a), illetve nyolcadik 
évfolyamból Bernáth Anna (8.b). A diákok március 25-én Bu-
dapesten vesznek részt a végső megmérettetésen, ám addig is 
szorgosan készülnek a felkészítő tanáraikkal.

B. M.
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Eredmények a Bolyai 
Természettudományi 
Csapatversenyen
Február 13-án rendezték meg az idei Bolyai Természettu-
dományi Csapatverseny területi fordulóját. Iskolánkból 
19, egyenként négyfős csapatot neveztünk és készítettünk 
fel a versenyre. Tanulóink idén is szép eredményt értek el, 
négy csapatunk is a legjobb tíz között végzett. 

Kimagasló eredményt ért el az  5.d osztály GÖDI-
JÓK nevű csapata (Baranyák Domonkos, Bedécs Dávid, 
Gabányi Gábor, Galbavy Zsuzsanna, felkészítő tanárok: 
Benkő Csilla és Bereginé Antal Csilla), amely 89 csapat kö-
zül az  5. helyen végzett, valamint a  7. évfolyam Newton 
csodálói csapata (Gál Ákos, Kiss Petra, Kismarosi Emma, 
Telek Barnabás, felkészítő tanárok: Bartus Klaudia, Mézes 
Mónika és Bereginé Antal Csilla). Ők 51 csapat közül ne-
gyedikek lettek.

A legeredményesebb tanulóink és felkészítőik Budapes-
ten a Szent István Gimnáziumban vehették át díjaikat. 

A. Cs.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészeti tagozat hírei
Az Új-Zélandon megjelenő Wellingtoni Magyar Hírmon-
dó által kiírt „Az én álmom 2019-re” című országos pá-
lyázaton növendékeink sikeresen szerepeltek. Ottó Nóra, 
Ulbrecht Evelin, Rezes Simon, Markó Ivett, Göllény Eszter, 
Bernáth Anna és Bárdos Marcell első helyezést értek el. Fata 
Nóra, Udvardy Ákos, Szép Lara, Erdélyi Zsófia és Pogány-
Kurucz Boglárka pedig különdíjasok lettek. Gratulálunk 
a gyerekeknek és tanáruknak, Tóth Tamásnak!

Február 15-én fuvolista növendékeink közül hatan 
vettek részt a Szentendrén megrendezett I. Minősítő Fu-
volaversenyen. Tanulóink kiválóan szerepeltek: Varga 
Dorottya arany, Mester Enikő, Tomon Benedek és  Csikós 
Nóra ezüst, Gulácsi Júlia és Guba Enikő bronz minősítést 
kapott. A felkészítő tanár Stefánné Kelemen Judit, a zongo-
rakísérő pedig Boross Anett volt.

Idén tavasszal a  Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 
két megyei versenyt szervez. Iskolánk március 14-én ad 
otthont a  VI. Pest Megyei Rézfúvós Versenynek, ezt kö-
vetően április 13-án a  IV. Pest Megyei Dallam-Ütőhang-
szeres Szólóverseny és Találkozónak. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk programjainkra!

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Diákolimpiai eredményeink
A tanév első félévében kimagasló sportsikerek születtek a  diá-
kolimpiai versenyeken. Az  évet a  kajak-kenusok kezdték, akik 
kiemelkedő eredményeket értek el mind egyéniben, mind a pá-
ros futamokban. Az asztaliteniszezők folytatták: Lovas Csongor 
Gergő országos bajnok lett. Tollaslabdázóink közül Szabolcs 
Balázs − megyei döntő első helyezettjeként − az országos terü-
leti versenyeken folytatja a versenyzést, együtt Granát Kornéllal. 
Alpesi síelőnk, Zámbor Nina Gabriella saját korosztályában or-
szágos 2. helyezett lett a Mátraszentistváni Síparkban rendezett 
versenyen. Kézilabdás lányaink mindkét csapata a körzeti döntőt 
megnyerve, a megyei területi döntőkben várják a folytatást. Kö-
szönjük a Gödi Sportegyesület támogatását és a szülők szervezé-
si, kísérési feladatokban nyújtott segítségét. 

J. Zs.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Németh László Alapítvány
A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvá-
nya köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 
1%-ával támogatják az alapítvány működését. A befolyt ösz-
szeget eszközfejlesztésekre, jutalomkönyvekre, Németh Lász-
ló-kitüntetésekre, családi napra, farsangra, vetélkedők és ver-
senyek szervezésére és  jutalmazására, újabb ebédlői székek 
vásárlására használtuk fel. Támogatásukat a 18675809-1-13-
as adószámra várjuk. Gyermekeink érdekében a  jövőben is 
köszönettel fogadjuk megtisztelő felajánlásaikat.

B. I.

A Newton csodálói nevű csapatot a díjátadáson is 
megcsodálhattuk
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BÚZASZEM ISKOLA

„Aprája”: népzenei CD 
a Búzaszemből
Február végén egy hét alatt tíz dalt rögzítettek az  iskola 
egyik osztályában berendezett stúdióban a Búzaszem nép-
zenész növendékei. Nyolcévestől tizenhét éves korig szere-
pelnek az énekes, citerás, tekerős, furulyás, dudás, hegedűs 
tanoncok a  lemezen. A  gyerekek bebarangolják a  Kár-
pát-medencét, sőt még azon kívülre is kukkantanak egy 
moldvai összeállítás erejéig. A lemez fontos, de persze sok-
kal fontosabb a hozzá vezető út, amely egyéni tanulással, 
együttműködéssel, egymásra figyeléssel, közös örömökkel 
van kikövezve. S az  is fontos, amit a neveléskutatók már 
régóta tudnak: aki zenél, az többet megért a matematiká-
ból, a szövegekből, a világból és az emberi kapcsolatokból 
is. Aki pedig népzenét játszik, az – Kodállyal szólva – „tu-
datalatti magyarságot” szív magába. Személyiségfejlesztés 
és identitás – a 21. század közepe felé haladva mindkettő 
nagy kincs.

A hangfelvételek létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap 
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 
támogatta.

Ehhez a  hírhez kapcsolódik a  következő is: a  magyar 
népzene egyik legfontosabb koncerttermében, a  Fonó 
Budai Zeneházban adnak koncertet március 30-án este 
hatkor a Búzaszem Iskola népzenész növendékei. A nép-
zenei CD-n szereplő gyerekek tanáraikkal együtt készül-
nek a  koncertre, amelyre az  iskola szeretettel vár min-
den érdeklődőt. A  Búzaszem tehetséggondozó népzenei 
programját a  Búzaszem Alapítvány közreműködésével, 
a Csoóri Sándor Program támogatásával valósítjuk meg.

 B. A. és B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Iskolai farsang

A télűző mulatságot február utolsó péntekjén tartottuk. Délelőtt 
az  alsósok kezdték meg a  farsangolást, míg délután a  felsősök 
felvonulása, majd diszkója következett. A kisebbek évfolyamon-
ként mutatták meg egymásnak és  a  zsűrinek a  szebbnél szebb 
jelmezeiket. Sokan klasszikus jelmezt választottak, így találkoz-
hattunk indiánokkal, vámpírokkal, bohócokkal és hercegnőkkel 
is. A  szervezők fontosnak tartották, hogy az  elnyert Ökoiskola 
cím ne csupán egy réztábla legyen az iskola falán, hanem a gye-
rekek minél többször találkozzanak ennek jelentőségével, ezért 
a jelmezeknél az ötletesség mellett a zsűri figyelembe vette az új-
rahasznosítást is. Ez volt a fő szempont sok szülőnél is, így olyan 
kreatív maskarákkal is találkozhattunk, mint a cukorkaautoma-
ta, a kaktusz, a tévékészülék, a papírhercegnő vagy a kartonból 
készült repülő. A kisdiákok megannyi nyereményt vihettek haza 
a tollaktól a plüssfigurákon át a társasjátékokig, melyeket a szü-
lők ajánlottak fel. A  jelmezbemutatókat minden évfolyamon 
játékos tánctanulás és mókázás követte. De ezzel korántsem ért 
véget a  legfiatalabbak napja, hiszen minden osztály a  saját ter-
mében folytatta a  mulatozást játékokkal, zenéléssel, finom fa-
latokkal. Míg a kisebbek lassan a hazamenetelhez készülődtek, 
a felsősök még csak akkor kezdték saját farsangjukat. A szintén 
az ökopedagógiához illeszkedő jelmezek itt is megnyerték a zsűri 
tetszését. E színes forgatag után a már hagyománnyá vált diszkó 
következett, amelynek rendezését ez alkalommal is a  Diákön-
kormányzat mellett a nyolcadikosok vállaltak magukra.

M. N.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Konfliktuskezelés az iskolában
A pedagógusok munkája rendkívül sokrétű, és  bizony nemrit-
kán konfliktushelyzetekkel terhelt. Ezért fontosnak tartottuk, 
hogy iskolánkban foglalkozzunk ezzel a  kérdéssel, és  segítsük 
a  pedagógusainkat. A  február 15-én megtartott szakmai na-
pon a konfliktuskezelést helyeztük a  fókuszba. Előadást tartott 
Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettes, tanár, coach a konfliktuskeze-
lési technikákról, az erőszakmentes kommunikációról és az asz-
szertív viselkedésről. Ezek a területek képezik alapját a konflik-
tusok megfelelő kezelésének. Az  iskola pszichológusa, Maléth 
Enikő, és  a  fejlesztőpedagógusa, Futó Judit a  saját területükön 
alkalmazható megoldási technikákról beszéltek, Halmai Gábor 
igazgatóhelyettes pedig gyermekvédelmi szempontból közelí-
tette meg a  kérdést, hiszen itt adódik a  legtöbb konfliktus. Őt 
Nyisztor Andrea rendőr főtörzszászlós, a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság bűnmegelőzési előadója követte, aki a gyerekekkel kap-
csolatos bűnesetekről beszélt, illetve ezek megakadályozásának 
lehetőségeiről. Olyan terület ez, amely szerencsére ritkán érinti 
iskolánkat, de fel kell készülnünk rá. Eredményes szakmai napot 
zárhattunk, ahol jól hasznosítható információkkal gazdagodtak 
a pedagógusok. A nagy érdeklődésre való tekintettel gyakorlati 
tréninggel folytatjuk majd a szakmai továbbképzést.

Ny. J.

A legkisebb maskarások farsangi dalokat is énekeltek

BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató
Lezárultak a  hívogatók a  Búzaszem Iskolában. Januárban egy, 
februárban két alkalommal fogadták az iskola tanárai a gyerme-
keket. Amíg a gyerekek a tanárokkal játszottak, táncoltak, mesét 
hallgattak, énekeltek, rajzoltak, addig a szülőknek – akik egyéb-
ként januárban nyílt napon ismerkedhettek meg a Búzaszemben 
zajló neveléssel – az iskola vezetői tartottak előadást a Búzaszem 
kereszténységre, magyar néphagyományokra és a családi együtt-
működésre alapozó pedagógiai munkájáról, a  „Magyar Örök-
ség” nevelési rendszerről. A Búzaszem vezetői minden hozzájuk 
jelentkező gyermek családjával beszélgetnek közel egy órát, s ez-
után alakul ki az a 22 fős gyermekcsapat, amely ősszel elkezdi 
az új tanévet a Búzaszemben. Idén nyolcvan fölött volt az iskola 
iránt érdeklődők száma, így a  Búzaszemben közel négyszeres 
túljelentkezéssel lehet számolni.

B. A.
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BÚZASZEM ISKOLA

Pécsi Rita előadása
Apáknak szóló előadást tartott Pécsi Rita neveléskutató a Búza-
szemben. Előadásának különös hangsúlyt adtak a magyarországi 
statisztikai adatok: nagyjából minden második házasság válással 
végződik, s az is közismert, hogy az apák a munkahelyi és egyéb 
elfoglaltságaik miatt a családi nevelést az anyákra bízzák, s  így 
a gyerekek életében az apák alig vannak jelen. 

Márpedig az apa – mint Pécsi Rita elmondta – a gyermek ne-
velésének tengelye, köré épül fel a gyermek személyisége. Az apa 
– az  Atya − törvény, apának lenni szent feladat. Az  apák segí-
tenek a gyerekeknek, hogy azzá lehessenek, amit az Úr lehetővé 
tett számukra, s az apáknak nagy szerepük van például a gyer-
mek személyiségének fejlődésében vagy – többek között – a nemi 
identitás kialakulásában. Amikor hiányzik vagy torz az apakép, 
mindezek sérülnek, mégpedig törvényszerűen. Aki iskolában 
dolgozik, tapasztalja mindezt. Az  apakép torzulásának követ-
kezményeit csak nagy erőfeszítésekkel lehet valamelyest ellensú-
lyozni.

Pécsi Rita előadásai folytatódnak a Búzaszemben. Legközelebb 
a serdülőkorral foglalkozik majd, s ezek az alkalmak mindenki 
számára nyitottak.

B. A.

HUZELLA ISKOLA

Barlangtúrán voltunk
A Természetjáró Szakkör vállalkozó szellemű tagjai márciusban 
a Pálvölgyi-barlang olyan részeit járhatták végig, amelyek a láto-
gatók elől el vannak zárva. Magyarósi Máté 7.d osztályos diákunk 
így emlékszik a kirándulásra:

„Nagyon érdekes túra volt, kaptunk overallokat és  lámpával 
felszerelt sisakokat. Ahhoz, hogy lejussunk a  barlangba, egy 
hosszú létrán kellett lemásznunk. Összesen 800 méter volt az ál-
talunk körüljárt útvonal, ebből 600 méteren csúsztunk-mász-
tunk. Voltak olyan keskeny járatok, ahol el sem hittem, hogy 
átférünk. Az egyik részen fejjel lefelé kellett csúsznunk úgy, hogy 
a  kezünk-lábunk mozgatására sem volt hely. Volt, ahol háton 
kúsztunk, mert a hasadék végén fel kellett ülnünk, hogy át tud-
junk mászni a  következő sziklára. A  túravezetőnk kedves volt, 
sok segítséget kaptunk tőle, a barlang a maga módján pedig cso-
dálatos.”

HUZELLA ISKOLA

Alapítványi támogatások
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában fo-
lyó munka támogatására két alapítványon keresztül van mód. 
Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák az  intézmény diákjait 
és az iskolai programok megvalósítását.

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány
Az alapítvány célja az idegen nyelv oktatási feltételeinek fejlesz-
tése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, természet- és társada-
lomtudományi) támogatása, a számítástechnika-oktatás feltéte-
leinek javítása, a sport támogatása, hagyományőrzés, egészséges 
életmódra nevelés, a  diákok művészeti tevékenységének támo-
gatása, a kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, a könyvtár 
állományának gyarapítása. Adószámunk: 19179849-1-13

Jövőformáló Alapítvány
Az alapítvány célja a  tanulmányi kirándulások, erdei iskolák 
megvalósulásának támogatása, az  esélyegyenlőség biztosítása 
az  intézmény diákjai számára, a  rászoruló gyermekek támoga-
tása, eszközbeszerzés támogatása. Adószámunk: 18714155-1-14

Hozzájárulásukat a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola nevében köszöni a tantestület!

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Felvételi a piarban
„Nem egy szokványos felvételi, inkább egy találkozó a  szülők-
kel és a  leendő diákokkal. Szellemiségében nagyon jól illeszke-
dik a  Göd 2.0-hoz. Mintaértékű, ahogy a  tanárok és  a  diákok 
együttműködtek ebben” – mondta Galsa László igazgató a  fel-
vételi folyamattal kapcsolatban. A  következő tanévre két alka-
lommal szerveztünk felvételit a jelentkező fiataloknak a Piarista 
Szakközépiskolában, amelyeken tanulóink közül a  teljes kilen-
cedik évfolyam mellett valamennyi tanár és mester is megjelent, 
mindazok a pedagógusok tehát, akik a diákokkal a 2019/2020-as 
tanévben dolgozni fognak. 

A kétszeres túljelentkezés oka az volt, hogy az orientációs évre 
már idén is pályázhattak a fiatalok. Ez a képzési forma, melynek 
során egy év alatt minél több szakmát igyekeznek megmutatni 
a  diákoknak − önismereti képzéssel egybekötve – nem csupán 
Pest megyében, hanem egész Magyarországon egyedülálló. Mi 
több, a szakképzés megújításának egyik vállalt eleme. A résztve-
vő felvételizők maguk is úgy fogalmaztak, hogy jól érezték ma-
gukat, és tetszett nekik, hogy nem elsősorban tantárgyi felvételit 
kellett írniuk.

B. E.

A felvételi során a fiatalok problémamegoldó képességére, 
memóriájára és a csapatmunkára való alkalmasságukra is 
kíváncsiak voltak

A túravezető a barlangjárás közben sok érdekes dolgot mesélt 
a föld alatti világról

KÖZÉLET

25



NYÍLT NAP

Vendégváró a gödi Kastély Óvodában 
Hagyományos bemutatkozó napunkra várjuk leendő óvodá-
sainkat szüleikkel, illetve mindazokat, akik óvodánk iránt ér-
deklődnek. 

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” (Rá-
kóczi út–Szent István utca sarok) épületeinkben 
 
Szeretjük az  intézményünket, és  sokat teszünk azért, hogy 
óvodásaink boldog gyermekéveket töltsenek nálunk. Mun-
kánkat szívesen meg is mutatjuk Önöknek: óvodaegységeink-
ben egy hangulatos szombat délelőtt során lehetőségük nyílik 
megismerkedni
• pedagógusainkkal, asszisztenseinkkel, dajkáinkkal • nevelési 
céljainkkal, elveinkkel • oktató-nevelő munkánkkal • speciális 
ellátási területeinkkel • épületeink sajátosságaival • csoportja-
ink helységeivel • hagyományainkkal • újdonságainkkal

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

Karaszek Ernőné, óvodavezető

OKTATÁSÜGY

Hirdetmény az általános iskolai 
beiratkozás rendjéről
A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala 
az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. 
§ (7) bekezdése, valamint a nevelési és oktatási intézmények 
működéséről, valamint a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (Vlll. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-
(4) bekezdései alapján az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020-as tanévre történő általános iskolai beirat-
kozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8 és 19 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8 és 18 óra között.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a  hatodik életévét betölti, de legkésőbb az  azt követő 
tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 
31-éig született) gyermekét a  lakóhelye, ennek hiányában 
a tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biz-
tosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:
•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-

vére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

•  az  iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást.

Amennyiben a  választott iskola a  gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a  szülő a  döntés ellen 
jogorvoslattal élhet.

A szülő az  Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be 
jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 
napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz 
kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése 
ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emel-
kedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni 
a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles fel-
venni/átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen 
az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az is-
kolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, 
hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődé-
sét biztosító nevelésben-oktatásban vegyen részt, szabály-
sértést követ el.

Imre Zolt
járási hivatalvezető
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A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja 
rendelkező gyermekek, a városban dol-
gozó szülők gyermekei és más gyerme-
kek számára az óvodai felvétel, átvétel 
a  törvény előírása szerint folyamatos. 
A  gödi önkormányzati fenntartású 
óvodákban elsősorban az erre szerve-
zett napokon várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek 
és beiratkozási időpontok:

•  Felsőgödi felvételi körzet**: Gödi 
Kincsem Óvoda (2132 Göd, Ady 
Endre út 14., az ideiglenes telephelyei 
vonatkozásában is.)

  2019. április 23-án, kedden 8 és  16 
óra között, valamint 24-én, szerdán 
13 és 16 óra között.

•  Alsógödi felvételi körzet**: Gödi 
Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke u. 3., 
a  „Fácán” és  a  „Hétszínvilág” telep-
helyek vonatkozásban is.)

  2019. április 11-én, csütörtökön 
8  és  16 óra között, valamint 12-én, 
pénteken 13 és 16 óra között. 

A szülő gyermeke adottságainak, ké-
pességeinek, érdeklődésének megfe-
lelően, saját vallási, világnézeti meg-
győződése, nemzeti hovatartozására 
tekintettel szabadon választhat óvodát.

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda 
(2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda 
(2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a  Csi-
ga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 
152.) és  az  Ugri-Bugri Óvoda (2132 
Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák 
beiratkozási lehetőségeiről érdeklődje-
nek az óvodák vezetőinél.

A gyermek abban az  évben, amely-
ben augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a  nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni. Amennyiben 
az ilyen gyermek még nem rendelkezik 
óvodai jogviszonnyal, akkor részére 
a  beiratkozás kötelező***. Amennyi-
ben a  gyermek e  kötelességét külföl-
dön teljesíti, akkor a beiratkozás utol-
só határnapját követő 15 napon belül 
a szülőnek erről írásban kell értesítenie 
a jegyzőt. Mindezek elmulasztása sza-
bálysértésnek minősül, súlyos esetben 
pedig gyámhatósági eljárást von maga 
után.

Az óvodába a gyermek harmadik életé-
vének betöltése után vehető fel. Kérjük, 
hogy a csoportszervezés tervezhetősé-
ge miatt azon gyermekükkel is a fenti 
időpontban jelentkezzenek, akik csak 
2019. augusztus 31-e után, a nevelési év 
közben töltik be 3. életévüket.

Városunkban integrált óvodai nevelés 
a  Gödi Kastély Óvodában és  a  Gödi 
Kincsem Óvodában folyik, a  sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői 
véleményben foglaltak alapján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni, illet-
ve fénymásolatban csatolni kell:
•  a gyermek születési anyakönyvi kivo-

natát vagy személyi igazolványát,

•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági 
bizonyítványt és  a  tb-azonosító jelét 
tartalmazó hatósági bizonyítványt 
(lakcímkártyát és tajkártyát),

•  a  gyermek pedagógiai szakvélemé-
nyét, ha bármilyen vizsgálaton vagy 
korai fejlesztésben vett részt,

•  a szülő személyi azonosító és a lakcí-
mét igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott 
döntést a beiratkozás utolsó határnap-
ját követő 21. munkanapig az  óvoda 
írásban fogja közölni, mely irat az óvo-
dában lesz átvehető. A döntés ellen 15 
napon belül a  jegyzőhöz lehet illeték-
mentes fellebbezéssel fordulni.

Dr. Szinay József s.k. 
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozási hirdetmény
a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó – kérelemre − ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva a gyermek ötéves koráig felmentést 
adhat. 
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, pervazív fejlődési rendellenességgel élő (F84 autista, Asperger-
szindrómás), kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő (F83), valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz fel.
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SZÍNHÁZ

Gödön járt Popriscsin
A Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermében február 24-én telt há-
zas premieren láthattuk Gogol Egy 
őrült naplója című monodrámáját 
Rataj Brúnó előadásában. A Gödön 
élő fiatalember „civilben” a  fóti 
Waldorf Iskola tanulója.

− Elhangzott az  utolsó mondat – 
„Mondjátok csak, tudtátok, hogy 
az algíri bejnek egy óriási bibircsók 
van az  orra alatt?” −, elsötétült 
a  színpad, a  kísérőzene záró taktu-
sai szóltak, hosszú másodpercekig 
néma csönd, majd bátortalanul ösz-
szeverődött néhány tenyér. Aztán 
dörgő vastaps. Milyen érzés volt?
− Az első pillanatokban nagyon furcsa, ugyanis a darab vége nem egészen így 
volt eltervezve, a zene valamivel tovább szólt, miközben a színpad már elsö-
tétült. Talán a nézők azt várták, hogy újra kigyulladnak a fények, mi viszont 
arra gondoltunk, hogy a  közönségnek hagyunk időt a  darab végiggondolá-
sára. A  vastaps és  a  többszöri visszatapsolás persze nagyon jólesett, hiszen 
volt bennem némi bizonytalanság a  tekintetben, hogyan fogadják majd ezt 
a monodrámát.

− Sokat megélt színészek mondják, hogy a színházi munka legizgalmasabb 
szakasza a próbafolyamat…
− Rengeteget dolgoztunk a darabon, november végén kezdtük el a próbákat, 
melyek természetesen egészen a premierig tartottak. Tanítás után próbáltunk, 
délután öttől sokszor este tizenegyig, éjfélig. Persze voltak közben néhány na-
pos szünetek, hiszen a  miénkkel párhuzamosan egy másik darab próbái is 
folytak. 

− Hogyan esett a választás az Egy őrült naplójára?
− Slavomil Mrożek Tangójának tavaly őszi bemutatóját követően Arnold Eszter 
drámatanárral gondolkodtunk azon, hogy legközelebb mivel rukkoljunk elő. 
Sok minden megfordult a fejünkben, kezdetben egy kamaradarab színrevite-
lét terveztük, ám végül úgy döntöttünk, hogy oké, legyen az Egy őrült naplója.

− A próbafolyamat során mennyiben változott meg az eredeti elképzelésetek?
− Eleinte egy „élethűen berendezett” lakásbelsőt képzeltünk el, majd a próbák 
előrehaladtával jutottunk el egy minimalista, letisztult színpadképig. És persze 
sokat segített Koncz Frigyes barátom, akinek a zenei kíséretet köszönhetjük.

− Jövőre érettségizel. Nem nehéz kitalálnom a hogyan tovább kérdésre adott 
válaszodat.
− A Színművészeti Egyetemre szeretnék jelentkezni, remélem, hogy sikerülni 
fog. Ha esetleg első próbálkozásra mégsem, van B és C tervem is.

− Az  Egy őrült naplóját február végén játszottad Budapesten is, a  Három 
Holló kávéházban. Készülsz-e újabb premierre?
− A Fóti Szabad Waldorf Iskolában tizenkettedikben mindenkinek készítenie 
kell egy amolyan „diplomamunkát”. Én Ady Endre életéről írtam egy monod-
rámát. A színpadi próbák március elején elkezdődtek, a premier pedig április-
ban lesz, szintén a Duna-part Nyaralóházak színháztermében.

W. B.

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

2019. március 23-án, szombaton 17 órakor:
Kalocsai kincsek

1000 éves a kalocsai érsekség
Előadó: Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapítvány

kuratóriumi elnöke
Érdeklődőket szívesen látunk!

Info: retroadyklub@gmail.com

DIGITÁLIS FORMÁBAN IS ELÉRHETŐK A

Gödi Almanach
KÖT 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.
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KÖNYVES ÖTÖS
márciusi könyvajánlatunk:
•  Dragomán György: Rendszerújra − szabadulástör-

ténetek
•  Szabó Magda: Csigaház
•  Koltai Róbert: Sose halok meg? Az első 75
•  Schäffer Erzsébet: Ezüstróka
•  Irvin D. Yalom: A Spinoza-probléma

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Jászberényi Sándor: A lélek legszebb éjszakája
Időpont: 2019. április 30. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Jászberényi Sándor író, haditudósító. Dolgozott 
Irakban, Csádban, Jemenben, Líbiában, Nigériában, 
a Gázai övezetben, évekig élt Egyiptomban. Interjút 
készített többek között a  palesztin Iszlám Dzsihád 
és  a  Muzulmán Testvériség tagjaival. A  2016-ban 
megjelent novelláskötete, A lélek legszebb éjszaká-
ja elnyerte a Libri Irodalmi Díjat.
A novelláskötet alapján készült darabot ugyanezzel 
a címmel játsszák az Örkény Színházban.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
Katica Gyermekkönyvtár
Bütykölde + Társasjáték Klub
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. március 29. (péntek) 13-tól 17 óráig
A Bütyköldével egy időben, 13 és 17 óra között 
tartjuk a Társasjáték Klub következő összejövetelét.
A hónap kiemelt játéka a Dobble.

Ady Fiókkönyvtár
Bütykölde
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. április 5. (péntek) 13-tól 17 óráig 

Költészet napja a könyvtárban
Bardócz L. Csaba 
váci dalköltő ad verskoncertet vendégeinknek.
Időpont: 2019. április 11. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Pesti út 72.

Kedves Olvasóink!
2019. március 18. és  április 14. között a  Központi 
Könyvtár zárva tart karbantartási munkák miatt.
Utolsó nyitvatartási nap: 2019. március 14. (csütör-
tök)
Nyitás: 2019. április 15. (hétfő)
A Katica Gyermekkönyvtár és  az  Ady Fiókkönyvtár 
zavartalanul működik.
Szíves megértésüket kérjük!

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

A Göd Városi Könyvtár 
gyermekrajzpályázatot hirdet a következő 
témákban 3-18 éves gyerekeknek:
•  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 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: Madarak és fák napján

A rajzokat máj. 9. és 28. között kiállítjuk a Központi 
Könyvtárban (Pesti út 72.)
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GYERMEKPROGRAM

Kézenfekvő állatmesék
A fenti címmel tekinthették meg a felsőgödi könyvtárba látogató 
gyerekek és érdeklődő felnőttek február 1-jén Simon Attila inter-
aktív, zenés-mesés előadását.

Simon Attila, a  Malko Teatro társulatának tagja ráébreszt 
minket arra, hogy ebben a  multimédiás világban „elkényezte-
tett” képzelőerőnk képes aktívan is dolgozni, és jókedvvel ülünk 
rá arra a varázsszőnyegre, amely a fantázia világába repít minket. 
Simon Attila előadása olyan meséken alapszik, amelyek a bolgár 
és  a  magyar népi kultúrában és  mesevilágban léteznek. A  me-
sék nem szokványos formában kerülnek a nézők elé: a kézjáték 
és  a  tárgyjáték ritkán alkalmazott, ám nagyon izgalmas for-
manyelvén kelnek életre.

A felsőgödi könyvtár „nézőterén” helyet foglaló kicsik 
és az őket kísérő szülők is ámulattal nézték, amint a színész be-
lefogott a két kis kecskéről szóló mesébe. Nem is annyira a tör-
ténet miatt, hiszen az sokunk számára nagyon is ismerős, sok-
kal inkább a figurák okán. Bábok helyett ugyanis a művész két 
kezét láthattuk a  főbb szerepekben. A  szürke daru és  az  ezüst 
kócsag beteljesületlen szerelmét bemutató mesénél már teljesen 
az  előadás bűvöletében voltunk, és  hagytuk magunkat elvará-
zsolni: már nem a művész jobb és bal kezét néztük, hanem a hiú 
ezüst kócsagot, aki elutasítja a szürke daru lánykérését, és láttuk 
a  szürke darut is, ahogy – amint az  ezüst kócsag meggondolja 
magát és bocsánatot kér – ezúttal ő küldte el sértődötten a meg-
szeppent menyasszonyjelöltet. Az előadáson egy valódi bábot is 
láthattunk természetesen, mégpedig az  igen-igen lusta, beszélő 
óriásmadár, Gyuri személyében.

Az igazi varázslat az előadás utolsó meséjében jött el, amikor 
is réges-régi, rozsdás vasaló-farkas, olló-kecske és daráló-ló bű-
völte el a nézőket.

A gyerekek reakciója, lebilincselt tekintete, izgatott kíváncsi-
sága elárulta, hogy a  művész merész vállalkozása nagy sikert 
aratott. 

Mi lehet a  tanulsága, üzenete egy ilyen eredeti, formabontó, 
merész előadásnak?

Korunkban, az előre csomagolt vagy félig már meg is emész-
tett mesék és  gyerekjátékok korában, amikor egyre ritkábban 
kell használni a képzelőerőt, mert egyre kevésbé van rá szükség, 
a gyerekek meghálálják, ha valaki mégis előhívja képzeletük va-
rázserejét, mint egy kis dzsinnt a csodalámpából.

Valami ilyesmi történt itt a felsőgödi könyvtárban.
És végül egy ars poetica-szerű gondolat Simon Attilától: „Sze-

retem azokat az előadásokat, amelyek nem a hagyományos szín-
házi trendeket reprodukálják. Fontosnak tartom a  felszabadult 
játék lehetőségét, de a pontosságot is. Szeretem a színházat, a ze-
nét, az embereket és az életet.”

Hajtó Ilona gyermekkönyvtáros

2019. április 5-én 20 órától

Karosi Júlia Quartet
A Gödi Jazz Napok − 2019

nulladik napján

a legismertebb Gershwin-dallamok
csendülnek fel Karosi Júlia és zenekara jóvoltából.

További információ: (06 30) 383-9567

A program ingyenes!

Karosi Júlia:
Love Is Here to Stay

lemezbemutató koncert
Tavaly világszerte megünnepelték George Gershwin születésének 120. 
évfordulóját. Nem volt ez másként idehaza sem: Karosi Júlia Is Here to 
Stay című albuma méltó tisztelgés a nagy zeneköltő emléke előtt.
Ennek a lemeznek az a különlegessége, hogy élő koncertfelvételt rögzít. 
Az ősbemutató a Zeneakadémián volt, ahol a varázsos Gershwin-dalok 
az énekesnő előadásában hatalmas sikert arattak. A koncert hangulata 
a Broadway csillagporos világát idézi, ám a dalok − Fenyvesi Márton új 
hangszerelésében − mégis ízig-vérig olyanok, mintha napjainkban íród-
tak volna, szinte érezzük a kottapapíron száradó tinta illatát. 
E gödi lemezbemutató koncert ezért igazi zenei meglepetéseket tarto-
gat mindazoknak is, akik jól ismerik Gershwin népszerű slágereit. Az est 
során a legnépszerűbb Gershwin-dallamok mellett hallhatunk majd ke-
vésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciókat is. 
S akik mindezt tolmácsolni fogják nekünk, a Karosi Júlia Quartet tagjai: 
Karosi Júlia (ének), Tálas Áron (zongora), Bögöthy Ádám (nagybőgő) és 
Varga Bendegúz (dob). 
Kedvcsinálónak hadd idézzünk néhány sort Pázmándi Gergely tollából, 
a  Gramofon magazin tavaly téli számából: „Júlia előadását nemcsak 
az énektechnikája és azonnal felismerhető, egyedi hangszíne teszi ma-
gával ragadóvá, hanem hibátlan kiejtése is, mely olykor kényes faktor 
a jazzénekeseknél. A Love is Here to Stay méltó tisztelgés a jazzirodalom 
egyik legfontosabb dalszerzője előtt, és nagyon izgalmas lemez.”

G. K.

Idén ünnepeljük Göd várossá avatásának 
20. évfodulóját. A jubileumi évben a város 

20 kiemelt kulturális és közösségi eseményből 
álló rendezvénysorozatot szervez. 

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak 
az ünnepi programokra!

KULTÚRA
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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
Az év ősmaradványa
Főzy István paleontológus, geológus 
előadása: Az egysejtű, a  barlangi medve, 

a Balatonites és a Komlosaurus.  Ismerd meg az Év ősmaradványát!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

április 

26
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
Tücsök Bábszínház
Tavaszi zsongás

A társulat a „Tavaszi zsongás” 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
Karosi Júlia Quartet
A Gödi Jazz Napok − 2019 nulladik napján 
a legismertebb Gershwin-dallamok 

csendülnek fel Karosi Júlia és zenekara jóvoltából. 
Az esemény Göd várossá avatásának 20 éves jubileuma köré 
szerveződő, 20 rendezvényből álló programsorozat része.
További információ: (06-30) 383-9567 • A program ingyenes!

április 

14
vasárnap

április 

5
péntek

20 órától
Tarantino Fan Klub
A Ponyvaregény című filmmel, és amerikai 
hamburgerrel várjuk a rajongókat!

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

április 

27
szombat

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

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!M
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Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 

Telefon: (06 30) 383-9567
A program ingyenes!
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Főzy István
paleontológus, geológus
vetített képes előadása

Az egysejtű, a  barlangi medve, 
a Balatonites és a Komlosaurus. 
Ismerd meg az Év ősmaradványát!

2019. április 26-án, 
pénteken 18 órától
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A belépőjegy ára:

800 Ft

Tücsök Bábszínház

2019. április 14-én
vasárnap, 10 órától

Tavaszi 
zsongás
A társulat a „Tavaszi zsongás” című 

bábjátékkal várja 
a kicsiket és nagyokat. 

Hároméves kortól ajánlott.
Duna-part Nyaralóházak

2132 Göd, Jósika u. 14
Előzetes jegyvásárlás:

hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig, 
illetve az egyéb rendezvényeink idején.

További információ: (06-30) 383-95-67

AJÁNLÓ
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MÁRCIUS 19. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

MÁRCIUS 22. PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub programja

MÁRCIUS 29. PÉNTEK | 18.00−20.00 
A Borklub rendezvénye

ÁPRILIS 1. HÉTFŐ | 13.00−15.00 
A Kertbarátok Klubjának délutánja

ÁPRILIS 2. KEDD | 15.00 
A Pedagógus Klub összejövetele

ÁPRILIS 3. SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub programja

13.00−15.00 

Az Őszikék Klub rendezvénye

ÁPRILIS 4. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele 

ÁPRILIS 8. HÉTFŐ | 13.00−15.00 
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

ÁPRILIS 10. SZERDA |  10.00−12.00 
Irodalomterápiás beszélgetések

ÁPRILIS 11. CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának programja

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

ÁPRILIS 16. KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub rendezvénye

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

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

MÁRCIUS 23. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

MÁRCIUS 30. SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub programja

ÁPRILIS 6. SZOMBAT | 14.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület délutánja

ÁPRILIS 13. SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának rendezvénye

Aktuális rendezvények
MÁRCIUS 29. PÉNTEK | 13.00−17.00 

Véradás

ÁPRILIS 5. PÉNTEK | 18.00
Kiállításmegnyitó

ÁPRILIS 10. SZERDA
Táncház

ÁPRILIS 10. SZERDA
Irodalomterápia

ÁPRILIS 12. PÉNTEK
Homeokuckó

ÁPRILIS 13. SZOMBAT | 8.00−13.00 
Babaruha- és játékbörze

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

Táncház
a József Attila Művelődési Házban

2019. április 10., szerda
15.30 Tavaszváró népi játékok 

a Kerengő csoporttal
énektanítás, ugrós táncok tanítása

Czinóber Klári vezetésével
és a Lelkes Zenekarral

16.30 Sárközi ugrósok és friss 
csárdások a Süvöltő csoporttal

A belépés díjtalan!
2131 Göd, Pesti út 72.

(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Gödi Körkép | 2019. 3. szám AJÁNLÓ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
VI. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS ÉS -VERSENY

A gödi Gyűszűnyi Kézimunkaüzlet és a József Attila Művelődési Ház
2019. szeptember első hetében a Kulturális Örökség Napokon 
rendezi meg a VI. Gödi Kézimunka-kiállítást és -versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi 
Kézimunkaüzlet alapanyagaiból készült, legfeljebb 5 db 
kézimunkával lehet nevezni az alábbi kategóriákban:
 
• kötött és horgolt modellek • gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás 
• kötött és horgolt terítők • gyermek kézimunkák 
• gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin • vert csipke kézimunkák 
• keresztszemes kézimunkák • suba kézimunkák 
• hímzett terítők, viseletek • patchwork kézimunkák
 
A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk. Leadási 
határidő: augusztus 10.
Sok örömet és jó munkát kívánunk a szebbnél szebb kézimunkák 
elkészítéséhez.
Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!
A kiállítás és verseny helyszíne:
József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
Bővebb információ: telefon: (06 27) 334-729, 
e-mail: evelin.heni@hotmail.com, Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait
2019. április 5-én, pénteken 18 órakor

BOLDIZSÁR DÓRA és MAKÓI JUHÁSZ ISTVÁN
festő-restaurátor művészek

„Valami személyes”
című kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Sinkó István 
képzőművész, művészeti író

Közreműködik:  Lakatos József Péter 
szobrász-restaurátor

A kiállítás megtekinthető 2019. április 30-ig, 
a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Cím: 2131 Göd, József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72. I. em.

AJÁNLÓ
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Újabb sikereket jegyezhet fel a  gödi sárkányhajósokkal felálló 
Aquasport Promotion (ASP) csapata. A Körös Dragon Sárkányha-
jós és Szabadidős Sportegyesület február 9-én negyedik alkalom-
mal rendezte a 6 fős legénységek medencés bajnokságát Szarvason, 

ahová az ország több pontjáról érkeztek hajóegységek, többek közt 
Gödről is. Az ASP három versenykategóriában indult: profi vegyes-
ben, openben és nőiben. Több mint 100 futamban közel háromszáz 
versenyző ült hajóba. A vegyes csapat veretlenül menetelt a döntőig.

− A  házigazdák derekasan helytálltak: a  kategóriák többségé-
ben a dobogó legfelső fokára állhattak, kivéve a profi mixben, ahol 
csapatunkkal néztek farkasszemet a döntőben. Az ASP profi mix 
csapata, mondhatni sikeresen abszolválta a kategóriáját, fáradtsá-
got, kitartást, erőt nem kímélve veretlenül jutott a döntőig, ahol 
a szarvasiakkal kellett megküzdenie. Kemény egy perc volt, nem 
beszélve arról, hogy a szurkolótábor többsége a hazai hajót biztat-
ta. És persze végül hatalmas büszkeség, hiszen az ASP profi mixe, 
kizárva a külvilágot, nagy küzdelemben tolta le a dobogó tetejéről 
a haza pályán evező ellenfelet, elhozva ezzel az aranyérmet. Profi 
férfi és női csapataink, ugyancsak kemény küzdelmek árán, a ne-
gyedik helyen végeztek. Fantasztikus nap volt! Köszönet azoknak, 
akik szurkoltak nekünk – számolt be a versenyről Horváth László 
Norbert, az egyesület elnöke.

A győztes csapat tagjai: Farkas Huba, Farkas István, Hajsz 
Erzsébet, Horváth László, Makrai Ádám és Sebő Katalin.

V. F.

KÉZILABDA

A GSE női csapatainak mérkőzései
Dátum NBI/B 

Felnőtt Ifi Serdülő Megye U-14 U-13 U-12 U-10 Hazai Vendég

2019. 03. 16. 10:00 Szigetszentmiklós Gödi SE
2019. 03. 16. 18:00 16:00 Hajdúnánás SK Gödi SE
2019. 03. 23. 9:55 Gödi SE (Érden) Solymár
2019. 03. 23. 12:40 Dömsöd (Érden) Gödi SE
2019. 03. 23. 13:00 Kóka (Solymáron) Gödi SE
2019. 03. 23. 16:00 Gödi SE (Solymáron) DKA
2019. 03. 23. 9:30 Gödi SE Inárcs
2019. 03. 30. 13:00 11:30 Hódmezővásárhely Gödi SE
2019. 03. 30. 17:00 PC Trade Szeged KKSE Gödi SE
2019. 03. 31. 9:00 Szigetszentmiklós Gödi SE
2019. 03. 31. 10:50 Gödi SE (Szigetszentmiklóson) Százhalombatta 
2019. 04. 07. 11:00 Kispest NKK Gödi SE
2019. 04. 06. 10:30 Malév Gödi SE
2019. 04. 07. 12:00 Hatvani KSZSE Gödi SE
2019. 04. 07. 10:50 Solymár (Vecsésen) Gödi SE
2019. 04. 07. 13:35 Gödi SE (Vecsésen) Vác
2019. 04. 07. 18:00 Gödi SE Kispest NKK
2019. 04. 13. 18:00 16:00 Orosházi NKC Gödi SE
2019. 04. 14. 11:00 Balmazújváros LKSE Gödi SE
2019. 04. 27. 12:40 Gödi SE (Dömsödön) Dabas
2019. 04. 27. 15:25 Bugyi SE (Dömsödön) Gödi SE
2019. 04. 28. 15:40 14:00 Gödi SE Debrecen
2019. 04. 28. 18:00 Gödi SE Vasas SC
2019. 04. 28. 12:00 Abonyi KC (Cegléden) Gödi SE
2019. 04. 28. 15:00 Ceglédi KCSE (Cegléden) Gödi SE
2019. 05. 11. 9:00 DKA (Gödön) Gödi SE
2019. 05. 11. 16:00 Gödi SE Euronovex
2019. 05. 11. 17:00 Kecskeméti NKSE Gödi SE
2019. 05. 12. 12:45 11:00 Eszterházy Gödi SE
2019. 05. 19. 15:40 Gödi SE BVSC
2019. 05. 19. 18:00 Gödi SE Szent István SE
2019. 05. 19. Mikolik Gödi SE
2019. 05. 26. 11:00 Gödi SE (Vácon) Kóka Ksk
2019. 05. 26. 14:00 Pilisvörösvár (Vácon) Gödi SE

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

Kemény csatában nyerte az ASP a szarvasi medencés bajnokságot

A gödiekkel felálló ASP három kategóriában 12 fővel vett részt 
a szarvasi „sárkányregattán”

A sorsolás előző számunkban hibásan jelent meg, ezért a mérkőzések időpontjait és helyszíneit javított formában ismét közzétesszük.

Gödi Körkép | 2019. 3. szám SPORT
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− Az  országos bajnokságban olyan klu-
bokkal kerültünk egy csoportba, ame-
lyek szintén két korosztályban indítanak 
csapatot. Mivel Gödön jelenleg hivatalos 
mérkőzésre alkalmas medence nincsen, 
így a  hazai meccseinket a  Hajós Alfréd 
Sportuszodában rendezzük, idegenbeli 
mérkőzéseinkre pedig utazunk. Játszot-
tunk Sopronban, Martfűn, Százhalombat-
tán, Nyíregyházán, illetve a Kőér utcában 
is, összesen 21 mérkőzés várt mindkét 
korosztályra. Nagyon erős csoportba ke-
rültünk, de tisztességgel helytállt mindkét 
csapat, játszottunk nagyon szoros mér-
kőzéseket, a serdülőknek például sikerült 
nyerniük az  Invictus SC ellen is. Mi va-
gyunk az  egyetlenek a  mezőnyben, akik 
egész évben nyitott medencében edzünk, 
mely ráadásul nem elég mély a  vízilabda 
gyakorlásához – mondta a szakosztályve-
zető.

− A  2005-ös Budapest-bajnokságban 
nagyon nehéz sorsolást kaptunk, a  legerő-
sebb „A” csoportba kerültünk. Mivel ebben 
a korosztályban még nincs országos bajnok-
ság, a  legjobb hazai csapatok ebben a  baj-
nokságban indulnak, velük kellett felvenni 
a  versenyt, mely elég nagy falatnak bizo-
nyult. A cél a  tisztes helytállás és a  tapasz-
talatszerzés, a tanulás volt. A gyerekek sose 
adták fel, végigküzdötték az  alapszakaszt. 
A rájátszást könnyebb csoportból várjuk, de 
így is szoros mérkőzésekre készülünk.

A 2006-os, legfiatalabbakból álló csa-
patunk az  erejének megfelelő legalsó cso-
portba került. Ők most szeptemberben 
álltak össze, ez az  első bajnokságuk, ahol 
elindultak. A cél a csapat összeszoktatása, 
a  játék megtanulása és  a  tapasztalatszer-
zés volt. Tisztesen helytálltak a  gyerekek, 
pár nagyobb vereség mellett sikerül két 
győzelmet és egy döntetlent kiharcolniuk, 

így a  kilenc csapatból a  6. helyen zártuk 
az  alapszakaszt. A  rájátszásra maradtunk 
ebben a csoportban, de újabb ellenfelek is 
érkeztek hozzánk. Az  a  célunk, hogy po-
zíciónkat megőrizzük, esetleg javítsuk. 
A  rengeteg munkának hála, folyamatosan 
fejlődnek a gyerekek, megtanulták a szabá-
lyokat, és lassan „összeérik” a csapat.

Októberben Kalmár Ada, Csósza 
Barnabás és  Gion Endre Los Angelesbe 
utazhatott vezetőedzőnkkel, akit meghív-
tak amerikai egyetemi bajnoki győzelmük 
20 éves gálamérkőzésére. Nagy büszke-
ségünk, hogy vezetőedzőnket, Császár 
Györgyöt beválasztották a  Magyar Vízi-
labda Szövetség új alapokra helyezett te-
hetséggondozó programjába, ami koráb-
ban utánpótlás-válogatott néven szerepelt. 
A  2007-es korosztály budapesti tehetség-
gondozó régiójának edzője lett Gyuri, Tóth 
Frankkal együtt.

Büszkék vagyunk arra is, hogy játéko-
sunkat, Orosz Leventét meghívták a 2005-
ös korosztály B válogatottjába. Az ő példája 
is bizonyítja minden játékosunknak, hogy 
megfelelő hozzáállással és  kitartással bár-
mit el lehet érni. Szakosztályunk legfőbb 
célja a  gyermekek fejlődése, az  utánpót-
lás-nevelés, a  város országos képviselete 
a sportágban. A további fejlődés egyik leg-
fontosabb feltétele az  edzéskörülmények 
javítása. Reménykedünk, hogy eljön az idő, 
amikor Gödön játszhatjuk a hazai mérkő-
zéseinket. Edzéseinket a gödi termálstran-
don tarjuk, érdeklődni nálam, a  (06 30) 
444-0474-es telefonszámon vagy az  info@
vizikukac.hu elektronikus címen lehet – 
foglalta össze az  alapszakasz eseményeit 
Németh Rudolf szakosztályvezető. 

Vasvári Ferenc 

VÍZILABDA

„Megfelelő hozzáállással bármit el lehet érni”
A gödi Aquaworm Waterpolo vízilabdázói, mivel ezt a folyamatosan növekvő gyermek-
létszám lehetővé teszi, már négy bajnokságban vesznek részt. Két országos utánpót-
lás-bajnokságban szereplő csapatuk van (serdülő, 2002-es és gyermek, 2004-es), illetve 
a 2005−2006-os születésűek budapesti versenyrendszerében is indítottak egy-egy gár-
dát. Az alapszakaszról Németh Rudolf adott tájékoztatást.

PROGRAMAJÁNLÓ

Idén is lesz Fétis Cross
Június elsején tartják Göd egyik legrangosabb szabadidősport-rendezvényét, a  Fétis 
Cross futást, melyen a futás mellett idén is a labdarúgótorna és családi programok kerül-
nek a középpontba. Az esemény népszerűségét az elmúlt években tapasztalt – kísérőkkel, 
családtagokkal, szurkolókkal – 2000-3000 fős résztvevői létszám mutatja.

A futóverseny kedvezményes egyéni és csoportos előnevezésére 2019. április 12-től 
május 26-ig lesz lehetőség (óvodások 400 Ft, 14 éves korig 800 Ft, 14 év felett 1200 Ft).

A helyszín ezúttal is az alsógödi sportpálya és annak környéke lesz, a délutáni hagyo-
mányőrző programokra pedig a Búzaszem Iskolában kerül sor.

Bővebb információk: crossfutas.fetis.hu.

PROGRAMAJÁNLÓ

Belépés családostul, 
tavaszi gyalogtúra
Időpont: 2019. március 23., szombat
Útvonal: Göd – Salgó vára és Palócföld 
legnagyobb vára Füleken – Göd 
Gyülekező: 8.45-kor Gödön, a  Pesti út 
Jávorka utcai sarkán lévő parkolóban
Indulás: 9 órakor, busszal 
Várható érkezés: este 18 óra körül
A szervezők szeretettel várják a  felnőt-
teket, gyermekeket, családokat.
Az optimális buszrendelés érdekében 
Wagner László főszervező kéri, hogy 
március 20-ig jelezzék részvételi szán-
dékukat a becsal6@gmail.com címen.

A legfiatalabbak, a 2006-os születésű csapat mérkőzés előtti csatakiáltásra készül
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2019. februári szá-
mában közölt rejtvény megfej-
tése: „Siessenek kérem, közeledik 
a lavina!”

A nyertes ezúttal: Richter Lászlóné

Szerencsés megfejtőnk egy 
UV-szűrős napszemüveget nyert 
a Judit Optika (2131 Göd, Köztár-
saság u. 14.) felajánlásával.
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LABDARÚGÁS

A GÖDI SE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

Futsal

U11
Gödöllői SK V. – Gödi SE 2009 6-0
Dunakanyar SE Szentendre – Gödi SE 2009 3-1 (gólszerző: Csordás 
Zsombor)
Gödöllői SK V. – Gödi SE 2008 5-2 (Lázián Tamás 2)
Dunakanyar SE Szentendre – Gödi SE 2008 7-2 (Lázián 2)

U13
Dunakanyar SE Szentendre – Gödi SE 2-1 (Dobos Patrik)
Tökmag FS – Gödi SE 2-1 (Szilágyi Levente)

U15
Dunakanyar SE Szentendre – Gödi SE 11-1 (Király Gábor)
La Escuela Futsal Club – Gödi SE 5-3 (Helmes Vilmos 2, Dobos 
Patrik)
Nagymaros FC – Gödi SE 1-1 (Földi Zsombor)

U17
Pomáz-ICO SE – Gödi SE 5-12 (Szabó Vilmos 4, Áldorfai Martin 3, 
Fellner Bálint 2, Modróczky Botond 2, Erdélyi Csaba)
Piliscsaba SE – Gödi SE 0-7 (Szabó 4, Fellner 2, Modróczky)
Gödi SE – Gödöllői SK II. 2-3 (Baksa Bence, Szilágyi Gergő)
Gödi SE – Veresegyház LUA 10-4 (Szabó 7, Erdélyi 2, Baksa)

Nagypályás felkészülési torna, felnőtt
Gödi SE – Verőce SE 1-2 (Bartha Ádám)
Gödi SE – Vácduka KSK 7-3 (Martin-Gál Miklós 3, Farkas Krisztofer 2, 
Kreisz Kristóf, Tuza József)

II. osztályú felnőtt bajnokság
Gödi SE – Leányfalu SE 1-1 (Pethő Balázs)

KOSÁRLABDA

Jól teljesítenek 
a Gödi SE fiatal kosarasai
− Az  elért eredményeink alapján elmondhatom, hogy 
az utánpótlás-korosztályaink nagyon szépen szerepelnek, 
a  lányok és fiúk egyaránt megállják a  helyüket a  nálunk 
jóval erősebb egyesületekkel, sportakadémiákkal szem-
ben is. Külön kiemelném a fiú gyermek korosztályt: nekik 
nagy esélyük van arra, hogy bekerüljenek az országos dön-
tőbe – nyilatkozta a Gödi Körképnek Nyíri Csaba szakosz-
tályvezető.
A Huzella Tivadar Általános Iskola a B33-as bajnokságban 
az országos döntőben fog szerepelni.

A PILLANATNYI HELYEZÉS A BAJNOKSÁGOK TABELLÁIN: 
•  NB II., közép „A” csoport: 10. hely
•  megye felnőtt „A” csoport: 10. hely
•  fiú junior, megyei junior: 4. hely
•  fiú kadet (országos) regionális bajnokság, közép „B” csoport 3. 

hely, budapesti kadet „B” bajnokság 14. hely
•  fiú serdülő (országos) regionális bajnokság, közép „B” csoport 2. 

hely, budapesti serdülő bajnokság 6. hely
•  fiú gyermek, országos (10. régió) 2. hely
•  fiú kenguru, országos (10. régió) 1. hely
•  lány kadet, megyei kadet 2. hely
•  lány serdülő, (országos) regionális bajnokság közép „A” csoport 2. 

hely, megyei serdülő 1. hely
•  lány gyermek, országos (10. régió) „C” csoport 2. hely 
•  lány kenguru, országos (10. régió) „C” csoport 2. hely.

V. F.
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Hangulatos teraszunkon és éttermünkben 
dunai halból készült ételekkel várjuk vendégeinket.

Svédasztalos családi ebéd szervezését
tervezzük vasárnaponként.

Telefon: (06 20) 310-7286

a Duna-part Nyaralóházak területén
(Felsőgöd, Jósika utca 14.)

Május 1-jén nyitunk!

Retró Presszó és Terasz

HIRDETÉS
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CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nyomdája, az Ipress Center Central 
Europe Zrt. munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe váci telephelyére:

• betanított munkás 
• targoncavezető
• mechanikus, elektromos karbantartó

Munkavégzés helye: 2600 Vác, Nádas u. 6.
További információ a (06-30) 413-2120 telefonszámon kérhető.
Önéletrajzokat a megpályázott munkakör megjelölésével 
várjuk a hr@ipresscenter.hu címen. 

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

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

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

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

Gödön

HIRDETÉS
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 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.

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

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

Szőnyegtisztítás: 
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.

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

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
a gödi Gondviselés Háza fogyatékos embe-
rek otthonába keres szociális ápoló-gon-
dozó és konyhai kisegítő 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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Telefon: (06-20) 941-5805.

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

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

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

HIRDETÉS
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• à la carte
• speciális  

rendezvény- 
szervezés

• levesek, saláták, főé-
telek, bundás húsok, 
tészták, hamburgerek, 
hot dog, desszert

• házhozszállítás, 
kiszállítási terület: 
Dunakeszi, Göd, Fót, 
Káposztásmegyer

2 12 0 Dunakeszi, Fő út 1. (a Schell benzinkút után)

Megnyitottunk
!
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