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A Településellátó Szervezet 
beszámolója a 2018. évi 
alaptevékenységéről
A TESZ gazdasági és  jogi igazgatóhe-
lyettese, dr. Preller Zoltán által benyúj-
tott éves beszámoló nem tartalmazza 
a pénzügyi adatokat és a gazdálkodás 
számszerű eredményeit, mert azok 
részletesen szerepelnek a költségvetési 
beszámolóban. Fő fejezetekként tartal-
mazza viszont a köztemető fenntartá-
sát és működtetését, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodással kap-
csolatos feladatokat, a más szervek szá-
mára végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési és egyéb szolgáltatásokat, 
a sportcsarnokok üzemeltetését, a köz-
terület-fenntartási csoport tevékeny-
ségét, a hosszabb időtartalmú közfog-
lalkoztatásokat, az  erdőgazdálkodást, 
az egészségügyi laboratóriumi szolgál-
tatásokat, a család- és nővédelmi egész-
ségügyi, valamint az  ifjúság-egészség-
ügyi gondozást, a  szabadidős park, 
a  fürdő- és strandszolgáltatást, továb-
bá a  köznevelési intézményekben tör-
ténő gyermekétkeztetést.

A beszámolót a képviselő-testület je-
lenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.

Az éves összesített 
Közbeszerzési Terv elfogadása
Popele Julianna beruházási és  vá-
rosüzemeltetési osztályvezető elmond-
ta, hogy ebben az évben kilenc közbe-
szerzési eljárást kívánnak lefolytatni, 
melyek egyebek mellett csónakház-fel-
újítást, járdaépítéseket, bekötőút-épí-
tést, villamosenergia-beszerzést 
és  erdőtelepítési szolgáltatást tartal-
maznak. Mivel a vonatkozó jogszabá-
lyok értelmében a  Közbeszerzési Terv 
az év folyamán bármikor módosítható, 
illetve kiegészíthető, a  szavazás ezért 
csupán technikai jellegű. A  jelenlévő 
képviselők az előterjesztett Közbeszer-
zési Tervet a jelenlegi formájában meg-
szavazták.

Göd város infrastrukturális 
fejlesztése
Popele Julianna előterjesztésében utalt 
arra, hogy a  képviselő-testület még 
2017-ben döntött arról, hogy az  inf-
rastrukturális fejlesztésekre kapott 
állami támogatásból mely utcákat 

korszerűsíti. Összesen 22 utcát jelölt 
ki, és  további hármat vett fel az  úgy-
nevezett tartaléklistára. A  munkák 
azóta folyamatosan zajlanak. 2019-ben 
a  tartaléklistán szereplő utcák közül 
a Kacsóh Pongrác utca Teleki és Kini-
zsi utca közötti szakaszát, illetve a még 
felhasználható keret maradványából 
a  Széchenyi utca két szakaszát jelölte 
ki az  önkormányzat útépítésre. (Ezek 
mellett – az eredeti tervnek megfelelő-
en – idén tíz utca kap szilárd burkola-
tot.)

Több képviselő is szóvá tette, hogy 
a  DMRV Zrt. által végzett ivóvíz-ge-
rincvezetékek cseréje befolyásolja 
a  tervezett útfelújítások sorrendjét. 
Markó József polgármester javasolta, 
hogy tegyenek prioritási javaslato-
kat a  DMRV Zrt.-nek, illetve jelezte, 
hogy az  idei évre tervezett útépítések 
határidőre befejeződnek, s  a  további-
ak 2020-ban hasonló ütemben fognak 
megvalósulni.

A tartaléklistáról útépítésre kijelölt 
utcák, illetve utcaszakaszok idei kor-
szerűsítésével a  képviselők egyetértet-
tek.

A Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
támogatási megállapodás 
módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester el-
mondta, hogy a megváltozott földgáz-
ár miatt a  Duna-part Nyaralóházak 
rezsiköltsége megemelkedett, s  emiatt 
vált szükségessé az, hogy az  önkor-
mányzat a  Göd Városi Kommuniká-
ciós Nonprofit Kft. részére egymillió 
forint többlettámogatást biztosítson. 
A  képviselő-testület a  többlettámoga-
tást egyhangúlag megszavazta, a szer-
ződésmódosítás elkészítésére pedig 
felkérte dr. Szinay József címzetes fő-
jegyzőt.

Egyéb rendelkezések
A Rozmaring utca – Pesti út – Harang-
virág utca által határolt terület forgal-
mi rendjének felülvizsgálata során 
a képviselők elfogadták azt a lakossági 
kezdeményezést, melynek értelmében 
a 30 km/órás sebességkorlátozott terü-
let kezdetét és végét jelző, valamint te-
hergépkocsival behajtani tilos (kivéve 

célforgalom) KRESZ-táblákat helyez-
zenek el.

Ugyancsak szerepelt a  napirendi 
pontok között a Huzella Tivadar Álta-
lános Iskola előtti útszakasz és  a  kör-
nyező utcák forgalmi rendjének fe-
lülvizsgálata. A  beérkezett javaslatok 
alapján a Luther Márton, Török Ignác 
és  Bajcsy-Zsilinszky utcákban a  köz-
lekedés biztonságának növelése érde-
kében parabolatükröket helyeznek el. 
Az  Alkotmány utcától a  Köztársaság 
utcáig, az  EUROVELO 6 kerékpáros 
útvonal belterületi szakaszán kerékpá-
ros forgalmat jelző táblákat szerelnek 
fel, míg a  Templom, a  Szabadsághar-
cosok és  a  Táncsics Mihály utcában 
bevezetik a 30 km/órás sebességkorlá-
tozást.

A grémium döntött különböző ala-
pítványok és  egyesületek támogatásá-
ról, továbbá a gödi fogorvosok eszköz-
beszerzéseinek támogatásáról.

Végezetül, mivel a  Településellátó 
Szervezet kérelmezte saját Szervezeti 
és  Működési Szabályzatának módosí-
tását, a  képviselő-testület erről is jó-
váhagyólag szavazott, s  ugyanígy tett 
pótelőirányzat biztosításáról a  József 
Attila Művelődési Ház számára.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. március 28.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik hétfőjén 

tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák
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10 órától  megnyitó a Gödi Ifjúsági Fúvószenekarral
10 órától 18 óráig Interaktív Solymász Tábor
11 órától  Ákom-bákom Bábszínház: Aranyszóló 

pintyőke című bábjáték
14 órától  Potyó Imre természetfotós előadása
15 órától  az Iszkiri zenekar koncertje (20 év 20 

program)
17 órától  a Szirtes Folk koncertje (20 év 20 program)

Egyéb programok:
Kézműves vásár, madáretető- és odúkészítés, ásványmosás, 
pónilovaglás, kézműves foglalkozások, a Városi Könyvtár 
rajzpályázatának eredményhirdetése, Gödi Növénykedvelő Klub: 
növényfelismerés és sorsolás, táncos csoportok előadásai, 
ökovetélkedő, civil szervezetek bemutatkozása.

Bográcsban főtt és grillen sült ételekkel, illetve kézműves sörökkel 
várjuk kedves vendégeinket!

További információ:
(06 30) 383-9567 • nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

A programok ingyenesek!

Rossz idő esetén a színházteremben tarjuk meg a rendezvényt!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

25.
Gödi Madarak

És fÁk napja

2019. május 19., vasárnap

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Testvérvárosi látogatás 
Marignane-ban
Göd Város Önkormányzatának képviseletében márci-
usban hivatalos testvérvárosi látogatásra utazott a fran-
ciaországi Marignane-ba Markó József polgármester, dr. 
Pintér György alpolgármester, dr. Szinay József címzetes 
főjegyző, Vaczula Krisztina testvérvárosi kapcsolato-
kért felelős munkatárs és Dombi Lászlóné, a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

A gödi delegációt március 20-án a marignane-i vá-
rosháza dísztermében fogadta Éric Le Dissès polgármes-
ter, az elnöki kabinet tagjai, Georges Pons, a nemzetkö-
zi cserekapcsolatokért felelős munkacsoport vezetője 
és munkatársai, valamint több városi képviselő. 

A négynapos találkozó során a francia fél bemutatta 
a gödi küldöttség tagjainak az utóbbi években megva-
lósult nagyobb beruházásokat és fejlesztéseket, és a két 
polgármester személyesen egyeztetett a  két város kö-
zötti együttműködés további lehetőségeiről. 

Dr. Pintér György alpolgármester hazatérve a  kö-
vetkezőket mondta az út eredményeivel kapcsolatban: 
„A  két város közötti kapcsolat 1997 áprilisában kez-
dődött, több mint 20 évvel ezelőtt. Az első évtizedben 
gyakoriak voltak a  közös projektek, diákcsoportok, 
sportolók, művészek utazhattak városunkból Francia-
országba, és Göd is szívesen fogadta a Marignane-ból 
érkező vendégeket: a  helyi teniszklub tagjait, a  labda-
rúgókat vagy a zene- és táncművészeti konzervatórium 
tanulóit. Az  utóbbi néhány évben a  kapcsolatok kissé 
meglazultak; szívélyesek maradtak, de formálissá vál-
tak. A  mostani találkozó jelentőségét éppen az  adja, 
hogy a  két polgármester a  személyes megbeszélések 
alkalmával megállapodott a kapcsolatok elmélyítéséről. 
Megegyezés született arról is, hogy őszig mindkét fél ki-
dolgozza az elképzeléseit a jövőbeli közös projektekkel 
kapcsolatban. A marignane-i városvezetés októberben 
Gödre látogat. Ekkor kerül majd sor az együttműködés 
konkrét formáinak meghatározására.”

A mintegy 35 000 lakosú kisváros, Marignane, Fran-
ciaország déli részén, Marseille-től néhány kilométerre 
fekszik. Területén található a  Marseille-Provence rep-
tér, Franciaország 3. legnagyobb repülőtere. Budapest-
ről közvetlen járat közlekedik Marseille-be.

Koditek Bernadett

Éric Le Dissès (balra) marignane-i és Markó 
József gödi polgármester a két város közötti 
cserekapcsolatok elmélyítéséről állapodott meg

Gödi Körkép | 2019. 4. szám KÖZÉLET
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Körforgalmú csomópont építése 
Hamarosan befejeződik a 21107. jelű bekötőút és a 038 hrsz.-ú út 
(Nemeskéri Kiss Miklós út) körforgalmú csomópont építése. A ki-
vitelezési munka 362 millió Ft értékű állami finanszírozásból va-
lósul meg.

A kivitelezés 2018. október 24-én kezdődött (a tényleges mun-
kakezdés időpontja) és 2019. május 1-jéig tart (ez a szerződés sze-
rinti teljesítési határidő). A  kivitelezési munkákat a  PE-TA Göd 
2017 Konzorcium (PENTA Általános Építőipari Kft. és a Tarján-
völgyi Építőipari Kft.) végzi. 

A beruházás keretében négyágú körforgalmú csomópont va-
lósul meg, az  érintett közművek védelembe helyezésével és/vagy 
kiváltásával. Az  építés során a  jelenlegi kerékpárút-átvezetés 
megszűnik a Jancsi-hegy utcánál, de egyidejűleg új átvezetés épül 
a Nemeskéri Kiss Miklós úti ágon a körgyűrű környezetében.

A 21107. jelű bekötőút északi ágán mintegy 86 méter hosszon (az 
Ady Endre út felé vezető ágon), míg a keleti ágán megközelítőleg 82 
méter hosszon (a Munkácsy Mihály utca felé vezető ágon) történik 
az építési beavatkozás. 

A Nemeskéri Kiss Miklós úton a  beavatkozás hossza 126 mé-
ter, a 21107. jelű bekötőúti csatlakozás tengelyétől. A csomóponttól 
nyugati irányba található gazdasági terület megközelítését külön 
csomóponti ág biztosítja majd. Ez az ág a gazdasági terület kiépíté-
séig nem nyílik meg a forgalom számára.

Az M2-es gyorsforgalmi út és a 2. számú főút közötti 
összekötő út építése
2018. év márciusában kezdődtek meg a kivitelezési munkák, ame-
lyek ütemterv szerint haladnak. A  közművezeték-kiváltások je-
lentős része megtörtént, a nagytömegű földmunkák folyamatban 
vannak, az  útpályaszerkezet kivitelezése, valamint a  2. sz. főút 
korrekciós munkálatai is megkezdődtek, egy új négyágú körfor-
galmú csomópont kiépítésével.

Az M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. 
sz. főút közötti összekötő út kapcsán a 2. sz. főút, valamint a Bu-
dapest−Szob vasútvonal és egy üzemi út felett 5 nyílású, közel 74 
méter hosszú felüljárót építenek, aminek köszönhetően gyorsabbá 
és kényelmesebbé válik az áthaladás. A híd szerkezetkész állapot-
ban van, a biztonsági elemek és a vízelvezetés építése zajlik.

A beruházás keretében 2019. év végéig 2,5 km hosszú, 70-90 km/
órás tervezett sebességű út épül meg a 2. sz. főút, valamint a kivi-
telezés alatt álló M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomó-
pont között.

Göd Város Önkormányzatának kezdeményezésére a  szóban 
forgó összekötő úttól kiépül egy martaszfalt-burkolatú, körülbelül 
780 méter hosszúságú útszakasz, amely a Nemeskéri Kiss Miklós 
út végénél lévő szintbeni vasúti átjáróhoz fog csatlakozni. 

A megépülő közúti kapcsolatok gyorsabb elérést biztosítanak 
majd Dunakeszi és Göd számára a meglévő főút és a kivitelezés 
alatt álló gyorsforgalmi út között.

A fejlesztés az  Innovációs és Technológiai Minisztérium meg-
bízásából, a  Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. beruházásában 
hazai forrásból valósul meg.

A közeljövőben induló útépítések, útfelújítások
A 2017. év végén indult útépítési program idén is folytatódik. 
A képviselő-testület 22 utcát jelölt ki útépítésre, és három utca ke-
rült tartaléklistára. 2019 márciusáig 13 utca kapott aszfalt burko-
latot, mintegy 3,7 km hosszon. 

Az idei évben további 3,5 km utat tervezünk építeni a következő 
11 utcában: Pöltenberg Ernő utca, Zala utca, Kraszna utca, Sző-
lőkert utca, Sellő utca (a Bocskai és az Új Élet utca között), Toldi 
utca, Babits Mihály utca egy szakasza (az Alagút utca és a Tóth Ár-
pád utca között), Zrínyi utca, Hétvezér utca és Lánchíd utca bur-
kolatlan szakaszai, továbbá a Kacsóh Pongrác utca, amely a tarta-
léklistáról került az idei útépítési programba. 

A Széchenyi István utca vagy annak egy szakasza az infrastruk-
turális fejlesztésre kapott támogatási keret maradványából, a ma-
radvány mértékéig – esetlegesen önkormányzati forrás rendelke-

FEJLESZTÉSEK

Folyamatban lévő beruházások 
a városban
A helyi lakosok tapasztalhatják, hogy Göd több pontján is na-
gyobb közterületi építési munkálatok zajlanak. Popele Juliannát, 
az önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának 
vezetőjét arra kértük, adjon tájékoztatást a folyamatban lévő be-
ruházásokról. Az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos összefoglalóit 
az alábbiakban közöljük.

KÖZÉLET
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zésre állása esetén, azzal kiegészítve − kerülhet kiépítésre ebben 
az évben.

Négy utca esetében (Pöltenberg Ernő, Zala, Kraszna és Szőlő-
kert utcák) a munkaterületeket átadták. A munkálatok befejezé-
si határideje 2019. június 15., illetve július 15. A Zrínyi utcában, 
a Hétvezér utcában és a Lánchíd utcában a vízmű (DMRV Zrt.) 
ivóvízvezeték-rekonstrukciót végez, mely várhatóan 2019. július 
31-ig befejeződik, és ezt követően kerül sor az útépítésre. Az idei 
évben tervezzük a Honvéd soron a Jácint utcánál lévő buszforduló 
aszfaltos kiépítését is. További útfelújításokat tervezünk a Schöffer 
Ferenc utcában és a Gerle utcában, itt új aszfaltburkolatot kapnak 
az utak. 

Jelenleg a DMRV Zrt. beruházásában zajlik a Sellő utca majd-
nem teljes hosszában a szennyvízcsatorna és az ivóvízvezeték re-
konstrukciója. Ezt követően a jelenleg burkolt felületen útfelújítást 
tervezünk a  leromlott burkolat egységes megújítása érdekében, 
melynek költségeit a  DMRV Zrt. és  Göd Város Önkormányzata 
közösen finanszírozza. 

A felsorolt utcákban lakókat ezúton kérjük, hogy az ingatlanok 
teljes közműellátottságáról mihamarabb szíveskedjenek gondos-
kodni a későbbi útfelbontások megelőzése érdekében. A kivitele-
zések ideje alatt a lakosság szíves türelmét és megértését kérjük.

Új 24 tantermes iskola építése
Magyarország Kormánya az  1795/2017. (XI. 8.) határozatával 
döntött a  Gödön megvalósítandó iskolafejlesztés előkészítésének 
támogatásáról. Ennek keretében új, 24 tantermes általános iskola 
épülhet Gödön.

A beruházás megvalósításának egyik feltétele, hogy Göd az is-
kola elhelyezésére alkalmas ingatlant fel tudjon ajánlani. A projekt 
támogatása érdekében a  Kinizsi utca mellett fekvő, volt golf-be-
ütőpálya területét Göd Város Önkormányzata megvásárolta és fel-
ajánlotta a fejlesztés helyszínéül.

Az iskolaépítés előkészítési munkái már zajlanak, és hamarosan 
megszületik a kiírás az új iskola tervezési munkálataira is, az enge-
délyezési tervek pedig várhatóan ez év végére készülnek el. Az épí-
tési engedélyezést követően lesz lehetőség közbeszerzés keretében 
a kivitelező kiválasztására, majd az építési munkák megkezdésére, 
melynek lebonyolítását a BMSK Zrt. (Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) végzi.

A Kincsem Óvoda újraépítése 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tu-
lajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támoga-
tás Pest megyében” című pályázaton az önkormányzat 400 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert az  óvodaépítésre, 
melyhez több mint 600 millió forint saját forrást biztosít Göd Vá-
ros Önkormányzata.

A Göd, Lenkey utca 17−19. szám alatt lévő Kincsem Óvoda terü-
letén két régi épület elbontásával egy új 11 csoportos óvodaépület 
újraépítése valósul meg. A tervezett új épület kétszintes, több mint 
1700 m2 területű, amely 11 csoportszobát, melegítő konyhát, tor-
naszobát, teljes körű akadálymentesítést, valamint parkolók kiala-
kítását foglalja magába.

A tervezett fejlesztésre a rossz állagú, volt 3. számú főépület bon-
tását követően, annak helyén került sor. Jelenleg az alapozást kö-
vetően a szerkezeti falak és a födém kialakítását végzi a kivitelező. 
A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, az épület várha-
tóan ez év végére készül el. 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző tájékoztatása szerint Göd 
Város Önkormányzata azzal a  kérelemmel fordult a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez, hogy a 2019. június 5. és 2020. 
április 5. közötti időszakra bérbe vehesse a Göd területén talál-
ható, évek óta kihasználatlanul álló Kék Duna Szálló épületét, 
amely a  Magyar Állam tulajdonát képezi. Az  önkormányzat 
a  Kincsem Óvoda újjáépítésének ideje alatt az  üdülőkomp-
lexumhoz tartozó oktatási épületben 3 óvodai csoport (75 
gyermek) elhelyezését szeretné megoldani, valamint kiszolgá-
lóhelyiségeket alakítana ki. A Kék Duna Szálló jó állapotban 
lévő épületének átmeneti használatba vétele ideális megoldást 
jelenthetne az óvodások elhelyezésére. A Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. válaszáról a  döntést követően tájékoztatást 
adunk.

Gödi Körkép

A Mihácsi utca Kincsem utca és Pesti út közötti szakasza is 
aszfaltburkolatot kapott

Az épülő új óvoda látványterveit a REProjekt Építésziroda Kft. 
készítette
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Délelőtti programok:

08.30 - Kispályás focitorna 5 kategóriában
VUK Városi Utánpótlás Kupa, Teqball Kupa
10.30 - 12.00 - Palinta Társulat zenés mesejátéka

Kiegészítő programok:

Kötetlen programok: 
tollas, asztalitenisz, body art, meridián, chikung

Egészségsátor:
 masszázs, jóga, egészséges táplálkozás, reiki

Gyereksarok: 
kézműveskedés,  csillámtetoválás, legózás,

lufihajtogatás, ugrálóvár

Rendőrségi és tűzoltósági bemutató

A Gödi Májusfa közös feldíszítése

Délutáni programok:

 12.00 - Bednárik László Kispályás Foci Emléktorna

12.30 - Markó József polgármester köszöntője

Díjátadások

A Maszk  Bábszínház előadása

Egyéb bemutatók:
eskrima, aikido, Heavenwards Dance, capoeira, 
kangoo

16.00 - Női Kispályás Foci Kupa

Koncertek:  kb. 15.30-tól 18 óráig
Athos és a Good Mood • Weinkillers

10-16-ig sárkányhajózási lehetőség a felsőgödi 
Duna-parton

A helyszínen a rendezvény alatt büfé üzemel.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.  A fociprogramok eső esetén is megrendezésre kerülnek.

Göd Város Önkormányzata és a Belépés Családostul mozgalom
szeretettel meghívja Önt és családját a Családi és Sportmajálisra

Időpont: 2019. május  1-jén, 8-18 óráig
Helyszín:  Gödi SE Sporttelep

KÖZÉLET
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PROGRAMOK
- napi 2x görkorcsolya-oktatás
- görhoki
  (indulás, kanyarodás, fékezés, görkoris közlekedés)
- Strandolás
- Napi háromszori étkezés (reggeli, edéd, uzsonna)

Görkorcsolyát 35-38-as méretben tudunk biztosítani.
A hokiütőt, védőfelszerelést mi adjuk,

nem kell hoznod!

Görkori - Görhoki tábor

Vízilabda tábor

Az Aquaworm vízilabda szakosztálya
toborzás céllal meghirde� N�ÁRI TÁBORÁT
8-12 éves úszni tudó lányok és fiúk részére.

- Napi 2 vizes edzés - alapoktól a speciális vízilabda technikáig.

- Szárazföldi oktatás - dobástechnikák, labdakezelés.

- �lméle� képzés - szabályismeret.

- Napi háromszori étkezés (reggeli, edéd, vacsora)

A foglalkozásokat
szakképze edzők tartják, állandó felügyeleel!

Helyszín:
Göd, Termálstrand, 2132 Göd, Kinizsi u.

Turnusok
1. június 24. - 28.
2. július 22. - 26.
3. augusztus 5. - 9.

A tábor díja: 26 900 Ft    Klubtagoknak: 16 900 Ft
Akik minden turnusban jönnek, vagy testvérükkel

érkeznek, azoknak 10% kedvezmény.
15 fő a maximális résztvevő turnusonként!

A tábor díja: 27 900 Ft/hét
Klubtagoknak: 17 900 Ft

Akik minden turnusban jönnek,
vagy testvérükkel érkeznek,
azoknak 10% kedvezmény.

Turnusok
1.  június 24. - 28.
2. július 29. - aug. 2.

Gurulj Te is a Gödi Betyárokkal!

A programmódosítás jogát fenntartjuk, a turnusok min. 10 főtől indulnak.

A programmódosítás jogát fenntartjuk,
a turnusok min. 10 főtől indulnak.

Nyári Táborok Gödön

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Nyári táborunk 12. éve töretlen sikerrel kerül

megrendezésre Gödön.
4-14 éves gyerekek számára nyújtunk hasznos,

sokszín�, ak�v, kalandos kikapcsolódást.
Szereteel várunk minden úszni tudó és nem tudó

gyerkőcöt, akik egy igazi kalandot keresnek!

Turnusok
1. június 24. - 28.
2. július 1. - 5.
3. július 8. - 12.
4. július 15. - 19.
5. július 22. - 26.
6. július 29. - aug. 2.
7. augusztus 5. - 9.
8. augusztus 12. - 16.

PROGRAMOK
- napi 2x1 óra ÚSZÁSOKTATÁS, vizes vetélkedők
- sport- és labdajátékok, ügyességi vetélkedők
- Tarzanpark
- Kisvasutazás Királyrétre, vagy
  kirándulás a Gyadai Tanösvényhez
  (patakban gázolás, barlangi bátorságpróba, grillezés)
- Napi háromszori étkezés (reggeli, edéd, uzsonna)

Helyszín: Göd, Termálstrand, 2132 Göd, Kinizsi u.
A tábor díja: 29 500 Ft

Akik nálunk tanultak úszni, vagy május 10-ig
jelentkeznek, vagy testvérükkel jönnek, vagy

több turnusban vesznek részt, azoknak 10% kedvezmény

Nyári úszó- és kalandtábor

A programmódosítás jogát fenntartjuk, a turnusok min. 10 főtől indulnak.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

06-30/444-0474   Németh Rudolf   info@vizikukac.hu

 éve Gödön12
www.vizikukac.hu

Helyszín:
Göd, Termálstrand,
2132 Göd, Kinizsi u.

H
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A nemrég megtartott parlamenti sza-
vazás sikerével tulajdonképpen máris 
megkezdődött a  visszaszámlálás: csu-
pán két hónapot kell várni, és július else-
jétől elérhetőek lesznek a családvédelmi 
akcióterv intézkedéscsomagjában fog-
lalt kedvezmények, amelyek várhatóan 
a  gödi családok életét is megkönnyítik. 
Ugyanis minden olyan helyi fiatal pár is 
igénybe veheti ezeket, ahol több gyerme-
ket nevelnek vagy vállalnak – mondta el 
lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 
5. számú választókerület országgyűlési 
képviselője. A  politikus hangsúlyozta, 
hogy a nemzeti kormány nem a migrán-
sok betelepítésében, hanem a  magyar 
gyermekekben látja biztosítottnak Ma-
gyarország jövőjét.

A kormányzat a  feladatának tekinti, 
hogy megteremtse a feltételeket, például 
a  megfelelő jogi hátteret a  fiatalok szá-
mára ahhoz, hogy a vágyott gyermeke-
ket biztonságban és  teljes felelősségtu-
dattal vállalni is tudják – fogalmazott 

Tuzson Bence. Mint mondta, a  hét-
pontos akcióterv négy pontja – a  ba-
baváró támogatás, a  CSOK bővítése, 
a  jelzáloghitel-elengedés körének kiter-
jesztése és  mértékének bővülése, vala-
mint a  nagycsaládosok autóvásárlási 
támogatása – július elsején lép hatályba. 
A bölcsődei rendszer fejlesztése folyama-
tos, a további két ponthoz, a nagyszülői 
gyedhez és a négygyermekes édesanyák 
szja-mentességéhez pedig még szükség 
lesz az  Országgyűlés döntésére az  őszi 
ülésszakban. A képviselő azonban bízik 
abban, hogy ezek a szavazások ugyano-
lyan sikerrel zajlanak majd, mint ami-
lyen eredményesen az  eddigiekben is 
sikerült megteremteni a jogi környezetet 
az akcióterv megvalósításához.

Várhatóan a július elsejétől igényelhe-
tő babaváró támogatás iránt lesz a legna-
gyobb az érdeklődés – emelte ki a poli-
tikus. Ugyanis e  dotációs lehetőségnek 
egyik jelentős előnye, hogy a felvett hitel 
akár vissza nem térítendő támogatássá 

is alakulhat, mert a  második gyermek 
után a  tartozás harminc százalékát, 
a harmadik után pedig a teljes összegét 
elengedik. Azt hiszem, ez kiváló esélyt 
jelenhet minden, családalapításra készü-
lő gödi fiatal pár számára – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence.

Gödi Körkép

CSALÁDPOLITIKA

A gödi családok is érezhetik majd 
a családvédelmi akcióterv kedvező hatásait

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

Gödi Körkép | 2019. 4. szám KÖZÉLET
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Az ünnep alkalmából Tuzson Bence is szólt 
a vendégekhez. A térség országgyűlési kép-
viselője arról beszélt, hogy bár Széchenyi, 
Petőfi, Kossuth, Nemeskéri Kiss Miklós sok 
mindenben nem értettek egyet, de egyva-
lamiben biztosak voltak: a forradalmi hely-
zetben az  ország megmaradása és  jövője 
a  tét. Azt is tudták, hogy az  ország akkor 
marad meg, ha nem birodalmakkal, hanem 
egyenrangú nemzetekkel tárgyal. A  sza-
badságharc ugyan elbukott, ám az  egyen-
rangú féllel való tárgyalás 1867-ben ered-
ményt hozott. Egy olyan birodalom jöhetett 
létre, melyet egyenrangú nemzetek alkot-
tak. Ez  volt 1848 lényege. Ezért harcoltak 
őseink, és  ennek köszönhetjük megmara-
dásunkat ma is. A köszöntők után Juhász 
Dénes tanítványa, Huszti Levente, a  Búza-
szem Iskola népi furulyása játszott gyimesi 
lassú és sebes magyaros dallamokat. Mokos 

Csongor kísérte őt ütőgardonon. A  zenei 
betétet szavalat követte, Pálfai Péter színész 
adta elő Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé 
című versét.

Untsch Gergely történelemtanár tartotta 
az  ünnepi megemlékező beszédet. Ezúttal 
abba avatta be a  közönséget, hogy diákjai 
körében felmérést végzett, mert kíváncsi 
volt arra, hogy a jellemzően 2000 után szü-
letettek számára mit jelent ’48 ünnepe. Mint 
összegezte: száz, érettségire készülő fiatal 
közül 97 állt ki az ünnep fontossága, értéke 
mellett. Ebből az következik, hogy számukra 
is fontos ez az ünnep, pedig 1848 egyik leg-
fontosabb jelképe, a szabadságfogalom telje-
sen mást jelent a mai fiatalság számára. Mást 
jelent, mint például azoknak, akik megérték 
a  rendszerváltást: a  nyolcvanas évek végén 
együtt énekelni a  megzenésített Nemzeti 
dalt: „Itt az idő, most vagy soha! / Rabok le-
gyünk vagy szabadok?” − e  gondolatoknak 
akkor kézzelfogható valósága volt. Emlékez-
hetünk, akik akkor voltunk fiatalok: akkori-
ban az idősebb emberek közül sokan elsírták 
magukat, hogy egyáltalán ünnepelni lehet. 
Azok, akik az  elnyomatásban éltek, ami-
kor a  szabadság nem volt valóság, akiknek 
a  szabadság nem a  szabad netet jelentette, 
mint a  mai diákok nagy részének, hanem 
az  élethez kötődő, konkrét, mégis nehezen 
megfogalmazható dolgokat. Persze az is ért-

hető, hogy a 2000 után születettek mást érte-
nek a szabadság fogalma alatt, és nagyon jó, 
hogy nekik nem kellett a korábbiakat meg-
szenvedniük. A  nemzetünk szempontjából 
kulcspont a szabadság terén például március 
15-nek a szabad megünneplése. Mint ahogy 
október 23-ának a szabad emlékezete. Mert 
amíg nem ünnepelhettük meg szabadon, ad-
dig ez a Harmadik Magyar Köztársaság nem 
létezett.

Beszédének végén a  márciusi ifjakról 
szólt. A huszonévesek, akik elég fiatalok ah-
hoz, hogy a  szikrát belobbantsák, vannak 
olyan érettek, hogy azt a  lángot kordában 
tartsák, s  a  forradalom békés maradjon. 
Hozzátette: 1989-ben is a  magyar ifjúság 
volt az, amely kézbe vette saját szabadsága 
kérdését, és  elindította a  rendszerváltást. 
Most csak abban kell bíznunk, és azért kell 
tennünk, hogy a ma fiataljai is ebben szel-
lemben éljenek, így neveljék majd a gyere-
keiket, hogy méltóak legyenek március 15-e 
örökségére, és  a  magyar szabadság ügyét, 
ha kell, ők is meg tudják védeni.

MÁRCIUS 15.

1848 hőseire emlékeztünk
Március 15-én a Huzella Iskola tornacsarnokában kezdődtek el a gödi ünnepi esemé-
nyek. Az egybegyűlteket Markó József köszöntötte. A polgármester szerint ez az ünnep 
nagyon fontos a magyarok számára, éljenek bárhol is a világban – mint fogalmazott: 
kokárdát tűz mindenki, és az összetartozás érzése tölt el bennünket. A szabadságharc 
emléke pedig erkölcsi, szellemi, érzelmi tartást ad a nemzetnek.

Kossuth Lajos mellszobrát napokig ékesítették 
a virágok és a nemzeti színű szalagok

A megemlékezők a Petőfi téren is koszorúztak

KÖZÉLET
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Az ünnepi beszéd után a Huzella Iskola 
kisdiákjai idézték meg a 171 évvel ezelőtti 
eseményeket. Hanzó Emese készítette fel 
a gyerekeket, akik a közönséget is bevonták 
előadásukba.

Az előadást a  Kóczán Mór vándordíjak 
átadása követte. A díjazottakról lapunk kö-
vetkező oldalán olvashatnak.

Az ünnepség a  Kossuth téren folytató-
dott, ahová a  tavaszias időjárás sokakat 
kicsábított. Az  egybegyűltek Pálfai Péter 
színész vezetésével közösen mondták el 
a  Nemzeti dalt, majd megkezdődött a  ko-
szorúzás. Virágokat helyeztek el az önkor-
mányzat, a képviselő-testületet alkotó pár-
tok, az  intézmények és  a  civil szervezetek 
képviselői. Kossuth szobra körül díszőrsé-
get állt a Vitézi Rend és a Jeruzsálemi Szent 
Lázár Lovagrend, az ünnepi hangulatot fo-
kozták a pompás fekete fríz lovakon érkező 
huszárok.

A megemlékezés harmadik helyszíne 
a Petőfi tér volt, ahol a Felsőgödi Munkás-
dalkör énekelt Kiss Alíz karnagy vezetésé-
vel, majd a jelenlévők elhelyezték virágaikat 
és mécseseiket a forradalom költőjének em-
lékművénél.

Az utolsó állomás a  Nemeskéri-kúriá-
ban, Nemeskéri Kiss Miklós nemzetőr ezre-
des emléktáblájánál volt. Ezen a helyszínen 
a  Gaude kórus fogadta az  érkezőket. Me-
zőségi katonadalokat énekeltek Tumbász 
Márton és  barátai zenekarának kíséreté-
ben. Sor került a 2017-ben alapított Pro Vi-
gilantia Göd Díj átadására, melyet ezúttal 
Babus Gábor, a  Dunakanyar Polgárőrség 
Göd Egyesület elnöke vehetett át kimagasló 
és példaértékű munkájáért.

A gödi ünnepi megemlékezés programjai 
Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblájának 
megkoszorúzásával értek véget.

V. Pálfai Kinga

Babus Gábor kapta a Pro Vigilantia Göd-
díjat

Tuzson Bence országgyűlési képviselő is 
méltatta ’48 hőseit

A Huzella Iskola kisdiákjai idézték meg 1848. március 15. eseményeit

Az ünnep pompájához hozzájárult 
a huszárok sorfala is

A Gödön élő erdélyiek baráti körének tagjai 
közül idén is sokan tisztelegtek 48 hősei 
előtt

Mokos Csongor (balra) és Huszti Levente, 
a Búzaszem népzenész növendékei 
muzsikáltak
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Kóczán Mór  atléta, olimpiai bronzérmes 
gerelyhajító református lelkész volt. 1955-
ben költözött Gödre. Itt nyugdíjas lelkész-
ként vállalt számos alkalommal szolgá-
latot, emellett aktívan részt vett a  község 
sportéletében a település atlétáinak edzője-
ként és versenybíróként.

Emlékére Göd Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 1999-ben Kóczán 
Mór Vándordíjat alapított. A  díjátadás-
ban minden évben részt vesznek leszár-
mazottai. Idén Jeszenszky István unoka, 
Jeszenszky Attila dédunoka és  Jeszenszky 
Zsolt ükunoka gratulált a díjazottaknak.

Kiemelkedő női sportoló kategória: 
Kácsor Gréta, a GSE női kézilabdacsapa-
tának tagja
Gréta hatéves korában kezdett kézilabdáz-
ni Tápiószelén. 16 évesen már a  felnőttek 
között játszott. Tavaly érettségizett Vácon, 
jelenleg pedig az Eszterházy Károly Egye-
tem hallgatója. Serdülő válogatottként ér-
kezett a  gödi klubhoz, azóta szép sorban 
végigjárta a  többi korosztályos nemzeti 
csapatot is, jelenleg a junior válogatott osz-
lopos tagja. Főbb eredményei: az  Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál bajnokcsapatá-
nak tagja (2017), ifjúsági Európa-bajnoki 3. 
helyezett (2017), junior világbajnok (2018), 
Ifjúsági világbajnoki 2. helyezett (2018). 
Egyéni: Az év ifjúsági játékosa Magyaror-
szágon (2017, 2018).

Kiemelkedő férfi sportoló kategória: Gál 
András, a GSE kajakozója 
Hatszoros magyar bajnoki címmel büsz-
kélkedhet, ebből az  elsőt 9 évesen  nyerte 
Győrben a Maraton Bajnokságon. Országos 

diákolimpiai első és második helyezett.  Je-
lenleg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kö-
lyök válogatottjának kerettagja. Hosszú távú 
céljai között szerepel az  olimpiai aranyé-
rem, hasonlóan példaképéhez, Kammerer 
Zoltánhoz. Álmai megvalósításában nyújt 
segítséget neki 2015 óta Mizser Diána, 
a  Gödi Kajak-Kenu Szakosztály   edzője. 
Andris ugyan még csak 12 éves, de szorgal-
ma és céltudatossága irigylésre méltó!

Kiemelkedő csapat kategória: a világbaj-
nok gödi sárkányhajósok
2018 júliusában Magyarországon, Szege-
den, 30 ország több mint 6000 sportolója 
részvételével rendezték meg a sárkányhajó 
klubvilágbajnokságot. Sporttörténelmet írt 
senior open kategóriában a  2005 óta mű-
ködő váci Dunai Sárkányok csapata, amely 
200, 500 és 2000 méteren is aranyérmet tu-
dott nyerni.  A csapat fele gödi lakos, név 
szerint: Bíró Zoltán, Eiler Attila, Herczeg 
Tamás, Muka Péter, Rabnecz Károly, Ring 
József, Török Péter, Vajda Béla és  Vassné 
Hegedűs Ildikó.  A világbajnok csapat Ma-
gyarország legeredményesebb csapata 
és az összes érmet tekintve a világ harma-
dik legjobbja lett.

Göd Város Önkormányzata támogatja 
a Gödön működő sárkányhajós sportéletet, 
ezért a  gyermekek biztonságát szem előtt 
tartva  a Gödi Szabad  Sárkányok Klub ré-
szére gyermek mentőmellényeket adomá-
nyoz 100 000 forint értékben.

 
Kiemelkedő sportszervező kategória: 
Rabnecz Károly edző, sportszervező
Rabnecz Károly a  szabadidős sárkányha-
józás lelke, a  gödi sárkányhajózás egyik 

megálmodója, fenntartója és  fejlesztője 
mind a mai napig. Nevéhez fűződik a Sza-
bad Sárkányok sikeres szabadidős csapat 
megalapítása is, mely egy igazi összetartó 
szeretetközösség. Remek csapatépítő, aki 
mindenkivel megtalálja a  hangot. Kariz-
matikus, jó szándékú, segítőkész ember, 
akinek egyik fő célja, hogy minél több em-
bert csaljon le a partra, a vízre, ösztönözve 
őket a sportolásra, mozgásra, sárkányhajó-
zásra, az egészséges életmódra.

Pro Vigilantia Göd Díj: Babus Gábor
Göd Város Önkormányzata, felismerve 
az  idők szavát, a  biztonság életünkben 
betöltött egyre fontosabb szerepét,   2017 
év végén megalapította a   Pro Vigilantia 
Göd Díjat, mellyel olyan személyeket 
ismernek el, akik példamutató és  kima-
gasló cselekedetükkel a legnagyobb szol-
gálatot tették Göd lakosainak biztonsága 
érdekében.

A díjazott 2019-ben: Babus Gábor, a Du-
nakanyar Polgárőrség Göd Egyesület elnöke

Babus Gábor   a  legrégebben szolgála-
tot teljesítő aktív polgárőr Gödön, hu-
szonharmadik éve óvja, védi a  település 
rendjét, közbiztonságát.   Elkötelezett, 
elhivatottsága a  város iránt kiemelkedő 
és önzetlen.  Pályafutását a Gödi Polgár-
őrség csapatában kezdte, majd később 
a Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesü-
let megalapítása is az ő nevéhez fűződik. 
Jelentős szerepe volt a  Göd Pest Megye 
Biztonságos Települése elismerés meg-
szerzésében. Több tízezer óra társadalmi 
munkát végzett, saját idejét, anyagi javait 
a  város közbiztonságának javítása érde-
kében áldozza fel. Több életmentésben, 
katasztrófa-elhárításban is részt vett, 
és folyamatosan segíti a rendőrség mun-
káját is.

VPK

ELISMERÉSEK

Március 15-én átadták a Kóczán Mór 
vándordíjakat és a Pro Vigilantia Göd Díjat

A Kóczán Mór vándordíjak idei kitüntetettjei és a város vezetői az egykori olimpikon leszármazottainak társaságában

KÖZÉLET
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Gödön elhunytak
Juhász Sándor Károly 65 éves
Török Lajosné (sz.: Tóth Erzsébet) 99 éves
Kelemen Lajosné (sz.: Tóth Julianna Borbála) 93 éves
Vasánszky István 86 éves
Kalász Vilmos 86 éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szerető 
feleség, édesanya és nagymama, Kujbus Jánosné született 
Lukács Mária temetésén 2019. február 1-jén részt vettek.

Kujbus család

2019. március 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Mohácsi Ádám és Márta Dóra
Márton Arnold Botond és Ambrus Ilona Jennifer
Jenőfi Richárd és Balogh Vincencia Enikő
Itáli Csaba és Ősze Henrietta

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
USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozott idejű mun-
kakör, munkaidőkeretben
(2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihenőnap, munkavégzés hét-
végén és ünnepnapon is, beosztástól függően)
A foglalkoztatás ideje: 2019. 05. 01-től 2019. 08. 31-ig 
Pályázati feltétel: középfokú végzettség, uszodamesteri ké-
pesítés
A munkakörbe tartozó feladatok: a  termálfürdő terüle-
tén lévő medencék és környékük tisztán tartása, a fegyelem 
és a rend fenntartása

BELÉPTETŐ-KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás határozott idejű mun-
kakör, munkaidőkeretben
(2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihenőnap, munkavégzés hét-
végén és ünnepnapon is, beosztástól függően)
A foglalkoztatás ideje: 2019. 06. 01-től 2019. 08. 31-ig 
A munkakörbe tartozó feladatok: a termálfürdő bejáratánál 
a belépőjegyek ellenőrzése, rendtartás, takarítók munkájának 
segítése

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

HELYTÖRTÉNET

Az alsógödi Kossuth-szobor 
állításának igaz története
A helytörténeti kutatások során a  Pest Megyei Levéltárban, 
az Alsógödi Nemzeti Bizottság dokumentumai között előkerült 
egy jegyzőkönyv, amely bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, 
hogy ki is a Kossuth téren álló szobor alkotója. A helyi közvéle-
mény úgy tudja, és téves információk alapján a 2002-ben meg-
jelent Gödi Almanach-kötetben is úgy szerepel, hogy a szabad-
ságharc 100. évfordulójára felállított Kossuth-szobrot Sziklai 
(Schwaral) Gyula készítette. A levéltárban őrzött jegyzőkönyvből 
azonban egyértelműen kiderül, hogy az  alkotó nem ő, hanem 
Sóváry János volt.

Alsógöd község 1948. március 15-én díszközgyűlést tartott 
az 1848. március 15-én kitört forradalom és szabadságharc em-
lékére. A közgyűlésen készült jegyzőkönyv szerint a községi ta-
nácsteremben jelen voltak a Nemzeti Bizottság, a képviselő-tes-
tület és a 48-as ifjúsági emlékbizottság tagjai, valamint a községi 
tisztviselők.

Az ülésen beszédet mondott Termann József  községi bíró, 
a Nemzeti Bizottság elnöke, majd pedig Földi László, a 48-as ifjú-
sági emlékbizottság elnöke, aki ünnepi felszólalásában a követke-
zőket mondta: „Javasolom, tegyen fogadalmat a tisztelt díszgyűlés, 
hogy Alsógöd közönsége 1848. március 15-e forradalmárainak 
emlékét feledésbe merülni sohasem hagyja. (…) Hogy Alsógöd kö-
zönsége ezt a fogadalmat könnyebben meg is tarthassa, bizottsá-
gunk maradandó emlékmű felállítását határozta el. És bár anyagi 
lehetőségek csak a legszűkösebben álltak rendelkezésre, elhatáro-
zásunk mégis valóra vált. Ott áll már a volt Piactéren Kossuth La-
jos mellszobra, mely valóban művészi alkotás, és mindenképpen 
méltó a nagy évfordulóhoz. A határozat keresztülvitele különösen 
két ember tevékenységének köszönhető. Az egyik: községünk ve-
zető jegyzője, Pettendi Béla, aki fáradságot nem kímélve a szobor 
felállítása érdekében a  munka oroszlánrészét vállalta és végezte, 
a másik az alkotó művész, Sóváry János, aki látva, hogy a bizott-
ság az anyagiak előteremtése tekintetében nehéz helyzetben van, 
a centenáris eszmétől áthatva a műhöz mérten csekély díjért sietett 
a művet kifogástalanul megalkotni.”

Földi László beszéde végén javaslatot tett arra, hogy kettőjü-
ket, illetve mindazokat, akik a szobor felállításához anyagiakkal 
vagy munkájukkal hozzájárultak, a díszközgyűlés jegyzőkönyvi 
dicséretben részesítse. Így is történt.

A jegyzőkönyvből az  is kiderül, hogy az elöljáróság a szobo-
rért 3000 Ft-ot fizetett az alkotónak, és további 2125 Ft-ot költött 
az alapzatra, dísznövényekre, valamint munkadíjra. 

Láng József helytörténeti kutató
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Az alsó- és felsőgödi római katolikus 
egyházközségek szentmiséi, programjai
(http://alsogod.plebania.hu, http://felsogod.plebania.hu)

Virágvasárnap (április 14.)
Alsógöd: 8.30 (barkaszentelés) és 10.30 (barkaszentelés)
Felsőgöd: 8.30 (barkaszentelés) és 18.00 (barkaszentelés)

Nagycsütörtök (április 18.) – Az utolsó vacsora emlék-
miséje
Alsógöd: 18.00 (a szentmisét Jelenits István piarista atya 
mutatja be)
Felsőgöd: 18.00 (a szentmisét Mészáros Csaba plébános 
atya mutatja be)

Nagypéntek (április 19.) − Urunk kereszthalálának em-
lékünnepe
Alsógöd: 17.00 Keresztút, 18.00 „csonkamise”
Felsőgöd: 17.00 Keresztút, 18.00 „csonkamise”

Nagyszombat (április 20.)
Alsógöd: 8.00-17.00 Szent Sír-látogatás
Felsőgöd: 8.00-17.00 Szent Sír-látogatás

Húsvét Vigília (április 20., szombat)
Alsógöd: 18.00 (a szentmise végén lesz a feltámadási kör-
menet)
Felsőgöd: 18.00

Húsvétvasárnap (április 21.)
Alsógöd: 10.30
Felsőgöd: 8.30 (a szentmise végén lesz a feltámadási kör-
menet) és 18.00

Húsvéthétfő (április 22.)
Alsógöd: 10.30
Felsőgöd: 8.30

Evangélikus Istentiszteletek
(http://dunakeszi.lutheran.hu)

Nagycsütörtök (április 18.)
18.00: a Dunakeszi Evangélikus Templomban úrvacsorás 
interaktív Istentisztelet és asztalközösség minden korosz-
tálynak

Nagypéntek (április 19.)
16.30: az Alsógödi Evangélikus Templomban Istentisztelet 
(passióolvasás és böjti versek)
18.00: a Dunakeszi Evangélikus Templomban Istentiszte-
let (passióolvasás)

HÚSVÉT

Tényleg feltámadt?
Nemrégiben egy kamasz fiú az mondta nekem egy beszél-
getésünk során, hogy ő hisz Istenben, mert valakinek meg 
kellett teremtenie ezt a  világot. Majd megkérdezte: „De 
honnan lehet tudni, hogy a bibliai történetek igazak? Jé-
zus tényleg létezett? Tényleg meghalt? Tényleg feltámadt 
a halálból?”

Ekkor eszembe jutottak ifjúkori vívódásaim. Nekem is 
meg kellett keresnem egykor ezekre a  jogos kérdésekre 
a  választ. Kiváló lelkipásztorok szolgáltak abban az  idő-
ben is Monoron, ahol felnőttem. Sok érdekes és izgalmas 
kérdést megtárgyaltunk azokon az ifjúsági hittanórákon, 
amiket a plébánián a káplán atyák a szobájukban tartot-
tak szombat esténként. Hálás vagyok nekik! Tényleg meg-
halt Jézus? Valóban feltámadt Jézus? Mi erre a bizonyíték? 
Ezek jogos kérdések a  Bibliát olvasó ember részéről! Ne 
féljünk feltenni ezeket valahol, valakinek. Gondoljuk to-
vább a  bibliai történeteket! Keressük meg a  választ arra, 
ami foglakoztat minket.

Letisztultabb hitélményem része, hogy Jézus feltámadá-
sának bizonyítéka nem más, mint az  apostolok vértanú-
halála. Nehezen tudom ugyanis elhinni, hogy 12 életerős 
és  kemény férfi (János apostol természetes halállal halt 
meg, de száműzetésben) különböző helyszíneken, kü-
lönböző kultúrákban, egymástól teljesen távol ugyanúgy 
döntenek Jézus mellett, hogy még az életüket sem kímélik 
a szent ügyért! „Menjetek, tegyetek tanítványommá min-
den népet!” (Mt 28,19) Ők tényleg mentek, hirdették Jé-
zus csodálatos történetét, hogy „fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklok-
ra, harmadnapon feltámadt a halottak közül…” (Apostoli 
hitvallás, részlet) De nem csak hirdették, hanem vérta-
núhalált haltak ezért. Mindegyikük ugyanúgy döntött 
az alapkérdést illetően, bár nem tudhattak sokat egymás-
ról. Nekem ez nagyon komoly bizonyíték arra, hogy ők 
tényleg találkoztak a feltámadt és megdicsőült Jézus Krisz-
tussal. E találkozások eredménye volt, hogy még az életü-
ket is feláldozták az igazságért. Ebből a vetésből sarjad ki 
az egyház, Krisztus titokzatos teste.

Húsvét ünnepe kapcsán gondoljuk tovább a bibliai tör-
téneteket! Merjünk kérdezni, és merjük megkeresni a vá-
laszokat, mint ez az őszinte és tiszta lelkű kamasz fiú. Kí-
vánom neki és minden kedves olvasónak, hogy találjon rá 
a válaszokra, és ezáltal kötelezze el magát a hitben. Mert 
Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Értünk!

Mészáros Csaba plébános

ÜNNEPI PROGRAMOK

Az egyházak húsvéti ünnepi eseményei
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Húsvét ünnepe (április 21., vasárnap) – Ünnepi Istentisz-
telet (úrvacsorával)
8.00: Felsőgödi Evangélikus Templom
9.15: Alsógödi Evangélikus Templom
10.45: Dunakeszi Evangélikus Templom
15.00: Sződligeti Evangélikus Templom

Húsvét második napja (április 22., hétfő) – Ünnepi Isten-
tisztelet (úrvacsorával)
10.45: Dunakeszi Evangélikus Templom

Anyák napi családi Istentisztelet (április 28., vasárnap)
9.15: Alsógödi Evangélikus Templom
10.45: Dunakeszi Evangélikus Templom

Május 18. (szombat)
16.00: Dunakeszi Evangélikus Gyülekezeti Terem: Var-
ga Gyöngyi előadása Áldás és  közösség témában, utána 
táncház és szeretetvendégség

A Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református 
Társegyházközség
2019. évi Feltámadás-ünnepi rendje
(http://www.alsogod.hu)
„Mit keresitek a  holtak között az  élőt? Nincs itt, hanem 
feltámadt.”
(Lukács evangéliuma 24,5-6)

Virágvasárnap (április 14.) − Istentisztelet
8.00: Sződligeti Református Templom (Szent István u. 30.)
9.30: Felsőgödi Református Templom (Lenkey u. 7−9.)
11.00: Alsógödi Református Templom (Templom u. 1.)

Nagycsütörtök (április 18.)
18.00: Közös Istentisztelet a Sződligeti Református Temp-
lomban

Nagypéntek (április 19.)
9.30: Közös Istentisztelet a Felsőgödi Ref. Templomban
18.00 Közös Istentisztelet az Alsógödi Ref. Templomban
Nagyszombat (április 20.)
18.00 Közös Istentisztelet a Felsőgödi Református Temp-
lomban

Húsvét 1. és 2. napja (április 21., vasárnap, és április 22., 
hétfő) − Úrvacsorás Istentisztelet
8.00: Sződligeti Református Templom
9.30: Felsőgödi Református Templom
11.15: Alsógödi Református Templom

Áldott ünnepeket kívánva mindenkit szeretettel várunk!

ÜNNEPI PROGRAMOK

Az egyházak húsvéti ünnepi eseményei

Neveleki Szomszédok Településrész 
Fejlesztési és Kulturális Egyesület
Az egyesület öt éve tevékenykedik aktívan a neveleki 
lakóközösség érdekképviselőjeként, illetve a helyi infra-
struktúra fejlesztéséért. Ha kell, járdát építünk, máskor 
lakossági igényfelmérést végzünk, szemetet szedünk, 
parkosítunk, húsvéti vagy adventi közösségi programokat 
szervezünk, mert szívügyünk, hogy Nevelek folyama-
tosan épüljön-szépüljön, a szomszédok pedig ismerjék 
és segítsék egymást. Hisszük, hogy a közös célokat 
könnyebben el tudjuk érni együtt, az összetartó közösség 
erejével. 

Adószám: 18727786-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Alapítványunk ez úton is köszöni a 2018-ban ne-
künk felajánlott 460 000 Ft támogatást, melyet teljes 
egészében a közel 200 éves orgona felújításának I. 
ütemére – az orgona játszóasztalának korszerű-
sítésére – fordítottunk. Ebben az évben tervünk 
az orgona-felújítás II. ütemének megvalósítása (a 
sípos orgonarész felújítása).
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalé-
kának felajánlásával támogassák céljainkat.

Adószám: 18710034-1-13

A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért 
Alapítvány
Alapítványunk ez úton is köszöni az előző évi támogatá-
sokat. Célunk a jövőben a gödi gyermekek sportja mellett 
a kulturális programokon való részvétel támogatása is. 

Adószám: 18710357-1-13

A Gödi Körkép májusi lapszámában is térítésmentesen 
biztosít lehetőséget a gödi civil szervezeteknek adószámuk 
közlésére. Április 30-ig további szervezetek jelentkezését is 
várjuk a korkep@god.hu e-mail-címen.

1 SZÁZALÉK

Adófelajánlások helyi társadalmi 
szervezeteknek
Tisztelt Olvasóink!
Az alábbi gödi civil szervezetek arra kérik Önöket, hogy 
a személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával  
támogassák működésüket. 
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Április elején egyebek mellett szó esett a szülési tervről 
és az azzal kapcsolatos kommunikáció fontosságáról, 
a szülési traumákról, a második, harmadik és továb-

bi gyermekek vállalásáról, valamint a nagyszülők szerepéről. 
Utóbbi témában Farkas Györgyné, Ani néni, a Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub tagja osztotta meg tapasztalatait a jelenlévők-
kel. De persze a kismamák is elmondták egymásnak élményei-
ket, gondjaikat és  örömeiket. A  mintegy kétórás foglalkozás 
végén a sok-sok praktikus jó tanáccsal gazdagodott kismamák 
− a piciket is bevonva − közös játékkal és énekléssel fejezték be 
az együttlétet.

Ezt követően az  edukációt moderáló szakembereket arra 
kértük, hogy mondják el olvasóinknak, mely irányokba szé-
lesíti tevékenységét a Kismama Klub Göd csoport. Zöldi Tóth 
Andrea szülésznővel, a  klub vezetőjével, Erdélyiné Kedves 
Ágota és  Jindáné dr. Labádi Gabriella szülő−csecsemő−kis-
gyermek konzulensekkel beszélgettünk, míg Hegyi Zsuzsa 
pszichológust, egyéb elfoglaltságai okán, telefonon értük el.

− Mi tette szükségessé az újabb témák bevonását?
Zöldi Tóth Andrea: A Kismama Klub indulásakor a  szülés-
re való fizikai és  mentális felkészítéssel kezdett foglalkozni, 
a szoptatással bezárólag. Ez jelentette a fő profilunkat. Hama-
rosan azonban egy összetartó és  együttműködő közösséggé 
formálódtunk, ugyanis a kismamák, akikkel a felkészítéseken, 
illetve a kismamatornákon találkoztunk, igényelték azt, hogy 
a szülés után se szakadjon meg a kapcsolatunk.

Ezért az eddigi témáink mellé felvettük az újszülött-, a cse-
csemő- és a kisgyermekkori nevelési, beilleszkedési és szociá-
lis problémák kezelését is. A  jövőben ezek szintén visszatérő 
programpontjaink lesznek, tehát azt tervezzük, hogy az érdek-

lődő szülőpárokat segítjük a szülővé válásra való felkészülés-
ben is.

− És ebben kapnak szerepet, más szakemberek mellett a szü-
lő−csecsemő-kisgyermek konzulensek?
Erdélyiné Kedves Ágota: Idehaza még nem igazán elterjedt 
a kismamák, illetve a családok körében a konzulensek jelen-
léte, illetve maga a  kora gyermekkori intervenciós-prevenci-
ós segítségnyújtási módszer. Pedig ez a  fajta segítségnyújtás 
a világ számos országában évtizedek óta jól működik a pszi-
choszomatikus eredetű viselkedési és  érzelemszabályozási 
problémák esetében. Az első életévben, mindenféle testi meg-
betegedés nélkül előjöhetnek olyan „klasszikus” problémák, 
mint például a heves sírás, az alig megszüntethető nyugtalan-
ság, vagy az etetési-evési, kicsit később pedig alvási nehézsé-
gek. E két utóbbi persze későbbi életkorban is bármikor elő-
fordulhat. A második életévtől beléphetnek a szülő-gyermek 
kapcsolat gondjainak másféle tünetei, illetve például a bölcső-
débe, óvodába való beilleszkedés nehézségeiből eredően is elő-
fordulhatnak szorongásos vagy agresszív magatartási tünetek, 
elakadhat a szobatisztaság, de például a székrekedés lehet akár 
pszichoszomatikus tünet is. Fontos, hogy e témákban konzul-
tációs partnerei legyünk a szülőknek.

− Itt, gondolom, többről van szó, mint puszta diskurzusról…
E. K. Á.: Igyekszünk megerősíteni a  szülők kompetenciáját, 
és olyan megoldásokhoz segíteni őket, amelyeket a  sajátjaik-
ként élhetnek meg. Minden esetben összetartozó egységként 
foglalkozunk a  családdal, hiszen a  kisgyermek szoros szim-
biózisban él együtt a szüleivel az első életévekben. A pici a tü-
nethordozó, de nekünk a  probléma gyökeréig kell eljutnunk 
ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a tünetek.

A közös gondolkodás során sorra vesszük a gyermek fejlő-
déstörténetét, a család kapcsolati viszonyait is, hogy honnan 
és  kiktől kaphatnak segítséget a  szülők. Egyetlen komplex 
rendszerben gondolkodva járjuk körbe ezeket a témákat.

− Mi a legfontosabb az ilyen foglalkozásokon?
Jindáné dr. Labádi Gabriella: Az alap a szülők számára inter-
aktív módon nyújtott információátadás. A kicsik testi és lelki 
fejlődéséről edukációt kínálunk a szülőknek. Nagyon fontos, 
hogy a szülő megértse azt, hogy a kicsi mit miért csinál. Ha 
a  szülők tisztában vannak azzal, hogy az  egyes életszaka-
szokban miképpen viselkedik a gyermek, mire van szüksége, 
miért sír, miért kötődik annyira a  szülőkhöz, akkor ők ma-

KLUBÉLET

A Kismama Klub még szélesebbre 
tárja kapuit
Lapunkban többször adtunk hírt az immár két éve műkö-
dő Kismama Klub Göd csoportról, amely abból a  célból 
jött létre, hogy a leendő szülőpárokat felkészítse a szülésre, 
majd a kisbaba otthoni gondozására. A felkészítő előadások 
és a kismamatorna mellett minden hónap első csütörtökén 
rendszeresen találkoznak a  József Attila Művelődési Ház-
ban a  várandós és  a  kisgyermekes mamák az  őket segítő 
szakemberekkel egy közös beszélgetésre.

A Kismama Klub legfontosabb célja, hogy valamennyi anyuka és apuka felkészülten várhassa élete talán legcsodálatosabb élményét, 
gyermekük megszületését
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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!

A Huzella-kert tavaszi köntösben

Gyülekezés május 4-én, szombaton 15 órakor a Huzella-kert 
bejáratánál (Jávorka utca 14.). A program időtartama kb. 60-
90 perc.
Az ELTE Füvészkert (Huzella-kert) természetvédelmi és ökotu-
risztikai állomás, amelyet ártéri galériaerdő szegélyez. Területe 
5,5 hektár, nagyobb, mint a pesti Füvészkerté.
A főként örökzöldeket tartalmazó gyűjtemény a  domborzatot 
követő ligetes szerkezetben helyezkedik el. A növényfoltok gaz-
dag madár- és rovarvilágnak kínálnak változatos élőhelyet.
A kertben több forrás és  lépcsőzetes mederben kialakított tó-
rendszer található.
A séta során felidézzük a  kert eseményekben gazdag múltját, 
Huzella Tivadar és  családja rendkívüli történetét, az  általa lét-
rehozott kutatóállomás sorsát. Beszélni fogunk az itt végzett ku-
tatásokról és a kert mostani helyzetéről, miközben észrevétlenül 
egy kis „erdőfürdőt” is veszünk, amely legalább néhány napra 
feljavítja majd az immunrendszerünket.
Belépődíj: 250 Ft/fő, ami helyben fizetendő a gondnoknak.
Megjegyzés: a kert csak kísérettel látogatható.
Alább találjátok az ELTE Füvészkerthez vivő linket, ahol további 
információt találhattok a Huzella-kertről is: www.fuveszkert.org/
godi-huzella-kert/

Előkészületben: 2019. június 2., vasárnap, 15 óra
A Szakáts-kert, a parti sétány és a Széchenyi-forrás: városfor-
máló emberi történetek.

A szervezők

guk is másképp tudnak viszonyulni a  gyermekeikhez egy-
egy problémás élethelyzetben. Ezzel máris megelőzhetőek 
a regu lációs zavarok.

Mindezen tudás és  személyes tapasztalat hosszú távon 
segíti a  szülőket. Ha a  csoportos, szülőséget támogató be-
szélgetéseken túlmenően a  szülőnek további segítségre van 
szüksége, akkor az egyéni konzultációkra is lehetőség nyílik 
Gödön.

− Ön családterapeutaként vesz részt a csapat munkájában, 
s  nyilván pártkapcsolati problémák esetén tud segítséget 
nyújtani.
Hegyi Zsuzsa: Pontosabban az én feladatom a család mint 
egységes rendszer segítése, hiszen e „rendszeren” belül a kis-
gyermekes időszak a normatív krízisek kora, ami egyébként 
teljesen természetes, ugyanis a család sok tekintetben meg-
változik, átalakul. Ebben az  amúgy mindennapos élethely-
zetben sok az elbizonytalanító tényező. Nagyon fontos, hogy 
amennyiben a szülők észlelik a párkapcsolati válság jeleit, kö-
zösen próbáljuk kideríteni azt, hogy mi is történt valójában. 
Például ebben a  kisgyermekes életszakaszban nem voltak 
egyértelműen definiálva a  szülői szerepek, feladatok. Vagy 
maga a szülés nem egészen úgy történt, ahogyan azt a mama 
elképzelte, s megmarad a kitett helyzetektől való félelem, s 
az később eredményezhet párkapcsolati elakadásokat.

Ha mindezekről elkezdünk őszintén és nyíltan beszélget-
ni, hamar kiderül, hogy valójában milyen problémákkal kell 
szembenézniük. Rengeteg olyan aspektus létezik, amely nem 
feltétlenül csupán a babáról szól, hanem a családról. Rend-
kívül fontos például a kisgyermekes családot körülvevő tá-
mogató közeg milyensége. Teszem azt, hogy milyen módon 
és milyen mélységben akarnak beleszólni a nagyszülők a ne-
velésbe, s ezzel gyengítik-e vagy segítik a családanyává válás 
folyamatát. Jómagam ezeket és ehhez hasonló a kérdéseket 
vetek fel a  beszélgetések során, és  így próbálom erősíteni 
a szülői szerepek megtanulását, elfogadását.
Z. T. A.: Az elmondottakból jól érzékelhető, hogy több szin-
ten épül egymásra mindaz, amivel segíteni szeretnénk a kis-
gyermekes családokat. Természetesen további szakemberek-
kel is próbáljuk felvenni a kapcsolatot, a gyógytornászoktól 
a  védőnőnőkön át a  gyermekorvosokig. A  Kismama Klub 
Göd csoport Facebook-oldalán eddig körülbelül 270 a  re-
gisztrálók száma. Mi a  jövőben is mindenkit tárt karokkal 
és tárt szívekkel várunk.

Walter Béla

Fotó | Kurdi Imre
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− Ha valaki öt évvel ezelőtt azt mondja 
neked: Heni, te körbe tudod futni a Bala-
tont!, mit válaszoltál volna?
− Azt, hogy ő nem normális! Nem tudtam 
és  nem is szerettem futni. 108 kiló vol-
tam… Nagyon nem éreztem magam jól, 
sem fizikailag, sem lelkileg. Egy nyaralás 
alkalmával döbbentem rá, hogy ez így nem 
mehet tovább. Akkor már vagy tíz éve nem 
mozogtam semmit, elhagytam magam, vi-
szont sokat ettem.

− Tehát eljött egy pillanat, amikor meg-
született az  elhatározás, hogy egészséges 
szeretnél lenni?
− Igen. Elkezdtem gyalogolni. Egy éven 
át naponta előbb hat, majd tíz kilométert. 
Három hónap után elkeseredtem, mert 
a  súlyom nem változott. De összeszedtem 
magam, és  csináltam tovább. A  lányaim 
mindig elkísértek, a férjem, aki akkor már 
nagyon beteg volt, bíztatott. Persze meg-
változtak az étkezési szokásaim is.

− Hogyan lett a napi gyaloglásból futás?
− Elmerészkedtem Somkereki Edit gyógy-
testnevelő, személyi edzőhöz, amikor már 
bő 10 kilótól stabilan megszabadultam. 
Ő fokozatosan vezetett be a különféle moz-
gásformákba. A  gyaloglás mellett hetente 
egyszer gerinctornára, illetve egy olyan 
gyaloglóedzésre invitált, ahol megtanul-

tam bemelegíteni, nyújtani. Beindult a fo-
gyás, és  egyre több óráján vettem részt, 
bodyart és  step-aerobic foglalkozásokon. 
Aztán egy nap gyaloglás közben összeta-
lálkoztam Edit futótársaságával. Korábban 
nem engedte nekem, de onnantól kezdve 
csatlakozhattam hozzájuk. 2017-ben futot-
tam le az első félmaratonomat.

− Hoppá. Ez  nem kis mérföldkő! Hogyan 
bírtad?
− Akkoriban már rendszeresen edzettünk 
együtt. A csapat „magával húzott” engem, 
egyre jobb lett a  teljesítményem. Erősöd-
tem, és  örömömet leltem a  futásban. Meg 
kapaszkodót, társakat… Szükségem volt 
erre. Egy 10 kilométeres szakaszt vállaltam 
be azon a  versenyen, de az  egyik társam 
megsérült, így jutott nekem a 21 km. Meg 
tudtam csinálni! Akkor történt egy „katta-
nás”.

− A mostani beszélgetésünk előtt egy héttel 
rajtolt el a Spuri Balaton Szupermaraton. 
Egyéniben teljesítetted, de mégsem voltál 
egyedül. Volt egy különleges célod is a 196 
kilométerrel…

− Igen. Az  egészségemért, a  jóllétemért 
kezdtem a  mozgást, a  futás pedig egyfaj-
ta menekülés lett számomra, ami átsegít 
a  mindennapokon. Mostanra jutottam el 
oda, hogy lehet tőlem független célja is. 

A  gödi Szorgos Kezek Házát régről isme-
rem a kézimunkaüzletem kapcsán, s meg-
hívtam őket a  kiállításokra is, hogy mu-
tassák meg, miket alkotnak. Egyszer futás 
közben jött a gondolat, hogy a Szuperbala-
ton az már egész sok kilométer, ezt fel le-
hetne ajánlani, ezzel meg lehetne szólítani 
másokat is.

− Jótékonysággal meg lehet szólítani 
az embereket?
− Igen, méghozzá sokakat! És most, hogy 
sikeresen túl vagyok ezen a versenyen, jö-
het a  következő! Folytatni fogjuk a  gyűj-
tést, szeretnénk,   hogy a  Szorgos Kezek 
Háza lakói hozzájuthassanak egy régóta 
vágyott, speciális kültéri, karizom-erősítő 
géphez. Van tehát cél, ami nagyon jó.

− Melyik lesz a  következő versenyed, 
amelynek a  kilométereit „megvásárolva” 
támogatni lehet a fogyatékkal élőket?
− Május 11-én az Ultrabalaton, ahol 221 ki-
lométert kell teljesíteni, s mivel ez egy kva-
lifikációs verseny, szintidő alatt kell lefutni. 
Tehát elkezdjük reggel hétkor, és  33 óra 
alatt be kell érkezni a célba. Nincs felosztva 
napokra a táv, mint a Balaton Szupermara-
tonon, hanem egy nekirugaszkodásra kell 
teljesíteni a teljes távot.

− Mi a távolabbi célod?
− A  Spartathlon, amely egy ultramarato-
ni futóverseny Görögországban, 246 ki-
lométeres  távval Athén  és  Spárta között. 
Nagyon szeretnék egyszer ott lenni! De 
most egyelőre az Ultrabalaton következik, 
arra készülök. Amúgy is nagyon szeretem 
a  Balatont, mondhatni, hogy ott nőttem 
fel. A  távot először kerékpáron teljesítet-
tem, a  gödi spinninges csapattal, és  azóta 
évente többször is körbebiciklizzük a  ta-
vat Tibi, a  férjem emlékére, sőt előfordul, 
hogy Gödről tekerünk el a  Balatonig. Ha 
belegondolok, hogy néhány évvel ezelőtt 
a Vác várostábláig sem bírtam elkerekezni, 
egy-egy emelkedőt pedig inkább megke-
rültem… Most pedig arra készülök, hogy 
körbefussam a Balatont, megállás nélkül…

− Hajrá, Heni!

V. Pálfai Kinga

(A fogyatékkal élők támogatásának Heni 
futásain keresztüli lehetőségéről további 
információkat a  futónő Facebook-oldalán  
– Bíróné Bujtás Henriett – vagy a  Gyű-
szűnyi kézimunkaboltban lehet kapni.)

ÉLETMÓD

„A lehetetlen számomra már nem létezik”
Először a saját egészségéért kezdett futni, később a mozgás segítette az őt ért 
tragédiák feldolgozásában, idén márciusban pedig – jótékonysági futóként − 
négy nap alatt teljesítette a Spuri Balaton Szupermaraton 196 kilométeres táv-
ját Bíró Heni. De ne rohanjunk ennyire előre.

A befutó után Heni (jobbról a második) barátnőivel és lányaikkal, 196 km teljesítve, 20 óra 
53 perc alatt!

KÖZÉLET
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Baráti, céges és családi rendezvényekre idén is szeretettel vár-
juk a Duna-part Nyaralóházakba, amely komfortos szálláshe-
lyet és a szabadidő eltöltésére kiválóan alkalmas helyszíneket 
kínál vendégeinek. 

Kültéri programokhoz szívesen ajánljuk látogatóink figyel-
mébe a  70 fő fogadására alkalmas, négy bográcshellyel és 
grillezővel felszerelt, új, fedett szaletlit. A kéthektáros zöldte-
rületen emellett két bográcsozó- és szalonnasütőhely is ven-
dégeink rendelkezésére áll. 

A teniszpályát és a kis focipályát a gödi lakosok díjmentesen 
használhatják sportolásra. Az időpontot előzetesen egyeztet-
ni kell a recepción, a (06 20) 236-0223-as telefonszámon. 

A területen kivetítővel és modern hangtechnikával felsze-
relt, klimatizált színházterem is található, amely esküvők, 
konferenciák és más rendezvények ideális helyszíne.

A szintén klimatizált étteremben nem csak a szabadidőköz-
pontban megszálló vendégek étkezhetnek, esküvőkre és más 
alkalmakra is igénybe vehető a terem.

Idén április 19-én nyit a Duna büfé, amely évek óta finom 
lángos-különlegességekkel, hekkel, hot doggal, hamburgerrel 
és csapolt sörrel várja vendégeit. A nyár folyamán zenés ren-

dezvények gondoskodnak majd a kellemes szórakozásról, és 
nagy fák kellemes árnyékában jólesik majd a hűsítő fagylalt is. 

A büfé melletti területen üzemel a  Dunakaland Kaland-
park, ahol kicsik és nagyok, csoportok, családok, diákok él-
vezhetik a  sportolás és az ügyességi erőpróbák örömeit, ka-
landozhatnak a magasban, sárkányhajózhatnak a Dunán. 

A Dunakaland Kalandpark nyitvatartása:

A húsvéti időszakban:  április 20-21-22-én 10-től 16 óráig

A húsvétot követően: április, május és június hónapokban 
hétvégenként (szombaton és vasárnap) 14-től 18 óráig. 

Az idén is lesz újdonság! A kalandpark egy 10 állomásból 
álló útvonallal bővül, és már a 6-10 éves korosztályt is várja 
egy igazán nagyszerű megmérettetésre. Így már minden ge-
neráció élvezheti a kalandozás örömeit. 

További információk: https://dunakaland.hu/ 

CSALÁDI és CÉGES rendezvények,
ESKÜVŐK és TÁBOROK ideális helyszíne

a Duna-part Nyaralóházak!

Részletek: www.nyaralohazak.hu
Elérhetőség: 2132 Göd, Jósika utca 14. | 06-20-236-0223 | nyaralohazak@god.hu | szallasgod@gmail.com

•  Teljes körű éttermi 
szolgáltatás,

•  Barátságos környezet,
•  Tágas terek,
•  Összkomfortos szállás

Várjuk szeretettel!

Duna-part Nyaralóházak 
2132 Göd, Jósika u. 14.
Recepció (szállás, terembérlés):  (06 20) 236-0223 |  szallasgod@gmail.com
Rendezvény:  (06 30) 383-9567 |  nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

JÖN A NYÁR! 
Szeretettel várjuk a Duna-part Nyaralóházakba!

KÖZÉLET



A születésnapi program egybeesett a  TeSzedd! mozgalommal 
közös városi nagytakarítással, amelyhez Nevelek is csatlako-
zott. Összesen 40 önkéntes járta az utcákat és szedte a szemetet. 
Az egész napos rendezvényen 145 fő vett részt a neveleki Kapcso-
lat Parkban és az azzal szomszédos területen.

Mire a  szemétszedők visszatértek, a  szervezők a  kisebbeket 
mókás játékokkal, halacskahorgászattal, óriás szappanbuboré-
kok eregetésével, szörnyecskék célbavételével, óriásmamut-láb-
nyomban ugrálással, kincsvadászattal és  biciklis ügyességi fel-
adatokkal, a nagyobbakat QR-kódos kvízjátékkal várták.

A gyermekek szívesen próbáltak ki minden játékot az egyesület 
önkénteseinek segítő felügyelete mellett, és még tombolajegyeket 
is kaptak. Az egyesület meghívására a Boldogságcseppek Alapít-
vány is részt vett a rendezvényen, a kisebbek nagy boldogságára 
legózással, csillámtetoválással, zsákbamacskával készültek.

Mindeközben szabadtűzön főtt bográcsgulyás várta a szemét-
szedésben és a  játékokban kimerült éhes résztvevőket. Az ebéd 
után a hatalmas – természetesen szintén neveleki kezek által ké-
szült − születésnapi torta elfogyasztása és az óriáspezsgő felbon-
tása következett.

A születésnapos egyesületet megtisztelte jelenlétével Markó 
József polgármester és dr. Pintér György alpolgármester is, ezzel 
erősítve bennünk a  városvezetés támogató szándékát céljaink 
megvalósításában. Az eseményen köszönetet mondtunk Szabó 
Zsuzsának, a József Attila Művelődési Ház vezetőjének és Gallé 
Gábornak, a  Retró Ady Klub korábbi társelnökének, jelenlegi 
programszervező vezetőségi tagjának is, hogy segítették az egye-
sület indulását, és a kezdetektől támogatták a munkánkat.

Az elmúlt évekre visszatekintve nem kétséges, hogy nagy utat 
tettünk meg. Egyesületi tagként jó érzéssel és büszkeséggel gon-
dolhat vissza bárki az elmúlt öt évre, amely alatt számos progra-
mot szerveztünk, több sikeres pályázatot bonyolítottunk le, tagsá-
gunk és önkénteseink száma pedig egyre növekszik. A vasárnapi 
rendezvény létrejöttét 26 önkéntes segítette valamilyen formában, 
és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta. Ismét érezhet-
tük, hogy a  személyes kapcsolódásokban kapunk egymástól új 
lendületet közös ügyeink továbbviteléhez. Köszönjünk minden 
önkéntesnek a segítségét, azoknak is, akik egy fél órát, és azoknak 
is − ha lehet, nekik még inkább −, akik több órát, sőt napokat ál-
doztak szabadidejükből a közös ügy megvalósítására.

Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési  
és Kulturális Egyesület

Civil összefogással, Bartos Csaba csellóművész ötletéből, Hajniss 
Nikoletta (Gödi Anyák Angyalai) szervezésében valósult meg 
a  Szeretetfa-ültetés és  piknik Gödön elnevezésű program már-
cius 10-én, a „bócsai” játszótérnél. Az esemény célja volt, hogy 
a Samsung-gyár közelében megkezdődjön a terület fásítása, illet-
ve a játszótér szélvédettebbé tétele.

Az akcióra létrehoztak egy Facebook-oldalt, ahová sok értékes, 
építő jellegű hozzászólás érkezett, valamint facsemete- és bokor-
felajánlások. A  kezdeményezéshez csatlakozott több képviselő 
is: Simon Tamás segédkezett a  helyszín kijelölésénél, szakmai 
tanácsokat adott, valamint több fát is felajánlott, illetve elülte-
tett. Lenkei György, a körzet képviselője biztosította a piknikhez 
a padokat, az asztalokat és az üdítő italokat, valamint a locsoló-
csövet az ültetéshez. Dr. Pintér György alpolgármester facsemetét 
ajánlott fel, s az ültetésnél is segített, de megjelent az eseményen 
Markó József polgármester is.

A munkálatok szakmai irányítással folytak: Tóth András (Kert 
Varázs) és Bakó Bernadett (Bakó Kertszépítő Bt.) mutatták be, 
hogyan kell elültetni a fákat, bokrokat. Cseszneki Katalin és férje 
segédkeztek a gödrök gépi kiásásában, az ültetésben, és vállalták 
a növények utógondozását. A  szervezők reményei szerint a ké-
sőbbiekben egy csepegtetős öntözőrendszer is kiépülhet az ön-
kormányzat támogatásával.

Összesen 24 örökzöldet és 20 facsemetét ültetettek el, melyek-
nek többsége egyéni felajánlás volt, de a Zanakertnél is vásároltak 
fenyőfákat. Az eseményen hozzávetőlegesen 50 felnőtt és tucat-
nál is több gyermek vett részt nagy lelkesedéssel, jó hangulatban, 
megmutatva az összefogás erejét.

Hajniss Nikoletta szervező lapunknak elmondta: „Karácsony 
előtt hirdettük meg az eseményt, a földlabdás karácsonyfáknak 
szerettünk volna új életet biztosítani, valamint kifejezni a váro-
sunk iránti szeretetet. Reméljük, hogy hagyományt teremtettünk, 
mert jövőre is tervezünk lakossági faültetést egy tavaszi hétvégé-
re, melynek helyszínét majd egyeztetjük az önkormányzattal.

Idén csak a  Facebookon hirdettük meg az  eseményt, jövőre 
a Gödi Körkép hasábjain keresztül még több embert igyekszünk 
majd megnyerni ehhez az akcióhoz. A faültetésekkel a gyerme-
keket környezettudatosságra és a természet iránti tiszteletre sze-
retnénk nevelni.

Ezúton is köszönjük a  részvételt, a  segítséget, a  szaktudást, 
a kétkezi munkát és a finomságokat! Gödinek lenni jó!”

Bartos Csaba ötletgazda mindehhez hozzátette, hogy az  ön-
kormányzat megbízásából hamarosan elkezdődik egy Ley-
land-ciprussor telepítése a  játszótér gyár felőli szélén, melyet 
a  Kert Varázs   fog kivitelezni. „A civil összefogásra az  önkor-
mányzat kreativitása a válasz.”

Vida-Szabó Emese

CIVIL ÉLET

Ötévesek a Neveleki Szomszédok
Március 24-én, szikrázó napsütésben ünnepelte a Neveleki 
Szomszédok Egyesület megalakulásának 5. évfordulóját.

KÖZÖSSÉG

Szeretetfa-ültetés és piknik

KÖZÉLET
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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

Nyári nyitvatartás május 1-jétől:
naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

A Széchenyi 2020 program keretében kamatmentes köl-
csön igényelhető olyan beruházásokra, amelyek célja a la-
kóépületek energiahatékonyságának növelése, illetve meg-
újuló energiaforrások alkalmazása.
A pályázat keretében lehetőség nyílik fűtési rendszerek 
korszerűsítésére, házak szigetelésére, nyílászárók cseréjé-
re, napkollektorok, hőszivattyúk telepítésére. 
Az igényelhető pályázati összeg felső határa: 10 millió 
Ft/fő/ingatlan
A saját forrás elvárt mértéke: 10%
A pályázat azonosító jele: GINOP-8.4.1/A-17 
A pályázati kiírás megtalálható itt: www.palyazat.gov.hu/ 
ginop-841-a-17 

Forrás: Széchenyi 2020 pályázati portál

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

Kamatmentes kölcsön 
épületenergetikai beruházásokra

ZÖLD VÁROS

Gondoskodjunk a fiatal fák 
locsolásáról!
Az önkormányzat évente meghirdetett fásítási akciója 
keretében 2018 őszén is ingyenesen igényelhettek facsemetéket 
azok a gödi lakosok, akik vállalták, hogy a fákat az ingatlan-
juk közelében közterületen elültetik, és az első három évben 
rendszeresen locsolják, gondozzák.

A hosszú távú program már évek óta tart, így – az önkor-
mányzat és  a  lakosság összefogásával – egyre több fa kerül 
a  város közterületeire. Ősszel 324 facsemete talált gazdára, 
mintegy 2,6 millió forint értékben. Akik éltek a lehetőséggel, 
és facsemetét ültettek az otthonuk közelébe, azok ne feledkez-
zenek meg arról, hogy a fiatal fákat rendszeresen locsolni kell, 
különben könnyen kiszáradhatnak. 

GK

EGYÜTTÉLÉS

Mikor tilos a zajkeltés?
A lakosok nyugalmának, pihenésének biztosítása érdekében Gö-
dön helyi rendelet szabályozza, hogy mikor nem végezhető zaj-
jal járó tevékenység. A  rendelet betartását fokozottan ellenőrzi 
a Közterület-felügyelet. Aki a rendeletben tiltott időben zajkeltő 
tevékenységet végez, az a közösségi együttélés szabályairól szóló 
rendelet értelmében helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújt-
ható.

Helyi zajvédelmi szabályozás
Zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési munka, hobbite-
vékenység végzése, illetve ezekhez kapcsolódóan elektromos 
és motoros gépek használata (különösen gépi földmunkavégzés, 
betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, ka-
lapálás, gépi fűrészelés stb.).

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

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

KÖRNYEZET



A hagyományos városi nagytakarítást idén március 23-ára hir-
dette meg az  önkormányzat, a  TeSzedd! hulladékgyűjtő mozga-
lomhoz kapcsolódva, amely országos kampányával is támogatta 
a lakosság mozgósítását. 

A napsütéses időben mintegy 310 önkéntes dolgozott a  város 
14 különböző pontján, legalábbis ennyi önkéntest regisztráltak 
az  előre meghirdetett gyülekezőhelyeken. Sokan voltak azonban 
olyanok is, akik bár hivatalosan nem csatlakoztak a rendezvény-
hez, ezen a napon tették rendbe a házuk előtti közterületet, utcáju-
kat, közvetlen lakókörnyezetüket. 

Az akcióban több helyszínen is egész családok vettek részt, a ki-
sebb-nagyobb gyerekek is szívesen vállalták a közösségi munkát.

A helyi iskolák is kapcsolódtak a  rendezvényhez: az  intézmé-
nyek a  diákokkal már március 18-tól megkezdték a  város egyes 
területeinek megtisztítását.

Az önkéntesek munkájának köszönhetően az  akció ideje alatt 
csaknem 2,5 tonna közterületeken eldobált hulladéktól szabadult 
meg a város. 

A takarításhoz a hulladékgyűjtő zsákokat és a kesztyűket rész-
ben a TeSzedd! mozgalom, részben pedig az önkormányzat bizto-
sította. 

A hagyományokhoz híven az önkormányzat idén is megvendé-
gelte mindazokat, akik a szombat délelőttjüket a közösségi terek 
megtisztítására áldozták. A munkában elfáradt önkénteseket Fel-

sőgödön a Duna-part Nyaralóházak éttermében, Alsógödön pedig 
a Széchenyi csárdában várták a meleg ebéddel. 

K. B.

Csányi József képviselő a  város tisztaságáért vég-
zett munkájukért ezúton fejezi ki köszönetét Marton 
Marcellnek és családjának, Vető Zoltánnak és családjá-
nak, Juhos Lajosnak és családjának, Bátorfi Ildikónak 
és családjának, valamint Szokolay Dórának, Hertelendi 
Kittinek és Medák Tamásnak, valamint mindenkinek, 
aki részt vett a takarításban.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Együtt a tiszta városért

Simon Tamás képviselő és 
csapata az alsógödi állomásnál 
még fát is ültetett

A Huzella Iskola diákjai a kiserdőben is gyűjtöttek szemetet

Bócsán Berty László Imre és családja is kivette a részét a munkából. 
A képen Lenkei György képviselő üdvözli őket

A huzellás gyerekek az alsógödi Duna-partot is megtisztították

Csányi József képviselő a Marton családdal dolgozott a Diófa-
ligetben
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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 a  kö-
vetkező üzletekben. A zsákok ára, ami 
tartalmazza a szállítás és az ártalmatla-
nítás 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
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.

A kerti hulladék égetése szigorúan tilos!
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A Fenntarthatósági Témahetet és a Happy-hetet március 18. 
és 22. között rendeztük meg. Az előbbit az EMMI hirdette 
meg, s fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt. Ez a té-
mahét kiemelt jelentőségű iskolánkban, hiszen a gyermekek 
nagyon fogékonyak az új feladatok iránt, és éppen ezért fon-
tos, hogy megismertessük velük a fenntarthatóság fontossá-
gát, mindazt, amit Földünk védelme érdekében tehetünk.

A feldolgozott témák a következők voltak: közösségi köz-
lekedés, víz, egészség és  jóllét, fenntartható városok és kö-
zösségek, fellépés az  éghajlatváltozás ellen. Valamennyi 
osztály különböző módon dolgozta fel az  adott témakört: 
plakátokat, rajzokat, PPT-bemutatókat készítettek, illetve 
kreatív, játékos feladatokat oldottak meg.

Az Országos Gyógyszerészeti és  Élelmezés-egészségügyi 
Intézet tízedik alkalommal hirdette meg a  Happy-hetet, 
amelyhez iskolánk idén is csatlakozott. A  program célja, 
hogy felhívja a  tanulók figyelmét a  vízfogyasztás jelentő-
ségére, a  vizeink védelmére, az  energiaitalok és  a  cukros 
alapú italok túlzott fogyasztásának veszélyeire. Pedagógu-
saink a héten számos érdekes programot szerveztek a gyer-
mekeknek. Március 22-én, a Víz világnapja alkalmából egy 

rövid kis műsorral készültek a 8.d osztály tanulói (Horváth 
Lilla, Szomor Liza, Kustán Csepke és Csipai Dániel), illetve 
az öko-faliújságra is e jeles nap jegyében készítettek képeket 
a diákok.

B. K.

Oktatás-nevelés

Március 14-én hatodik alkalommal rendeztük meg a  Pest 
Megyei Rézfúvós Versenyt. Harminc Pest megyei település 
91 növendéke mérte össze tudását és tehetségét a három-há-
rom tagból álló, neves szakmai zsűrik előtt. A verseny meg-
rendezését idén is a  Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 

vállalta fel. Göd Város Önkormányzata fő támogatóként állt 
mellénk, ezzel is segítve a megyei szintű tehetséggondozást.

A rézfúvós versenyt kiemelten támogatta a Corpus Music 
Shop hangszerüzlet, a  CORNETT Music Kft., az  INTER-
MUSIC hangszerüzlet, valamint a Lipóti Pékség (Centrum 
Oil Kft., Göd), a Rétesház, a Ferricsi 2002 Kft. Virágbolt.

A korcsoportok versenye után az Artisjus-díjas Brass in 
the Five rézfúvós együttesének hangversenyét hallgathatták 
meg a  versenyzők, a  felkészítő tanárok, a  korrepetítorok, 
valamint az érdeklődők. Ez a koncert sikeres pályázás után 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Tanári díjban részesült Kresz Richárd Károly (Szentendre) 
és Hidegkuti Zoltán (Csömör). Korrepetítori díjat vehetett át 
Radnainé Puer Judit (Gödöllő) és Katrinné Munkácsi Tünde 
(Dány).

A trombitaverseny abszolút győztese Teffner Zsombor lett, 
aki a szentendrei Vujcsics Tihamér Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulója. Tanára Kresz Richárd Károly, Zongorakísé-
rője Tóth Judit volt. Zsombor jutalma egy trombita, a Cor-
pus Music Shop hangszerüzlet jóvoltából.

A kürt- és  mélyrézfúvós verseny abszolút győztese 
Szomorjai Benedek, aki a  szigetszentmiklósi Ádám Jenő 
Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Taná-
ra Zsirmon Zsolt, zongorakísérője Csuka Ágnes Karolina. 
Benedek egy tenorkürtöt kapott a Gödi Művészetoktatásért 
Alapítvány jóvoltából.

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Projekthetek az iskolánkban

A halak ritkán szólalnak meg, legföljebb akkor, ha beszédes 
rajzokon szerepelnek

A két győztes, Teffner Zsombor és Szomorjai Benedek

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Pest Megyei Rézfúvós Verseny
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

„Hozz egyet és vigyél egyet!”
Márciustól közösségi könyvespolc áll a diákok és a pedagógusok 
rendelkezésére. Mivel ökoiskola vagyunk, természetesen ez egy 
újrahasznosított szekrény, de bárki szívesen elfogadná otthonába. 
A könyvek csereberéjével az olvasás népszerűsítésére és a fenntart-
ható fejlődésre szeretnénk felhívni tanulóink figyelmét.

Itt ez a rengeteg írás. Hallani is, mit mondanak együtt:
„Nincsen unalmas könyv, csak ha az olvasat is az!
Mert te ott vagy benn, mintha tükörbe tekintene arcod.”
Nem hiszed el? Bátran fogj egyet, s meglásd!
Köszönjük Bereginé Antal Csilla tanárnőnek a fantasztikus öt-

letet, hogy újrahasznosítsuk a régi, kopott polcos szekrényt, s azt, 
hogy Benkő Csilla tanárnővel közösen meg is valósították a krea-
tív ötletet. Palya Kristóf tanár úrnak pedig köszönjük az alkalmi 
versikét.

B. I.

Az olvasás élményét jó megosztani másokkal is

BÚZASZEM ISKOLA

Gergelyjárás
A Búzaszem elsősei gergelyjáráson hívogatták a jövendő elsősö-
ket az iskolába. Ilyenkor a már idejáró kicsik három csoportban 
látogatják meg a beiratkozásra várókat, s egy – a néphagyomány-
ból vett, Gergely pápát idéző − dramatikus játékkal festik le nekik 
az iskolába járás előnyeit és örömeit. Egészen más lesz úgy iskolá-
ba jönniük ősszel, hogy tudják: ott már várják őket és személyes 
kapcsolatokra számíthatnak. A Búzaszem iránt idén kilencvenen 
érdeklődtek, s közel hetvenen vettek részt a családi beszélgetése-
ken is, így alakult ki az ősszel induló 22 fős osztály.

HUZELLA ISKOLA

Matekverseny sikerek
Ebben az évben is a Huzella Iskola adott otthont a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulójának. A Pest megye északi 
településeiről érkező diákokkal 103 huzellás diák mérte össze 
matematikatudását. Az  első hat évfolyamon − megyei szinten 
− közel 300 fős mezőny gyűlt össze, de a hetedik és nyolcadik 
évfolyamon is kis híján 200-200 induló volt. Ezen a megméret-
tetésen sok olyan tanuló is kipróbálhatta a versenyhelyzetet, aki-
nek eddig erre még nem adódott lehetősége.

A február 15-ei matekversenyen idén is taroltak diákjaink. 
A harmadik évfolyamon csapatban az első, a második évfolya-
mon pedig a harmadik helyen végeztek. (A legjobb három helye-
zett tanuló eredményei alapján számítják ki a végső sorrendet.)

Íme, a versenyeredmények: a csapatok között a 3. évfolyamban 
első helyezés (Bíber János, Gollmer Gréta és Varsányi Benedek), 
a  2. évfolyamban harmadik hely (Gerő András, Szirony-Kiss 
Lőrinc és Wahl Torda), míg a hetedikesek a 6., a negyedikesek 
a 7. és a nyolcadikosok a 10. helyen végeztek. A tanulóink egyéni 
teljesítménye alapján elért legjobb eredmények pedig: első hely 
Varsányi Benedek (3.a), tanítója Szépné Jávorszky Dóra; ötödik 
hely Robotka Mira Nella (4.c), tanítója Zachár Zsuzsanna; hato-
dik hely Gollmer Gréta (4.c), tanítója Balla Krisztina; nyolcadik 
hely Sziromy-Kiss Lőrinc (2.a), tanítója Jánosiné Kovácsházy 
Beáta; kilencedik hely Regős Anna Júlia (8.c), tanítója Oláhné 
Vízvári Zsuzsanna. További öt diákunk végzett saját évfolya-
mán az első húsz között.

Az országos döntőbe az első helyen végzett Varsányi Benedek 
mellett Gollmer Grétát is behívták, mert olyan kicsi volt kette-
jük pontkülönbsége. Szépné Jávorszky Dórát felkészítő munká-
jáért külön díjazásban részesítették.

Megvédtük a  legjobb eredményt elérő iskolának járó címet: 
a  vándorserleg, amelyet 2010 és  2011 után tavaly is elhozhat-
tunk, így az iskolánkban maradt.

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Papírgyűjtés
Iskolánk Walch-épületének udvarán (2131 Göd, Petőfi Sándor 
u. 48.) május 6-tól (hétfőtől) május 10-ig (péntekig) mindennap 
7.30 és 8.30, valamint 14 és 18 óra között várjuk az összekötözött 
vagy bedobozolt újságokat, összenyomott kartondobozokat, bár-
minemű papírárut. A fehér és a színes lapokat nem kell szétválo-
gatni. Természetesen a város lakosságára is számítunk!

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
Adószáma: 19179849-1-13
Az alapítvány célja az idegen nyelvek oktatási feltételeinek fej-

lesztése, tanulmányi versenyek (idegen nyelvi, természet- és tár-
sadalomtudományi) támogatása, a  számítástechnika-oktatás 
feltételeinek javítása, a  sport támogatása, feltételeinek javítása, 
hagyományőrzés, egészséges életmódra nevelés, diákok művé-
szeti tevékenységének támogatása, kiemelkedő tehetségű tanu-
lók támogatása, a könyvtár állományának gyarapítása.

Jövőformáló Alapítvány
Adószáma: 18714155-1-14
Az alapítvány célja a tanulmányi kirándulások és az erdei isko-

lák megvalósulásának támogatása. Esélyegyenlőség biztosítása 
az intézmény diákjai számára. Rászoruló gyermekek támogatá-
sa. Eszközbeszerzés támogatása.

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

Lemezbemutató koncert
A Fonó Budai Zeneházban mutatták be a Búzaszem Iskola nö-
vendékei azt a népzenei CD-t, amelynek anyagát az elmúlt hetek-
ben rögzítették az iskolában. A közel kétórás koncert egyik mű-
sorvezetője Navratil Andrea népdalénekes volt, aki többek között 
arról beszélt, hogy a  népzene nemcsak identitást ad a  gyerme-
keknek, hanem a személyiség fejlesztéséhez is hozzájárul.

A gyerekek és mestereik eljátszották a lemez 11 nótáját. A Rá-
baköztől és a Bakonytól Moldváig hívták zenei utazásra a néző-
ket, de a koncert gerincét az Aprája Dudazenekar adta. A dudások 
elődeiktől válogattak: a nemrég elhunyt Pál Pista bácsi, nógrádi 
dudás, a gyerekek közeli ismerőse, mestere volt, így az ő emléke 
előtt is tisztelegtek az évszázados dallamok bemutatásával. Hatvan 
búzaszemes gyermek muzsikált a koncerten. Az  iskola tehetség-
gondozó népzenei programja a Búzaszem Alapítvány közreműkö-
désével, a Csoóri Sándor Program támogatásával valósul meg, míg 
a hangfelvételek létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap Hangfog-
laló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma támogatta.

A Búzaszem népzenei lemeze megvásárolható az  iskolában 
vagy az iskolatitkar@buzaszem.hu címre írt levéllel.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Mesterkurzus mezőségi 
asszonyokkal
Az erdélyi Mezőségről, pontosabban Búzáról és Melegföldvárról 
érkeztek a Búzaszembe azok az asszonyok, akik egy mesterkur-
zuson mezőségi népdalokra tanították a gyerekeket és a felnőtte-
ket. Szilágyi Anna, Takács Anna és Takács Piroska néni nemcsak 
a  gyönyörű népdalokat osztották meg a  közönséggel, de közel 
nyolc évtizedes életük szép és vidám pillanatait is.

S elgondolkodhattunk azon, hogy a  parasztemberek annak 
idején miként merítették a  mai egyetemet végzetteket megha-
zudtoló bölcsességüket, türelmüket, együttműködési készsé-
güket, tudásukat a népdalból, néptáncból, népmeséből, népi já-
tékból, a  természetből, a kemény paraszti munkából és a  falusi 
közösségek erkölcséből.

BÚZASZEM ISKOLA

Iskolai farsang

Aki részt vett a kurzuson, gyarapodott tudásban és emberségben

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Új tartományi vezetés 
a piaristáknál
A gödi szakközépiskolát is fenntartó Piarista Rend Magyar 
Tartományának káptalanja 2019. március 27-én Szilvásy 
Lászlót választotta meg tartományfőnöknek. A  választásokat 
megelőző délelőtti szentmisén Ruppert József egy régi piarista 
imádságot idézett fel: „Respice, quaesumus, Domine, pusillum 
Ordinem nostrum!”, azaz „Nézz le, Istenünk, kicsiny rendünk-
re!” A  piaristák a  történelem nehéz időszakaiban és  olykor 
a belső viták miatt sokszor érezhették magukat kicsinek, ve-
szélyben lévőnek, nehezebb helyzetűnek, mint más, nagyobb 
lélekszámú rendek. A piarista lelkület és küldetés tüze mégis 
összetartotta a  rendtagokat, tovább erősítve Kalazanci Szent 
József élményét, aki annak idején ezt mondta: „Rómában talál-
tam meg Isten szolgálatának legjobb módját, a szegény gyere-
kek nevelését, amit el nem hagynék semmiért a világon.” Ezzel 
a lelkülettel vészelték át hősiesen a piarista szerzetesek a kom-
munizmus alatti nehézségeket, akár a rendi keretből való kény-
szerű kikerülést is, vagy a  rendszerváltás után felvállalt több 
intézmény adta kihívásokat.

Szilvásy László 1971-
ben született Békéscsabán. 
A gimnáziumot a kecskemé-
ti piaristáknál végezte. 1990-
ben lépett a  piarista rend-
be. Teológiai tanulmányait 
1991-től a Kalazantínum Pi-
arista Hittudományi Főis-
kolán, 1993-tól a  Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, 
majd 1996-tól a  római La-
teráni Egyetemen végez-
te, ahol kánonjogot tanult. 
1998-tól a  szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban 
kezdett tanítani, majd 2003-tól négy éven át az intézmény igaz-
gatója volt. 2007-től Budapesten a rendtartomány központi ve-
zetésében dolgozott tartományi titkárként, gazdasági ügyekért 
felelős tartományi asszisztensként, valamint ökonómusként. 
Emellett 2011 és 2019 között házfőnöki tisztséget is betöltött. 
2017-től vezeti a rend Fenntarthatóság és Projektek Generálisi 
Titkárságát.

A káptalan a tartományfőnök asszisztenseit is megválasztot-
ta: Vereb Zsolt a küldetés és  ifjúságpasztoráció, Molnár Lehel 
a hivatásgondozás és képzés, Labancz Zsolt a részvétel és ka-
rizmatikus integráció, Vízhányó Zsolt a működés és struktúra 
területéért lesz felelős a következő négy évben.

B. E., Piarista Rend Magyar Tartománya

Szilvásy László tartományfőnök

Farsang farkán, március 2-án volt a  Búzaszem farsangi bálja. 
Ilyenkor minden gyermek és felnőtt beöltözik, hiszen a nagyböjt 
előtti mulatozás, a tél búcsúztatása nem csupán gyermekszórako-
zás, hanem a felnőttek életének ritmusát is megadja. Az osztályok 
szokás szerint kis jelenetekkel mutatták be a  jelmezeiket – hál’ 

istennek azok javarésze otthon készült −, aztán kezdődött a bál, 
amelyen ezúttal a Békás Banda játszott, s a gyerekek és a felnőttek 
együtt énekelhették például az egy héttel korábban, a búzai nénik-
től tanult énekeket.

B. I.
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− Arra kérem Irénke nénit, hogy mesél-
jen nekünk a gyermekkoráról, a fiatalsá-
gáról.
− Tiszavárkonyban születtem 1924. 
május 7-én. Négyen voltunk testvérek, 
három leány és  egy fiú. Vidám család 
hírében álltunk, sokat nevettünk és  bo-
londoztunk, pontosabban főleg a  nővé-
reim és  az  öcsém, én inkább amolyan 
csendes, visszahúzódó teremtés voltam. 
Az  általános iskolát Tiszavárkonyban 
végeztem, a  polgárit viszont már Buda-
pesten. Mivel a  nagybátyáim Alsógödre 
nősültek, a nyári szünidőket itt töltöttük. 
Persze akkoriban a  település még jóval 
kisebb volt a mainál, a Duna-part men-
tén gazdag pesti polgárok nyaralói álltak.

− Mikor költözött Alsógödre?
− 1948-ban, a  házasságkötésünket kö-
vetően, egy kis szoba-konyhás házba, 
melyet aztán az  évek során apránként 
bővítgettünk. A férjem Felvidékről szár-
mazó kereskedőember volt, két üzletet is 
vitt Pesten, egy fűszer- és egy hentesbol-
tot. Amikor azokat államosították, abba 
ő  lelkileg belerokkant. Osztályidegenek 
lettünk, B-listára kerültünk. Végül itt 
is boltvezető lett, de egyre többet bete-
geskedett, s  1976-ban elhunyt. Egyedül 
maradtam. Egyetlen lányunk a főváros-
ban él.

− Irénke néni mivel foglalkozott koráb-
ban?
− Fiatalasszonyként, mint akkoriban 
a nők többsége, a háztartást vezettem, ám 
amikor a férjemet nyugdíjazták, rákény-
szerültünk arra, hogy munkába álljak. 
Rövid ideig virágos zacskókat ragasz-
tottam itthon, majd a  Magyar Bélyeg-
gyűjtők Országos Szövetségnél vállaltam 
állást. Mivel az édesanyámnak nem volt 
semmilyen nyugdíja, havonta adtunk 
haza némi pénzecskét a  testvéreimmel, 
így támogattuk őt. Később a  Főspedhez 
kerültem munkaügyi előadónak, és  on-
nan mentem nyugdíjba 1983-ban.

− Már kislánykorában is sokat olvasott?
− Naphosszat bújtam a  könyveket, 
mindent elolvastam, ami a  kezem 
ügyébe került! Emlékszem, kilen-
céves koromban az  Egri csillagokat, 
Sienkiewicz-regényeket meg a  lengyel 
szabadságharcról szóló munkákat olvas-
tam fel a  nagymamámnak, aki glaukó-
mában szenvedett, s nemigen látott már. 
Mézes kenyér volt a  jutalmam. Rengete-
get olvasok ma is, keresztrejtvényt fejtek, 
de magam látom el a háztartást és a ker-
tet is. Szeretem az erdélyi írókat, szívesen 
olvasok életrajzokat, memoárköteteket 
és történelmi regényeket, de imádom pél-
dául Tagore verseit is.

Hál’ isten, a gödi könyvtár állománya 
igen gazdag, s  kedvemre válogathatok 
a könyvek között. Öregasszonyos kerekes 
szatyrommal el-elbandukolok a  könyv-
tárig, de sokszor segítségemre siet Nagy 
Ági is, aki helybe hozza nekem az olvas-
nivalót.

− Ha azt a  butaságot kérném, hogy 
egyetlen könyvet mutasson meg nekem 
a legkedvesebbek közül, melyik lenne az?
− A  Tiszavárkony című könyv, amely 
a Száz magyar falu könyvesháza sorozat 
darabjaként jelent meg 2007-ben. A soro-
zatnak egyébként a nagyszerű történész, 
Kosáry Domokos volt a  főszerkesztője, 
akinek az édesanyja gyermekkorom nép-
szerű szerzője, Kosáryné Réz Lola volt. 
Azért is kedves nekem ez a  szülőfalum-
ról szóló könyv, mert a  benne szereplő 
forrás anyagok egy részét a  testvéreim 
gyűjtötték össze, sőt a könyvben szerepel 
édesanyánk és édesapánk fényképe is.

− Szerkesztőségünk és olvasóink nevében 
is kívánok Irénke néninek jó egészséget 
és  még sok-sok, könyvek között töltött 
nyugalmas esztendőt!

W. B.

INTERJÚ

Tiszavárkonytól Gödig
Egy verőfényes márciusi délelőttön lehettem Bálint Margit Irén alsógödi házá-
nak vendége. Irénke néni májusban tölti be 95. életévét, ám a közelgő születés-
nap mellett látogatásom másik apropója, hogy ő a Városi Könyvtár legidősebb 
olvasója. Nem volt véletlen tehát, hogy aznap Hegyi Valéria könyvtárvezető is 
felkereste őt.

Hegyi Valéria, a városi könyvtár vezetője virággal kedveskedett Irénke néninek, legidősebb 
olvasójuknak

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

2019. április 27-én, szombaton 16 órakor:
Bográcscsata az udvaron

(Családotthon Telep: 
Eper József – Kertváros: Gyenes Károly);

Közben:
Retró társasjátékok megújítása

(dr. Gajáry Antal)
Az eszem-iszom után kb. 18 órakor:

Beszélgetés

Info: retroadyklub@gmail.com
(06 30) 370-2491
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KÖNYVES ÖTÖS
áprilisi könyvajánlatunk:
•  Kollár-Klemencz László: A  műanyag kerti székek 

élete
•  Edward Rutherfurd: Párizs
•  Grecsó Krisztián: Vera
•  Anna Politovszkaja: Orosz napló
•  Molnár T. Eszter: A Kóbor Szálló

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Gerlóczy Márton: Mikecs Anna - Altató
Időpont: 2019. május 30. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Regényében a  Jékely családból származó Gerlóczy 
Márton női sorsokon keresztül mutatja be családjá-
nak történetét, amelyhez családi naplókat, emlékira-
tokat és leveleket is felhasznál.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
Katica Gyermekkönyvtár
Bütykölde
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. április 26. (péntek) 13-tól 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Bütykölde
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. május 3. (péntek) 13-tól 17 óráig

TÁRSASJÁTÉK KLUB
2019. május 11-én, szombaton tartjuk a klub követke-
ző összejövetelét, 15 és 18 óra között.
Várjuk a  játékos kedvű felnőtteket és  gyerekeket 
8-tól 99 éves korig!
Információk: (06 27) 532-155, konyvtar@god.hu

AZ AVANTGARDE ÉS A BLUES
Köznapi tárgyak a művészetben
címmel várja a könyvtár az érdeklődőket egy külön-
legesnek ígérkező művészettörténeti programra. 
Az  előadásnak, melyet Székely Árpád tart, egy szi-
vardobozgitár-bemutató is része lesz.
Közreműködik: Gier Gabriel (ének, gitár, szájharmo-
nika, Horváth István (basszusgitár, háttérvokál).
A belépés díjtalan!
Időpont: 2019. május 25., szombat 19 óra
Helyszín: A  Hely (Pesti út 82/A, a  barkácsbolt alatti 
pincehelyiség)

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

PROGRAMAJÁNLÓ

Blues és avantgárd

Székely Árpád művészettörténész, zenész és  bluesrajongó 
előadásában érdekes és  meglepő kapcsolatot teremt a  blues 
és az avantgárd között.

Az avantgárd − eredeti jelentése: élcsapat − a 20. század minden 
évtizedében más és  más „izmussal” jelentkezik: kubizmus, da-
daizmus, szürrealizmus, minimalizmus stb. Ez a két világháború 
és  a  forradalmak által szétszaggatott Európa művészi reakció-
ja az apokalipszisre. A blues, melyről esett már szó Gödön egy 
háromrészes program keretein belül, Amerikából indul. Egyik 
leglátványosabb manifesztációja a  szivardoboz-gitár. Az  első – 
fényképpel is dokumentált – szivardoboz-hegedű az  amerikai 
polgárháború idejéből származik.

Május 25-én szivardobozgitár-bemutatót is tart Gödön Szé-
kely Árpád. A Ghánában szerzett személyes tapasztalatai, talál-
kozása az egyhúros afrikai hangszerekkel arra inspirálták, hogy 
ő is elkezdjen ilyeneket készíteni. Az eredmény magáért beszél. 
Ismert magyar blueszenészek – többek között Pribojszki Mátyás 
– már felfedezték Székely Árpád fantáziadús hangszereit. A vé-
céülőkéből, mentőládából vagy éppen öltözőszekrény-ajtóból ki-
alakított gitárok ékesen bizonyítják, hogy a zene mindenhol jelen 
van, csupán észre kell venni.

A blues és az avantgárd először a második világháború után 
találkozik. Az angliai képzőművészeti iskolákban menedéket ta-
láló „dühöngő” ifjúság – a későbbi rockgeneráció – keblére öleli 
a bluest. A blues önkifejező, improvizatív, esetenként szürrealista 
szövegekkel telitűzdelt társadalomkritikus műfaja lesz a háború 
utáni generáció szócsöve. Alexis Kornert idézve: „Ha valakinek 
tetszik, amit csinálok, az  jó, ha nem tetszik, úgy is jó, mert én 
csak magamnak zenélek…” Ez a  fajta individualizmus jellemzi 
a háború utáni korszak művészetét is, ahol az alkotók és alkotá-
saik nem a kommersz igényeknek igyekeznek megfelelni, hanem 
a társadalmi változásokat tükrözik.

A gödi előadás során kiderül, hogy a  legtöbb 60-as évekbeli 
rockzenész képzőművészként vagy költőként is megállná a  he-
lyét. Például John Lennon, Ron Wood, John Mayall, Bob Dylan, 
hogy csak néhányat említsünk, de vannak olyanok is, mint 
Stuart Sutcliffe, a Beatles első basszusgitárosa, aki festőként fe-
jezte be rövid életét. És akad példa a fordított sorrendre is: Klaus 
Voormann, aki az  első Beatles-fotókat készítette Hamburgban, 
neves basszusgitáros lett Londonban.

A téma tehát izgalmas! Székely Árpád előadásában megeleve-
nedik a turbulens 20. század művészete.

Gier Gabriel
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KIÁLLÍTÁS

Utazások a Széchenyiekkel
Az egyre terebélyesedő helytörténeti gyűjteményét gon-
dozó dr. Lepp-Gazdag József a Széchenyi család gödi kö-
tődéseit kutatva került kapcsolatba dr. Messik Miklóssal 
és  Gáspár Jánossal, akik felajánlották, hogy az  ország 
számos városában már nagy sikerrel bemutatott Széche-
nyi-anyagukkal Gödre is szívesen eljönnek.

Miután kiderült, hogy a József Attila Művelődési Ház-
nak éppen van szabad kiállítóhelye, nemzeti ünnepünk 
előestéjén, március 14-én a nagyteremben megnyílhatott 
a Széchenyi-emlékek nyomában, Európában című fotódo-
kumentációs kiállítás, és  sor kerülhetett az  azonos című 
könyv bemutatására is.

A kiállításmegnyitón megjelenteket Szabó Zsuzsa, 
a művelődési ház igazgatója köszöntötte, majd dr. Messik 
Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke 
és Gáspár János, a Magyar Közlekedési Közművelődésért 
Alapítvány elnöke vetített képes előadásban mutatta be „a 
legnagyobb magyar” és kisebbik fia, Széchenyi Ödön ha-
zai – közöttük gödi! − és európai kötődéseit, emlékhelyeit.

A rendkívül érdekes kiállítás március végéig volt látható 
a József Attila Művelődési Ház nagytermében.

(w)

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: a Madarak és fák napján

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

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

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

Április 28., vasárnap 11 óra
Grimm−Pécsváradi−Vizeli: A halász meg a felesége
mesemusical
A Magyarock Dalszínház előadása

Április 28., vasárnap 15 óra
Presser−Sztevanovity D.−Horváth: A padlás
musical
A Magyarock Dalszínház előadása 

Május 10., péntek 19 óra
Carlo Goldoni: A hazug
vígjáték
A Váci Dunakanyar Színház és az Esztergomi Várszínház előadása

Május 12., vasárnap 11 óra
Bednai Natália–Nagy Péter Sebastian: Az aranyhajú leány
zenés mesejáték
A Pódium Színház előadása

Május 14., kedd 16 óra
A. P. Csehov: Ványa bácsi
dráma
A Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház előadása
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− Hogyan fogadták a könyveit a kriti-
kusok, és hogyan az olvasók?
− A  moly.hu kommentjeit említeném 
elsőnek, mivel ezt a  közösségi felüle-
tet manapság többen olvassák, mint 
a nyomtatott lapok kritikáit. Ráadásul 
az ott leírtakat nem csupán az irodal-
mi közeg, hanem az olvasók is nyomon 
követik. A regényeimről szóló vélemé-
nyek bíztatóak a számomra, nem utol-
sósorban azért, mert többnyire szél-
sőséges helyzetekbe került, többnyire 
radikálisan gondolkodó emberekről 
írok, s  ehhez mérve is meglepően jó 
kritikákat és  véleményeket kaptam 
a munkáimról.

További előnye az  ilyen portálok-
nak, hogy rajtuk keresztül el lehet érni 
az olvasóimat. Ami pedig a „számada-
tokat” illeti, a könyveimből a megjele-
nésük utáni első hónapokban néhány 
száz példány kelt el, ami egy fiatal szer-
ző esetében átlagosnak mondható.

− Meglepte, hogy 2017-ben jelölték 
a  Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj-
ra?
− Természetesen. Ez a 35 év alatti írók 
legrangosabb hazai támogatása, s  ed-
dig olyan kitűnő fiatal kortársaim 
nyerték el, mint például Krusovszky 
Dénes, Mán-Várhegyi Réka és Závada 
Péter.

− Arra kérem, hogy meséljen a  gödi 
kötődéseiről…
− Hatéves voltam, amikor a  szüleim 
a  fővárosban kaptak munkát, s  Mis-
kolcról először Dunakeszire költöz-
tünk, majd egy év múlva Gödre. Hu-
szonkét éves koromig laktam ebben 
a  városban, amelyet nagyon megsze-
rettem, és  nyilván az  sem véletlen, 
hogy az  első regényem dunakanyari, 
graffitis csoportokhoz köthető fiata-
lokról szól. Megjegyzem, viszonylag 
kevés kortárs irodalmi műben szere-
pelnek budapesti agglomerációban élő 
fiatalok.

Jó emlékeim vannak Gödről, kis-
srácként sokat bandáztam a  környé-
ken. Az pedig különösen szimpatikus 
volt számomra, hogy közel vagyunk 
a  fővároshoz, hamar el lehetett jutni 
Pestre szórakozni vagy éppen kultu-
rális élményekkel gazdagodni. Élvez-
tem Budapest világvárosi nyüzsgését, 
ugyanakkor békés, természetközeli 
környezetben éltem.

− Idén végzett a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem Intermédia Tanszékén. 
A tanszék rendkívül széles képzési pa-
lettáján mely színek érdekelték legin-
kább?
− Az  intermédia-képzés feladata, rö-
viden összefoglalva, a  művészképzés 

kiterjesztése olyan műformák és  mű-
vészeti technikák irányába, amelyek 
a 20. századi képzőművészetben jelen-
tek meg először, például mások mellett 
a fotókinetikus és elektronikus művé-
szetek, a  multimédia, az  akcióművé-
szet vagy az új kommunikációs techni-
kák. Ami számomra a  legrelevánsabb 
volt, az  a  médiaművészet és  a  közös-
ségi művészetekkel való foglalkozás. 
Az egyetem vége felé ezen a  területen 
kezdtem el tevékenykedni, s a mai na-
pig dolgozom egy olyan civil szerve-
zetben, amellyel közösségi projekteket 
menedzselünk európai fiataloknak, 
többnyire művészeti témákban. Töb-
bek között az  Erasmus+ program ke-
retében nemzetközi ifjúsági csereprog-
ramokat szervezünk, húsz-harminc 
fiatal részvételével.

Szeretnénk Gödön is létrehozni va-
lami ilyesmit a nyár végén, ősz elején. 
Kilenc napot töltünk el együtt, s min-
denki megoszthatja a  többiekkel a  sa-
ját országában szerzett tapasztalatait, 
például a társadalmi felelősségvállalás 
területén. Azt, hogy miképpen tudják 
érvényesíteni a jogaikat, hogyan illesz-
kednek be az adott társadalomba, ho-
gyan bánnak a  kisebbségekkel. Az  én 
témáim alapvetően a közösségi művé-
szetekhez kapcsolódnak, és  lényegük 
a fiatalok bevonása a különféle alkotási 
folyamatokba.

Maga az írás magányos tevékenység, 
ami bezárttá tesz engem és  elszakít 
azoktól az emberektől, akikkel foglal-
kozom, ezek a  projektek viszont kö-
zelebb visznek a  kortársaimhoz, ami 
azért fontos számomra, mert többnyire 
ők a regényhőseim. Regényírás közben 
alaposan végiggondolhatom a projekt-
munkáimat, sőt, dokumentálhatom 
azokat, s  ezáltal hitelesebbnek érzem 
az írásaimat.

− Úgy tudom, elkészült a negyedik re-
génye.
− Valóban, a  közelmúltban adtam le 
a  kéziratot a  Kalligram Kiadónak, 
s várom a válaszukat.

− Mondjuk, idén ősszel eljönne Gödre 
egy író-olvasó találkozóra?
− Szívest-örömest. Megtiszteltetésnek 
vennék egy ilyen meghívást.

W. B.

INTERJÚ

Könnyed stílus, erős állásfoglalás
Bódi Péter 1991-ben született Miskolcon. Első regénye, a Szétírt falak 2012-
ben jelent meg az Ab Ovo Kiadónál, a második, a Hipster 2017-ben, a harma-
dik, az Engedetlenek pedig tavaly, az utóbbi kettő a Kalligram Kiadó gondo-
zásában.

Bódi Péter a váci piaristáknál érettségizett, később filmkészítést tanult, majd 
a Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén szerzett diplomát 
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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

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

18 órától
Grandpierre Atilla:
Ősi Magyarország

Grandpierre Atilla őstörténeti előadásával várjuk az érdeklődőket.
További információ: (06 30) 383-9567
A program ingyenes!

május 

10
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

10 órától
25. Gödi Madarak 
és Fák Napja
A jubileum alkalmából invitáljuk 

szabadidőközpontunkba az érdeklődőket. Rossz idő 
esetén a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt!

11 órától
Ákom-bákom Bábszínház: 
Aranyszóló pintyőke
A társulat ezúttal a Madarak és fák napja szabadtéri 
színpadán várja a kicsiket és nagyokat.

14 órától
Erdőlakók a legapróbbaktól 
a legszínesebbekig
Potyó Imre természetfotós, környezetkutató 
vetített képes előadása a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében!

15 órától
Iszkiri-koncert
A gödiek kedvenc gyermekzenekara a Madarak és fák 
napja szabadtéri színpadán várja a családokat.
Az esemény Göd várossá avatásának 20 éves jubileuma 
alkalmából megrendezésre kerülő 20 rendezvényből álló 
programsorozat része.

május

19
vasárnap

Részletes program a Gödi Körkép 5. oldalán!
További információ: (06 30) 383-9567
A programok ingyenesek!

17 órától
Szirtes Folk-koncert
Szirtes Edina Mókus jazz- és népzenészekből álló 
formációjával várjuk a közönséget.
Az esemény Göd várossá avatásának 20 éves jubileuma 
alkalmából megrendezésre kerülő 20 rendezvényből álló 
programsorozat része.

AJÁNLÓ
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Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14.

További információ:

(06-30) 383-95-67

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

További információ: (06-30) 383-95-67
Duna-part Nyaralóházak 2132 Göd, Jósika u. 14.

További információ: (06-30) 383-95-67

GR ANDPIERRE ATILL A

Ősi Magyarország
ŐSTÖRTÉNETI ELŐADÁS

2019. MÁJUS 10., PÉNTEK 18 ÓRÁTÓL 
A DUNA-PART NYARALÓHÁZAKBAN

A program ingyenes! Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)

Információ: (06 30) 383-9567
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com
Rossz ido“ esetén a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt!

A társulat ezúttal a Madarak és fák napja szabadtéri 

színpadán várja a kicsiket és nagyokat.

bábjáték gyerekeknek

május 19., vasárnap 11 órától

A program ingyenes!

Ákom-Bákom Bábszínház

Aranyszóló pintyőke

Potyó Imre természetfotós, 
környezetkutató vetített képes 
előadása a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében!

Erdőlakók
a legapróbbaktól a legszínesebbekig

A gödiek kedvenc gyermekzenekara a Madarak és fák 
napja szabadtéri színpadán várja a családokat.
Az esemény Göd várossá avatásának 20 éves jubileuma 
alkalmából megrendezésre kerülő 20 rendezvényből álló 
programsorozat része.

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

További információ: (06-30) 383-95-67

Iszkiri koncert

Szirtes Folk-koncert

május 19., 
14 órától

2019. május 19., vasárnap 17 órától

Szirtes Edina Mókus jazz- és népzenészekből álló formációjával várjuk a közönséget.
Az esemény Göd várossá avatásának 20 éves jubileuma alkalmából megrendezésre 
kerülő 20 rendezvényből álló programsorozat része.

2019. május 19., vasárnap 15 órától
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ÁPRILIS 16., KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Mesterség vagy művészet? Kalapkészítés Gödön.

ÁPRILIS 26., PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub délutánja

18.00

A Borklub programja

ÁPRILIS 30., KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Anyai, nagymamai szerep

MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának rendezvénye

MÁJUS 6., HÉTFŐ | 13.00−15.00
A Kertbarátok Klubjának programja

MÁJUS 8., SZERDA− 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub délelőttje – A különböző kendőfajták, megkötési 
módok bemutatása mellett a klub hangsúlyt fektet a kötődő nevelés, a mosható pelenka 
és a környezettudatos háztartásvezetés népszerűsítésére is.

MÁJUS 9., CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

MÁJUS 10., PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub rendezvénye

MÁJUS 13., HÉTFŐ | 13.00−15.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

MÁJUS 14., KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja
Téma: Egészségdélután dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalinnal

MINDEN KEDDEN 18.00−21.00
Bridzs Klub

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

ÁPRILIS 27., SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub rendezvénye

MÁJUS 4., SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület találkozója

Aktuális rendezvények
ÁPRILIS 17., SZERDA | 16.00

Családi Kézműves Játszóház – Húsvéti dekorációkat készítünk. Részvételi díj: 700 Ft/fő

ÁPRILIS 27., SZOMBAT | 9.00−16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub szervezésében: csontkovács, talpmasszőr, 
vércukor- és vérnyomásmérés, véranalízis, test-szellem gyógyító, energetizáló, szellemsebész, 
látnok, sorselemzés, energetizálás, jósnő, spiritiszta, ásványékszerész, rezgésterápia, 
számmisztika, nyirokmasszázs, prána gyógyító. A rendezvény regisztrációhoz kötött. 
Érdeklődni lehet a művelődési házban.

MÁJUS 3., PÉNTEK | 15.00
Ferenczy László ETI vizsgával rendelkező természetgyógyász „Egészség természetesen” című 
előadása. Utána kötetlen beszélgetés. Támogatási díj: 500 Ft/fő

18.00
Szimbólumok és mandalák – az Őszikék Egészségmegőrző Klub kiállítása. A kiállítást 
megnyitja Szabó Ferenc alapító tag

MÁJUS 4., SZOMBAT | 13.00
Könyvbemutató – Antal György Bálint Csillogó kavicsok című verseskötete megjelenése 
alkalmából
Közreműködnek: Cserepkainé S. Mária, Harthmann Irén, Nagy Zoltánné, Schiller László, Vincze 
Dánielné, Turai Kiss Mária, German István, Antal György Bálint
Konferál: Antal György Bálint
A szerző könyvei megvásárolhatók. A költő dedikál. A belépés díjtalan.

MÁJUS 6., HÉTFŐ | 17.00
A GDSE jótékonysági táncgálája a MIDAL javára. Fellépnek a Gézengúzok.

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

ünnepi nyitvatartás a gödi Tűzoltószertárban
2019. május 3-án, 
pénteken 9-től 15 óráig
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napján

Programok: a kiállítás megtekintése, kézműves 
foglalkozás, ugrálóvár a gyerekeknek.
Várjuk csoportok jelentkezését is, időpont-egyeztetéssel: 
(06 20) 254-5124
Helyszín: 2132 Göd, Bozóky tér 9.
A belépés díjtalan!

A MAGYAR TŰZOLTÓK NAPJÁN

További  információk:  (06 27) 532-160, www.godimuvház.hu,  info@godimuvhaz.hu

Gödi Körkép | 2019. 4. szám AJÁNLÓ
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A gödi

Kertbarátok Klubja
szeretettel meghívja Önt

2019. május 4-én, szombaton 13 órakor 
a József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

kamaratermében tartandó könyvbemutatóra,

Antal György Bálint: Csillogó kavicsok 
című verskötetének megjelenése alkalmából. 

Közreműködnek: Cserepkainé S. Mária, Harthmann Irén, 
Nagy Zoltánné, Schiller László, Vincze Dánielné, Turai Kiss 

Mária, German István és Antal György Bálint
Konferál: Antal György Bálint

Májusi témánk:
Családi szereposztás – erőforrástérképünk 1. 
Hogyan működik a családunk? Kinek mi a feladata? 
Jól érezzük magunkat a saját családi szerepeinkben?
Tudunk-e segítséget kérni, ha úgy érezzük, túl sok a feladat? Ki tudjuk fejezni 
az igényeinket?

A tudatos élettervezés alapja az, hogy miként működnek az elsődleges 
kapcsolataink, és mennyire érezzük támogatónak azt a közeget, amit 
a családunknak nevezünk. 

Szeretettel várunk 2019. május 8-án, szerdán délelőtt 10 órakor a József Attila 
Művelődési Házban, hogy egy inspiráló beszélgetés során megismerjük saját 
működésünket, elakadásainkat, és közelebb kerüljünk a megoldásokhoz Gaál 
Szilvia irodalomterapeuta vezetésével. 

Meghívott szakértő: Jámbor Fruzsina coach
Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
Előzetes jelentkezés szükséges: tudatosgod@gmail.com
További információk: www.godimuvhaz.huIro
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A költő a helyszínen 
dedikál, könyvei 

megvásárolhatóak.
A belépés díjtalan.
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A gödi Orkhesztika Hastáncklub 
eredményeiről korábban már több-
ször beszámoltunk. A  hastáncklub 
2017 nyarán ünnepelte alapításának 
és fennállásának tízedik évfordulóját. 

A  hölgyek idén március elején újabb 
sikert értek el.

− A  Budapesten megrendezett XIII. 
Holdfény Lányai páros és  csoportos 
nemzetközi hastáncversenyen   kezdő 
csoport kategóriában a második helye-
zést érte el az  Orkhesztika Hastánc-
klub, mindössze egy ponttal lemaradva 
az első helyről – tájékoztatott bennün-
ket Sághy Judit, a tánccsoport vezetője.

LABDARÚGÁS

A GSE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U13
Dunakeszi Vasutas I. – Gödi SE 0-1 (góllövő: 
Muka Patrik)
SZEFI – Gödi SE 2-0
VS Dunakeszi – Gödi SE 0-8 (Kovács 
Zsombor 3, Balogh Ákos 2, Láng Benedek, 
Muka, Telek Richárd)
Gödi SE – Csömör 2-1 (Balogh, Madaras 
Ákos)
Dunakeszi Vasutas II. – Gödi SE 0-1 (Láng)

U14
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas 5-1 (Helmes 
Vilmos 3, Madaras Ákos, Kapotsfy Tamás)
Veresegyház LUA – Gödi SE 2-5 (Helmes 2, 
Ferenci Botond, Madaras, Dobos Patrik) 

U17
Perbál SC – Gödi SE 1-2 (Baksa Bence, 
Dobos Szabolcs)

Felnőtt Megye II.
Bagi TC ‚96 – Gödi SE 1-2 (Oláh Dániel, Török 
Dániel)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 1-1 (Pethő Balázs)
Gödi SE – Pile-Szántó SE 2-5 (Jakus Szabolcs, 
Sápi Márton)
Veresegyház VSK – Gödi SE 4-1 (Sápi)
Gödi SE – Budakalászi MSE 2-0 (Honti 
Barnabás, Bartha Ádám)

Felnőtt Megye IV.
Gödi SE – Pomáz-ICO SE II. 4-0 (Martin-Gál 
Miklós 2, Ráth Vince, Sebő András)
Sződi BLSE – Gödi SE 0-4 (Martin-Gál 3, 
Farkas Krisztofer)

Öregfiúk
Gödi SE – Szobi SC 6-2 (Román Gergely, 
Takács Ádám, Tollas Gábor, Horváth Gábor, 
Wagner Bálint 2)
Nógrád SE – Gödi SE 1-6 (Takács, Tollas, 
Horváth, Laczik Zsolt, Tuza József, 
Hiervarter Károly) 

Nők
Nagykáta – Gödi SE 0-7 (Stiglincz Orsolya, 
Sáreczné Deák Andrea, Gálik Ágnes 2, 
Vanda Gabriella, Soulavyné Selmeci Ágnes 
2)
Tárnok – Gödi SE 4-1 (Soulavyné)

A női csapat a Nagykáta legyőzésével 
bejutott a női Pest megyei kupa legjobb 
négy csapata közé. Az elődöntőben nem 
sikerült a bravúr a Tárnok csapata ellen, 
így a gödi lányok nem kerültek be a júniusi 
kupadöntőbe. A bajnoki küzdelmek a Pest 
megyei 3/4 pályás bajnokság felsőházának 
keleti csoportjában folytatódnak.

KARATE

Egyre jobb nemzetközi szereplés, hatan 
a válogatottban

Az Életforrás Do karatésainak eredményei folyamatosan jönnek, egyre jobbak 
a versenyzők és egyre többen versenyeznek. Erről számolt be Karakó Sándor, 
a gödi Huzella Tornacsarnokban készülő küzdősport-csoport négy danos mes-
tere.

A hazai versenyeken túl már nemzetközi szinten is letette névjegyét a gödi Életforrás Do 
(jobbra Karakó Sándor edző)

− A  2019-es évet  január végén egy 
nemzetközi WKF-versennyel kezd-
tük, amelyen a  gödi Kovács Mercédesz 
bronz ér met szerzett kumitében, azaz 
küzdelemben. Az  idei évtől ő  is a  ma-
gyar JKA karate-válogatott tagja,  így 
már hat válogatott sportolót ad a  gödi 
Életforrás Do karate szakosztálya: ötöt 
kumitében és egyet formagyakorlatban.

Február közepén japán sportolók 
érkeztek a  szövetséghez, ahol együtt 
edzettünk velük és  rengeteget  tanul-
tunk tőlük az  együtt töltött hét so-
rán. Február végén Pozsonyban vet-
tünk részt egy WKF-világkupán, ahol 
Karakó Roland a  legjobb négy közé 
jutásnál esett ki, bírói döntéssel, de ez 
is nagyon jó eredménynek számít egy 
nemzetközi viadalon. Ügyesen, szív-
vel-lélekkel küzdött  Magyarországért. 

A  versenyen Dudás Jázmin is indult, 
aki a nyolc közé jutásnál esett ki, szu-
perül küzdött, de a  végére elfáradt. 
Március közepén, a Kunmadaras Kupa 
országos versenyen már harmadik ala-
kalommal lettünk a legeredményesebb 
egyesület. Ez kiváló eredmény, a többi 
nagy klubbal ellentétben mi kicsik va-
gyunk, a  többiek jobb lehetőségekkel, 
nagyobb támogatással készülhetnek. 
13 arannyal végeztünk az  élen, a  má-
sodik helyezett klub kilencet nyert. 
Célunk a  májusi korosztályos Euró-
pa-bajnokságon Csehországban, majd 
az  esztendő végén Spanyolországban 
a  kontinensviadalon, Portugáliában 
a  világbajnokságon minél jobban sze-
repelni – tájékoztatta lapunkat Karakó 
Sándor.

V. F.

HASTÁNC

Nemzetközi versenyen lett dobogós a gödi 
csoport

SPORT
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PROGRAMAJÁNLÓ

Bringázni és kenuzni hívnak 
a Becsal szervezői
A Belépés Családostul programsorozat áprilisi állomásán kerék-
pározás és kenuzás szerepel a programban.
Időpont: 2019. április 27., szombat
Gyülekező: 9 órakor a felsőgödi Duna-Part Nyaralóházak par-
kolójában (Jósika u. 14.).
Program:  biciklizés Nagymaros  határáig (25 km). A  par-
ton található  Nomád Bár lesz a  bázishely, ahol pihenés, közös 
ebéd, társalgás, díjmentes kenuzási lehetőség várja a  résztve-
vőket. 15 óra körül indulás vissza Gödre. Az  eseményen részt 
vevők a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség vendégei lesznek 
az „Együtt a vízen” program keretében.
Wagner László és csapata szeretettel várja a felnőtteket, a gyer-
mekeket és a családokat.
Jelentkezési határidő: április 22-ig a  becsal6@gmail.com elekt-
ronikus címen.

KÉZILABDA

Szoros mezőnyben tabellavezető 
a gödi női csapat
A Gödi SE női kézilabdacsapata az NBI/B bajnokság ke-
leti csoportjában szerepel. Az idei szezonban is a tisztes 
helytállás és a  stabil NBI/B-s pozíció kiharcolása a cél-
juk. A bajnokság háromnegyed részén már túl vannak, 
az  eltelt időszakot Molnár Zoltán szakosztályvezető ér-
tékelte.

− Az őszi szezont az elvárásainkon felül teljesítette a csapat, 
így a tavaszi folytatást a tabella harmadik helyéről várhat-
tuk. Háromhetes pihenő után kezdtük meg a felkészülést. 
Az  eredményeinket értékelve elmondhatom, hogy azok 
megfeleltek a terveinknek. Lehetőségünk nyílt az alapozás 
alatt színvonalas edzőmérkőzéseket játszanunk a  GVM 
Europe-Vác felnőtt és  utánpótlás-, valamint a  DKA ifjú-
sági csapatával. A  bajnoki rajt előtt két héttel egy nem-
zetközi kupára kaptunk meghívást Csallóköz-Aranyosra, 
ahonnan kupagyőztesként tértünk haza. Jól kezdtük a ta-
vaszi rajtot, az  elmúlt öt mérkőzésből négyszer győzte-
sen hagyhattuk el a  pályát. Bravúrként könyvelhetjük el 
a  Hajdúnánás elleni idegenbeli egygólos győzelmünket. 
A hátralévő fordulókban nehéz mérkőzések várnak ránk, 
de a  sorsolásnak köszönhetően ezeket hazai pályán fog-
juk játszani. Jelenleg az első helyet foglaljuk el a tabellán, 
azonban a  mezőny nagyon szoros. Az  első és  a  hatodik 
helyezett csapat között mindössze négy pont a különbség. 
A  következő meccseinken kiélezett küzdelmekre számí-
tunk, és még alaposan átrendeződhet a  jelenlegi rangsor 
– nyilatkozta a Gödi Körképnek Molnár Zoltán.

TAVASZI EREDMÉNYEK:
Szentendrei NKE – Gödi SE 25-29
Gödi SE – Balmazújváros 33-19
FKSE-Algyő – Gödi SE 26-33
Gödi SE – Nyíradony 26-35
Hajdúnánás – Gödi SE 23-24

A tabella éllovasai: 1. Gödi SE (25 pont), 2. Szent István SE-OTP Bank 
(24 pont), 3. Nyíradony VVTK (23 pont).

Ha a gödi kézilabdázók lendülete kitart, nagyon szép eredményt 
jegyezhetnek a bajnoki szezon végén, az NBI/B-ben

Az áprilisi túrán a kenut és a „hozzávalót” a szervezők biztosítják
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    2134 Sződ, Szent István út 2.
allas@robot-x.hu, +36 27 592 070

Robot-X Hungary Kft.  

Ipari automatizálással, robotcellák, egyedi célgépek 
tervezésével és kivitelezésével foglalkozunk.  

Több mint 10 éves robottechnológiai tapasztalatunknak, 
innovatív megoldásainknak és elhivatott kollégáinknak 

köszönhetjük dinamikus fejlődésünket, és azt, hogy mára 
Magyarországon meghatározó szerepet töltünk be  

az ipari automatizálás területén.

Az alábbi pozíciókra keressük új kollégáinkat:

  cnc-maró gépkezelő
  lakatos/hegesztő
  elektromos szerelő
  mechanikus szerelő

ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK!

Részletek és jelentkezés: 

www.robot-x.hu/karrier
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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. márciusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Ejnye, Blöki, ezt a nagyapám 
ültette!”

A nyertes ezúttal: Kókai András

Szerencsés megfejtőnk két 
jegyet nyert a Váci Dunakanyar 
Színház Luxemburg grófja című 
előadására.
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Lakás-
karbanartás 

+36 70 272 1633 
Segítünk 
problémái 
megoldásában ! 

Fúrunk, vágunk, ragasztunk,

fel- és leszerelünk 
Összeállítunk, szétszedünk, 
beállítunk, cserélünk, 
javítunk. 

Kismunka? 

 

Bízzon meg minket  

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
100m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2890 Ft/m2

      10 cm-es 3190 Ft/m2

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

AKCIÓ
Április 25-ig

Terrán cserepek
akciós áron!

Festés – mázolás
tapétázás

Minőségi munka 
garanciával, 
korrekt áron.

Telefon: 
(06-20) 484-7182

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

Gödi Körkép | 2019. 4. szám HIRDETÉS
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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 god.allas@maltai.hu  
e-mail címen lehet. • Telefon: (06-70) 502-7546

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

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

Akác, tölgy, bükk 42 000 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.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
Gödi Körkép | 2019. 4. szám HIRDETÉS
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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) 9466-567Szőnyegtisztítás: 

1400-1800 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.

Konténerrendelés. 
Telefon: (06-20) 941-5805.
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