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Beszámoló a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság  
és a Gödi Rendőrőrs  
2018. évi működéséről
Tóth Csaba ezredes, rendőrkapitány 
az éves beszámolót előzetesen eljutatta 
a  képviselő-testület tagjainak. Ebből 
kiderül, hogy a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság az illetékességi körébe tarto-
zó négy településen (Dunakeszi, Göd, 
Fót és Csomád) mintegy 84 ezer állam-
polgár biztonságára ügyel. A  regiszt-
rált bűncselekmények száma a korábbi 
évekhez hasonlóan 2018-ban is tovább 
csökkent. Tavaly Gödön 13 lakásbetö-
rés, 65 lopás, egy rablás, 4 testi sértés, 
11 garázdaság és  11 rongálás történt. 
2018-ban a felderítések eredményessé-
ge ismét javult. A  beszámoló egyebek 
mellett részletesen szól a  közlekedési 
balesetekről, a  közbiztonság növelése 
érdekében tett intézkedésekről, a szol-
gálatteljesítés gyakorlatáról, valamint 
a bűn- és baleset-megelőzési tevékeny-
ségről.

Több képviselő – Kovacsik Tamás, 
Lenkei György és  Simon Tamás – is 
arra kérte a  rendőrkapitányt, hogy 
rendőri jelenléttel segítsék a  Közterü-
let-felügyelet munkáját.

A beszámolót a  képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

A Gödi Alapszolgáltatási 
Központ szakmai munkájának 
értékelése
A Tóth Ildikó intézményvezető által 
benyújtott beszámolóról, mely tartal-
mazza az  intézmény feladatait, a  más 
intézményekkel való együttműködés 
formáit, a szolgáltatásokról szóló tájé-
koztatás helyi módjait, majd részletezi 
a  feladatellátás szakmai tartalmait, 
az  önkormányzat illetékes bizottságai 
tárgyaltak, s azt elfogadásra javasolták. 
Ezt most a grémium tagjai szavazata-
ikkal is megerősítették.

A Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolója
A képviselő-testület egyhangúlag el-
fogadta a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. 2018-as üzleti évét záró 
egyszerűsített éves beszámolót, amely-
nek pénzügyi mérlege tartalmazza 

a  tárgyévi tételes üzleti adatokat, ösz-
szehasonlítva azokat a 2017-es év ada-
taival.

A testület döntést hozott arról is, 
hogy 2019. október 31-ig meghosz-
szabbítja a társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak  megbízatását. A felügyelő-
bizottság tagjai így továbbra is Lenkei 
György, Sipos Richárd és Horváth 
Szilárd. 

A helyi környezetvédelmi 
rendelet módosítása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
elmondta, hogy a  jelenleg érvényben 
lévő helyi környezetvédelmi rendelet 
– döntően − technikai jellegű módosí-
tásairól van szó, melyeket időközbeni 
törvényi változások tesznek szükséges-
sé, illetve egy esetben érdemi módo-
sításról. Az  utóbbi a  végrehajthatóság 
tekintetében könnyíti meg az  eljáró 
hatóság munkáját.

Az új környezetvédelmi rendelet el-
készítése egyébként folyamatban van, 
s az néhány hónapon belül a képvise-
lő-testület elé kerülhet. A javasolt mó-
dosításokkal a testület egyetértett.

A Településellátó Szervezet 
igazgatói álláshelyére 
vonatkozó pályázat kiírása
Markó József polgármester elmondta, 
hogy mivel a Göd Város Önkormány-
zata Településellátó Szervezetének 
vezetésével megbízott Rataj András 
igazgató közalkalmazotti jogviszonya 
– közös megegyezéssel – 2019. május 
31-ével megszűnik, a fenntartó feladata 
a magasabb vezetői munkakör pályáz-
tatása, majd a vezető megbízása.

A képviselő-testület szavazott arról, 
hogy a pályázatot 2019. április 30-ával 
írják ki, benyújtásának határideje pe-
dig 2019. május 30-a legyen.

Utcák kijelölése útépítés-
terveztetésre
Popele Julianna beruházási és  vá-
rosüzemeltetési osztályvezető elmond-
ta, hogy az  idei évi útépítési tervben 
szereplő 22 utca felújítási munkálatai 
az  év végéig befejeződnek, s  ha ma-
rad pénzügyi forrás, a  tartaléklistán 
szereplő utcák közül akár kettőnek is 
megkezdődhet a korszerűsítése.

A körzeti képviselők javaslatára 
a képviselő-testület kijelölte a követke-
ző ütem útépítési-útfelújítási munkái-
ban szereplő utcákat, illetve felkérte 
a címzetes főjegyzőt arra, hogy intéz-
kedjen a szükséges tervek elkészítteté-
séről.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület tagjai támogatták 
póttagok jelölését a május 26-ai szava-
zatszámláló bizottságokba, döntöttek 
az új, 24 tantermes iskola helyszínéről, 
a  Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami 
tulajdonú út önkormányzati tulajdon-
ba vételéről, valamint a Göd belterület 
525 hrsz.-ú közterület elnevezéséről 
(gróf Széchenyi Ödön park), illetve 
forgalomtechnikai döntéseket (sebes-
ségkorlátozás, záróvonal-felfestések 
stb.) is hoztak.

Végezetül pedig zárt ülésen döntöt-
tek a  „Gödi Gyermekekért Díj” ado-
mányozásáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. április 25.

Véradás Gödön
A Magyar Vöröskereszt gödi szer-
vezete véradást szervez a következő 
helyszíneken és időpontokban:

• Május 31., péntek | 14.00−18.00
Helyszín: József Attila Művelődési 
Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

• Június 14., péntek | 13.00−17.00
Helyszín: Ady Klub (2132 Göd, 
Kálmán u. 13.)

A véradásra a 18 és 65 év közötti fel-
nőtteket várják. Személyi okmányok 
szükségesek.

KÖZÉLET
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10 órától  megnyitó a Gödi Ifjúsági Fúvószenekarral 
és Mazsorettcsoporttal

10 órától 18 óráig Interaktív solymász tábor
11 órától  Ákom-bákom Bábszínház: Aranyszóló 

pintyőke című bábjáték
12 órától  A Városi Könyvtár rajzpályázatának 

eredményhirdetése
13 órától Heavenwards Dance 
13.30-tól GDSE-táncszakosztály
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, Gödi Növénykedvelő Klub: 
növényfelismerés és sorsolás,  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
Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 

Meghívó
Göd Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és kedves családját 

a Nemzeti 
Összetartozás 
Emléknapja

alkalmából rendezett
megemlékező ünnepségre

Időpont:
2019. június 4., 16.30 óra

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház

Köszöntőt mond: 
Markó József polgármester

A megemlékezés szónoka: 
Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség elnöke (Munkács)

A megemlékezésen közreműködnek 
a Búzaszem Iskola 

és a Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Kollégium diákjai

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 



BERUHÁZÁS

A Duna út és Ady Endre út felújítása

Felsőgöd fő közlekedési útvonalának felújításától sokan várják 
a forgalmi és a parkolási nehézségek enyhülését, a vízelvezetési 
problémák megszűnését, és persze azt is, hogy szebb, moder-
nebb lesz a városkép. A beruházás ütemezésével kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást kaptuk az önkormányzattól.

Göd Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztési tervei 
között szerepel a Duna út és Ady Endre út (21107. jelű bekötőút) 
belterületi szakaszának burkolatfelújítása a 2. számú főút és a Ki-
nizsi utca között, valamint ehhez kapcsolódóan a 2. számú főút 
– Duna út csomópont átépítése körforgalommá. 

Az útfelújítás részét képezi egy új, korszerű közúti híd építé-
se is a Szent Imre herceg utcai kereszteződésnél lévő híd helyén. 
A hatósági engedélyezéshez szükséges tervek elkészültek, jelen-
leg az engedélyezési eljárás van folyamatban.

A 2. számú főút és  a  Duna út csomópontjába tervezett kör-
forgalom engedélyezési és kiviteli tervei ugyancsak elkészültek, 
a jogerős hatósági engedély is megvan már, azonban a kisajátítási 
eljárás folyamata még tart.

A fenti infrastrukturális fejlesztésekről készült látványtervek 
megtekinthetők a város honlapján, a következő linken: 
www.god.hu/_site/doc/newswf20501112/20181128_latvanyterv.pdf

Az útfelújítással érintett teljes szakaszon zárt csapadékvíz-el-
vezető rendszer épül majd, ennek engedélyezése még folyamat-
ban van. A terv tartalmazza az útfelületek, a buszöblök, a parko-
lók és a járdák víztelenítését. A csapadékvíz befogadója a Szent 
Imre herceg utca melletti Ilka-patak.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az  Ady Endre út 
és a Duna út felújítását megelőzően, annak részeként saját beru-
házásában jelenleg az ivóvízvezeték rekonstrukcióját végzi. Ezzel 
egy időben kicserélik az összes házi bekötést is. A kivitelezés je-
lentős része nem érinti az útfelületet, így a kivitelezés csak kisebb 
mértékben akadályozza a gépjárműforgalmat. Azonban a Vasút 
utcai csomópontban a  hétvégeken félpályás lezárásra kell szá-
mítani. A kivitelezés várhatóan 2019. július végéig megvalósul. 
Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt 
fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.

 A csapadékcsatorna-építési munkák kivitelezése előrelátható-
lag 2020-ban megvalósulhat, ezt követően kezdődhetnek az út-
felújítási munkák.

GK 

KÖZLEKEDÉS

A MÁV idei évre tervezett gödi 
fejlesztései
Göd önkormányzata hosszú ideje tárgyalásokat folytat a MÁV-
val a  város vasútállomásainak rendezéséről. A  MÁV Zrt. ve-
zetőségének döntése alapján a  közelmúltban elkészült egy 
állomás-felújítási program, amelynek célja az  utazás színvo-
nalának javítása és  az  utazóközönség jobb komfortérzetének 
biztosítása. 

A 2019. évben felújítandó helyszínek között szerepel Alsógöd 
és Felsőgöd megállóhely. A fejlesztés során a kijavítják peronbur-
kolatot, új piktogramok, peronbútorok és B+R tárolók kerülnek 
az állomásokra, akadálymentes mosdókat alakítanak ki, és meg-
újulnak a látszófelületetek. 

Alsógöd megállónál az alábbi munkákat végzik el:
•  felújítják a  jelenlegi felvételi (állomás-) épületet, és  akadály-

mentes mosdókat alakítanak ki;
•  felújítják a peront, illetve előkészítik 2+2 utasbeálló építését;
•  elbontják a használaton kívüli épületeket;
•  lefestik az elválasztó betonkerítést.

Felsőgöd megállónál az alábbi munkák valósulnak meg:
•  felújítják a  jelenlegi felvételi (állomás-) épületet, és  akadály-

mentes mosdókat alakítanak ki;
•  felújítják a peront, illetve előkészítik 2+2 utasbeálló építését;
•  padokat, utcabútorokat helyeznek el;
•  kerékpártárolókat létesítenek;
•  térfigyelő-rendszert telepítenek a peronokra;
•  felújítják az aluljárót, elhárítják a vízszigetelési problémákat;
•  nem a projekt részeként, de az idei évben elbontják az állomás-

épület mögötti használaton kívüli épületeket (a felvételi épület-
től északra három épületet);

•  lefestik az elválasztó betonkerítést.

Alsógödön és Felsőgödön − a  jelenlegi tervek szerint − a pe-
ronok végeinél gyalogos átjáró létesül. Ezek még a tervezés fázi-
sában vannak. A megfelelő biztosítási mód megtervezése, kiala-
kítása és hatósági engedélyeztetése komoly feladatot jelent. Ezek 
a fejlesztések önálló projektként szerepelnek a MÁV Zrt. tervei-
ben, nem ennek a felújítási programnak a részei. 

GK 
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ÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS

Folyamatban lévő és várható 
útfelújítások a városban
Áprilisi ülésén a képviselő-testület a körzeti képviselők ja-
vaslatainak figyelembevételével kijelölte az  útépítési és  út-
felújítási munkálatok következő ütemében sorra kerülő 
utcákat. Popele Julianna, a Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztály vezetője az  ülésen tájékoztatást adott arról, hogy 
az év végéig befejeződik az idei útépítési tervben szereplő 22 
utca felújítása, és a tartaléklistán szereplő utcák közül akár 
kettőnek is megkezdődhet a korszerűsítése. Az osztályveze-
tő kérésünkre összefoglalta, melyek a városban a jelenleg fo-
lyamatban lévő, illetve a közeljövőben várható útfelújítások. 
Tájékoztatását az alábbiakban közöljük.

A 2019. évben állami támogatásból megvalósuló, folyamatban lévő és tervezett 
útépítések:

Utcanév Szakasz Megjegyzés

Pöltenberg Ernő utca 
Nemeskéri Kiss Miklós út − 
Mikszáth Kálmán utca

Kivitelezés folyamatban
Határidő: 2019. 06. 15.

Zala utca  teljes szakasz
Kivitelezés folyamatban
Határidő: 2019. 06. 15.

Kraszna utca  teljes szakasz
Kivitelezés folyamatban
Határidő: 2019. 06. 15.

Szőlőkert utca Jácint utca − Ménesi utca
Kivitelezés folyamatban
Határidő: 2019. 07. 15.

Kacsóh Pongrác utca Teleki utca − Kinizsi utca
Szerződéskötés: 2019. 05. 07.
Kivitelezési határidő: 2019. 09. 30.

Babits Mihály utca
Tóth Árpád utca − Alagút 
utca

Szerződéskötés: 2019. 05. 07.
Kivitelezési határidő: 2019. 09. 30.

Toldi utca teljes szakasz
Szerződéskötés: 2019. 05. 07.
Kivitelezési határidő: 2019. 09. 30.

Sellő utca Bocskai utca − Új Élet utca
Szerződéskötés: 2019. 05. 07.
Kivitelezési határidő: 2019. 09. 30.

Lánchíd utca 
Mihácsi György utca − 
Szent István utca

A DMRV ivóvízvezeték-
rekonstrukciót végez 2019. 07. 31-ig 
− Szerződéskötés ezt követően 
lehetséges

Zrínyi Miklós utca Fóti út – Mayerffy utca

A DMRV ivóvízvezeték-
rekonstrukciót végez 2019. 07. 31-ig 
− Szerződéskötés ezt követően 
lehetséges

Hétvezér utca
Pesti út − Schweidel 
József utca

A DMRV ivóvízvezeték-
rekonstrukciót végez 2019. 07. 31-ig 
− Szerződéskötés ezt követően 
lehetséges

Széchenyi utca Vasút utca – Kálmán utca A szerződéskötés előkészítés alatt

048/6 hrsz.-ú bekötőút
Nemeskéri Kiss Miklós út − 
Iparterület

A közbeszerzési eljárás kiírása 
előkészítés alatt

Útépítésre kijelölt, tartaléklistán lévő utcák:

Utcanév Szakasz, hosszúság Megjegyzés

Széchenyi utca 
Kálmán utca − Révay utca 
(250 m) A pénzügyi forrás rendelkezésre 

állása esetén megépíthető, terv, 
engedély vanKiss János utca

Damjanich utca –Mikszáth 
Kálmán utca (404 m )

A 2019. évben útfelújításra kijelölt utcák: 
Utcanév, hosszúság Megjegyzés
Schöffer Ferenc utca (182 m) Felújítás folyamatban
Gerle utca (180 m) Felújítás folyamatban
Alkotmány utca (330 m) Tervezés folyamatban
Berzsenyi Dániel utca (96 m) Tervezés folyamatban
Kodály Zoltán utca (412 m) Tervezés folyamatban
Petőfi Sándor utca (938 m) Tervezés folyamatban
Rákóczi Ferenc utca (2375 m) Tervezés folyamatban
Piros Mihály utca (120 m) Előkészítés alatt
Összesen: 4633 m

Útépítés-tervezésre kijelölt utcák (a tervezésre közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges):
1. ütem
Utcanév Szakasz, hosszúság
Áldás utca Kálmán utca − Révay utca (294 m)

Babits Mihály utca
Béke út − Lázár Vilmos utca (240 m)
Lázár Vilmos utca – Nemeskéri Kiss Miklós út (292 m)

Csaba utca teljes szakasz (260 m)

Csokonai utca
Rákóczi Ferenc utca − Dózsa György utca (111 m)
Dózsa György utca − Pesti út (92 m)

Huzella Tivadar utca és a kapcsolódó 
Németh László utca burkolatlan 
szakasza 

teljes szakasz (440 m)

Ilona utca Terv utca − Kádár utca (124 m)
József Attila utca Alagút utca − Nagy Imre utca (112 m)
Szamos utca teljes szakasz (356 m)
Vörösmarty utca Hét vezér utca −Pázmány Péter utca (125 m)
Délibáb utca teljes szakasz (284 m)
2. ütem
Hajnal utca teljes szakasz (278 m)
Gutenberg utca Pesti út − Rákóczi út (320 m)
Erzsébet liget köz Erzsébet liget utca −Termálfürdő krt. (75 m)
Erzsébet liget utca Erzsébet liget köz − Oázis utca (120 m)
Sződi utca Vasút utca − Kálmán utca (350 m)
Turista utca Ady Endre út − Terv utca (262 m)
Virágos utca teljes szakasz (152 m)
Összesen: 4 287 m

GK

A Zala utcában jelenleg is tart az útfelújítás
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Néhány nappal a  május elsejei kivitelezé-
si határidő lejárta előtt, április 24-én ün-
nepélyes keretek között átadták a  város új 
körforgalmi csomópontját. Az  építéster-
vezési munkákat a  RODEN Mérnöki Iro-
da Kft. végezte, míg a kivitelezést a PE-TA 
Göd 2017 Konzorcium (PENTA Általános 
Építőipari Kft. és a Tarjánvölgyi Építőipari 
Kft.). A mintegy 285 millió forintos beruhá-
zás során négyágú körforgalmú csomópont 
épült, az  érintett közművek védelembe he-
lyezésével, illetve kiváltásával. A csomópont 
tervezése során fontos szempont volt, hogy 
az M2-es autóút esetleges forgalmi korláto-
zása vagy lezárása esetén megoldható legyen 
a konténereket szállító kamionok biztonsá-
gos mozgása. A  körforgalmi gyűrű külső 
sugara 20, a belső sugara pedig 15 méter.

Az átadási ünnepségen elsőként Markó 
József polgármester köszöntötte a  jelenle-
vőket. Szólt arról, hogy idén ünnepeljük 

Göd várossá nyilvánításának 20. évfor-
dulóját, s  ezt számos kulturális program 
és  rendezvény mellett a  2019-ben Gödön 
megvalósuló fejlesztésekkel és  beruhá-
zásokkal is emlékezetessé kívánja tenni 
az önkormányzat. A Nemeskéri Kiss Mik-
lós út északi végénél épített, jelentős közúti 
forgalmat áteresztő körforgalmi csomó-
pont megépítése mellett számos útfelújítás 
is történik a városban. 

Tuzson Bence államtitkár, Pest megye 5. 
számú választókerületének országgyűlési 
képviselője jelentős mértékűnek nevezte 
a Gödön megvalósuló fejlesztéseket. Meg-
említette, hogy a  most befejezett beruhá-
zás része annak az  1,9 milliárd forintos 
csomagnak, amelyet a kormány az önkor-
mányzat szervezésében megvalósuló fej-
lesztésekhez biztosított a város számára. 

Végül az  építők nevében Nagy Gábor, 
a  PENTA Kft. ügyvezetője tisztelettel fel-

ajánlotta az  elkészült körforgalmi csomó-
pontot lakossági használatra, és köszönetet 
mondott azért, hogy az  erre közlekedők 
megértéssel fogadták a  kivitelezés egyes 
szakaszaiban szükségessé vált forgalom-
korlátozásokat. Az  átadóünnepség végén 
a  nemzeti színű szalagot Tuzson Bence, 
Markó József és Nagy Gábor mellett Popele 
Julianna, a  Beruházási és  Városüzemelte-
tési Osztály vezetője, valamint dr. Pintér 
György alpolgármester vágta át. 

A RODEN tervezőiroda által végzett 
forgalomszámlálási vizsgálat eredményei 
alapján a megvalósult körforgalmi csomó-
ponton áthaladó járművek száma naponta 
9-10 ezer közé tehető. A M2-es út irányába 
tartó, illetve onnan érkező forgalom miatt 
korábban a városnak ez a pontja különösen 
veszélyes csomópontnak számított, ahol 
sok baleset történt. A  beruházással jelen-
tősen javult a közlekedésbiztonság.

Gödi Körkép

BERUHÁZÁS

Átadták Göd első körforgalmú csomópontját

A körforgalmi csomópont átadásának ünnepélyes pillanatai. Balról dr. Pintér György, Popele 
Julianna, Nagy Gábor, Tuzson Bence és Markó József

A város első körforgalmán naponta 9-10 
ezer jármű halad át

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Május 20-tól
minden platformon

elérhető

online változata 
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A pályázatok benyújtásának módja: fényképes önéletrajz 
megküldésével a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail-címre vagy 
személyesen a Duna út 5. szám alatt.
További tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet 
pályázatot hirdet

KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: akár részmunkaidőben is végezhető 
munka
A munkavégzés helye: jól megközelíthető gödi munkahely

ÉJSZAKAI PÉNZTÁROS 
munkakör betöltésére
A munkavégzés jellege: állandó szombati munkavégzés 20-
tól 24 óráig. Nyugdíjasok jelentkezését is várják.
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
Munkabér: nettó 6 650 Ft / alkalom
A jelentkezés feltétele: pénztáros végzettség, vagy érettségi, 
vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

USZODAMESTER ÉS BELÉPTETŐ 
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozott idejű jogvi-
szony munkaidőkeretben
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
A munkavégzés ideje: 2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihe-
nőnap, munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is, beosztástól 
függően. 
A jogviszony időtartama: 2019. 05.01-től 08.31-ig 
A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség, uszodamesteri 
képesítés
Főbb feladatok: A  termálfürdő területén lévő medencék 
és környékük tisztán tartása, a fegyelem és a rend fenntartása

BELÉPTETŐ-KISEGÍTŐ 
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozott idejű jogvi-
szony munkaidőkeretben
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
A munkavégzés ideje: 2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihe-
nőnap, munkavégzés hétvégén és ünnepnapon is, beosztástól 
függően. 
A jogviszony időtartama: 2019. 06.01-től 08.31-ig 
Főbb feladatok: A  termálfürdő bejáratánál a  belépőjegyek 
ellenőrzése, a  rend fenntartása, a  takarítók munkájának se-
gítése

KONYHAI DOLGOZÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszony, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános Iskola 
Főbb feladatok: a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai 
feladatok elvégzése
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Göd Város Polgármesteri 
Hivatala pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ, BERUHÁZÓ, MŰSZAKI 
ELLENŐR 
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan ide-
jű közszolgálati jogviszony
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Főbb feladatok: településfejlesztési, településüzemeltetési 
feladatok
Pályázati feltételek: felsőoktatásban szerzett műszaki, épí-
tész-, építőmérnöki szakképzettség vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és településfejlesztési, műszaki felső-
fokú szakképesítés
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A munkakör betölthető: legkorábban 2019. július 1-től
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-
nak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldé-
sével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel kell tüntetni: 
„Műszaki ügyintéző, beruházó, műszaki ellenőr – pályázat”
További információk: www.god.hu

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET IGAZGATÓ
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony
A vezetői megbízás időtartama: 2019. 08. 01-től 2024. 07. 
31-ig
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Duna út 5.
Főbb feladatok: a Településellátó Szervezet törvényes, szak-
szerű és  gazdaságos működésének irányítása és  ellenőrzése 
az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően
Pályázati feltételek: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki 
vagy gazdasági végzettség
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.
A munkakör betölthető: legkorábban 2019. augusztus 1-től
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-
nak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldé-
sével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel kell tüntetni: 
„Igazgató, 09/320-1/2019”
További információk: www.god.hu
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Városunk polgármestere, Markó 
József üdvözölte a  rendezvé-
nyen Tuzson Bencét, Göd vá-

ros országgyűlési képviselőjét, akivel 
kapcsolatban kiemelte, hogy a hathatós 
támogatása és segítsége nélkül nem le-
hetett volna fejlődési pályára állítani 
a várost.

„Tuzson Bence képviselő urat már 
úgy ismerhetjük, mint gödi államtit-
kárt, ugyanis nincs olyan helyi ügy, 
amiben ne venne részt, még a legkiseb-
bekben is segít, így neki köszönhetjük, 
hogy a  városunk fejlődési pályára lé-
pett” – ezekkel a szavakkal köszöntötte 
és  mutatta be vendégét az  összegyűlt 
közönség előtt Markó József, a  telepü-
lés polgármestere a  gödi lakossági fó-
rumon. A  település vezetője üdvözlő 
szavaiban beszélt arról is, hogy szerinte 
nincs olyan józan ember, aki szeretné, 
ha ismeretlen származású és bizonyta-
lan életkorú – mert a legfontosabb sze-
mélyes adataik között a legtöbb esetben 
még ezt is eltitkolják – bevándorlókat 
telepítenének a  szomszédságába. „Bí-
zom abban, hogy a  város lakossága 
átlátja ezt a  helyzetet” – fogalmazott 
a polgármester a köszöntőjében.

„A május 26-i európai parlamen-
ti választásokon ennél sokkal többről 

kell majd döntenünk: most a jövőnkről 
van szó! Nemcsak a  saját, de a  gyer-
mekeink és az unokáink jövőjéről kell 
döntenünk” – mondta Tuzson Bence, 
a  Pest megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője. „Most 
olyan választás előtt állunk, amilyen 
előtt még sohasem, ugyanis az európai 
parlamenti voksolások eddig mindig 
valamilyen nemzeti kérdésről szóltak: 
előfordult, hogy a  kormány népszerű-
ségéről vagy népszerűtlenségéről nyi-
latkoztak a  szavazók, más esetben pe-
dig az  ellenzék felemelkedéséről. Arra 
azonban nem volt még példa, mióta 
hazánkban uniós szintű választásokat 
tartanak, hogy Európában európai 
ügyről szavaztak volna az  emberek. 
Az  idei május 26-a lesz az  első olyan 
eset, amikor valóban európai kérdésről 
lesz szó az európai parlamenti választá-
sokon” – mondta Tuzson Bence a gödi 
lakossági fórumon.

„Bízom abban, hogy sok olyan képvi-
selője lesz Magyarországnak, aki a mi 
álláspontunkat és a mi értékrendünket 
fogják képviselni” – nyilatkozta la-
punknak Trócsányi László igazságügyi 
miniszter, a Fidesz-KDNP európai par-
lamenti listavezetője, aki ugyancsak 
a  rendezvény vendége volt. Felveté-

sünkre, hogy van-e manapság a konti-
nensen és az Európai Unióban, Brüsz-
szelben vagy bárhol máshol bármiféle 
realitása az egyes ellenzéki pártok kam-
pányában hangoztatott Európai Egye-
sült Államok víziójának, Trócsányi úgy 
fogalmazott: „Sokan vannak, akik csak 
valamiféle centralizációban tudnak 
gondolkodni. Ők úgy gondolják, hogy 
a  tagállamok nem elég bölcsek, a  tag-
államok szintjén nem lehet a  kérdése-
ket megoldani, noha a  szerződésnek 
az  alapja a  szubszidiaritás volt, vagyis 
az, hogy az ügyeket helyben kell meg-
oldani. Ennek értelmében az  Európai 
Unióban csak azokkal az ügyekkel kell 
foglalkozni, amelyekkel a  tagállamok 
valóban nem tudnak. Ilyen például 
a közös kereskedelempolitika. Viszont 
amikor azt látjuk, hogy az osztott szu-
verenitás jegyében elvonnak hatáskö-
röket – a  lopakodó hatáskörgyakorlás 
révén –, akkor a  tagállami hatáskörök 
kiüresednek, és  ez nagyon komoly fe-
szültséget jelent a tagállamok és az Eu-
rópai Unió viszonylatában.”

Trócsányi László egyébként helyi 
élményekkel, régi emlékekkel kezdte 
felszólalását a  Fidesz-KDNP országjá-
rásának gödi rendezvényén: „Amikor 
itt járok, akkor mindig a  gyermekko-
rom jut eszembe. A hatvanas évek óta 
ugyanis rendszeresen járok a  közeli 
Surányba. Akkoriban azonban még 
csak úgy lehetett eljutni oda, hogy 
az  ember eljött vonattal Felsőgödre, 
lesétált a  Duna-partra, ahol kompon 
kellett átkelnie. Ma már nincsen komp, 
viszont van egy remek csárda, és  ez 
a  nyári hónapokban mindig csalogat 
engem, mert nagyon finom bográcsos 
ételeket szoktam ott enni” – mesélte 
Trócsányi László.

A listavezető felhívta a  figyelmet 
arra, hogy feszült a  hangulat Európá-
ban: olyan időszakot élünk, amikor 
kialakult egy bizalmi válság, amelyben 
egymást hibáztatják az országok. Ez is 
az  egyik oka annak, hogy Magyaror-
szág a  nyugati sajtóban sokszor van 
jelen negatív képben. Mint mondta, so-
kat gondolkodott azon, hogy mi lehet 
ennek az  oka, és  végül arra jutott, ez 
azért van, mert hazánknak határozott 
a kiállása, és nem szereti a problémákat 
a  szőnyeg alá söpörni. „Ennek megfe-
lelően kaptunk negatív kritikákat ak-
kor is, amikor tudtuk, hogy jó úton já-
runk” – fogalmazott Trócsányi László.

Gödi Körkép

LAKOSSÁGI FÓRUM

Sorsdöntő választás előtt állunk
Nem szabad megengednünk, hogy kiüresítsék a  tagállami hatásköröket – 
mondta Gödön Trócsányi László, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője. Az Európai 
Bizottság az  elmúlt időszakban, afféle lopakodó hatáskörgyakorlással, több 
jogot is szeretett volna magához vonni a tagállamoktól, és ez nincs összhang-
ban azokkal a szerződésekkel, amelyeket a csatlakozásunkkor aláírtunk – erről 
beszélt lapunk kérdésre válaszolva Trócsányi László, a Fidesz-KDNP európai 
parlamenti listavezetője, amikor a Gödön, április utolsó napján megtartott la-
kossági fórumhoz kapcsolódva kértünk tőle nyilatkozatot.

Tuzson Bence államtitkár, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője 
(balra) és Trócsányi László igazságügyi miniszter a Duna-part Nyaralóházakban tartott 
áprilisi fórumon

Gödi Körkép | 2019. 5. szám KÖZÉLET
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KÖZLEKEDÉS

Szombat hajnalonként ingyenes buszjárat 
indul Gödre
Dunakeszi és Göd Város Önkormányzata közös szervezésében júni-
us 1-jétől minden szombaton hajnalban 1.45 és 3.15 órakor ingyene-
sen igénybe vehető buszjárat indul Dunakeszin át Gödre a Nyugati 
pályaudvarról. 

A járat indításával a két város önkormányzata szeretné megkönnyíteni 
a hazajutást azok számára, akik éjszakai programot szerveznek Buda-
pesten. A járatokat ingyenesen vehetik igénybe mindazok, akik gödi 
(vagy dunakeszi) lakcímmel rendelkeznek. A buszra a  lakcímkártya 
felmutatásával lehet felszállni. A járatok indulási idejéről és megállói-
ról az alábbi táblázat ad tájékoztatást.

  Megállók Menetidő 
(perc) Időpontok Időpontok

1. Budapest, Nyugati Pályaudvar, 
Végállomás 0 1.45 3.15

2. Dunakeszi, Okmányiroda 17 2.02 3.32

3. Dunakeszi, Fóti út 2. 18 2.03 3.33

4. Dunakeszi, Fóti út 30. 19 2.04 3.34

5. Dunakeszi, Fóti út 56. 20 2.05 3.35

6. Dunakeszi, Rehabilitációs Intézet 21 2.06 3.36

7. Dunakeszi, Rákóczi út 22 2.07 3.37

8. Dunakeszi, Szent György utca 23 2.08 3.38

9. Dunakeszi, Szent Imre tér 24 2.09 3.39

10. Dunakeszi, Huszka Jenő utca 25 2.10 3.40

11. Dunakeszi, Széchenyi utca 26 2.11 3.41

12. Dunakeszi, Kárpát utca 27 2.12 3.42

13. Dunakeszi, Szilágyi utca 28 2.13 3.43

14. Dunakeszi, Hunyadi János utca 29 2.14 3.44

15. Dunakeszi, Tompa utca 30 2.15 3.45

16. Dunakeszi, Béke utca 31 2.16 3.46

17. Dunakeszi, Benzinkút 32 2.17 3.47

18. Dunakeszi, Barátság utca 9. 33 2.18 3.48

19. Dunakeszi, Barátság utca 39. 34 2.19 3.49

20. Dunakeszi, Templom 35 2.20 3.50

21. Dunakeszi, Liget utca 36 2.21 3.51

22. Dunakeszi, Sportpálya 37 2.22 3.52

23. Dunakeszi, Fészekdűlő út 38 2.23 3.53

24. Göd, Pázmány Péter utca 39 2.24 3.54

25. Göd, Gólya falatozó 40 2.25 3.55

26. Göd, Szigetmonostori RÉV 41 2.26 3.56

27. Göd, Városháza 42 2.27 3.57

28. Göd, Kincsem csárda 43 2.28 3.58

29. Göd, Gárdonyi Géza utca 44 2.29 3.59

30. Göd, Autópihenő 45 2.30 4.00

31. Göd, Kék Duna utca – Végállomás 46 2.31 4.01

Neveleki Szomszédok 
Településrész Fejlesztési 
és Kulturális Egyesület
Az egyesület öt éve tevékenykedik aktívan 
a neveleki lakóközösség érdekképviselője-
ként, illetve a helyi infrastruktúra fejlesztésé-
ért. Ha kell, járdát építünk, máskor lakossági 
igényfelmérést végzünk, szemetet szedünk, 
parkosítunk, húsvéti vagy adventi közösségi 
programokat szervezünk, mert szívügyünk, 
hogy Nevelek folyamatosan épüljön-szépül-
jön, a szomszédok pedig ismerjék és segítsék 
egymást. Hisszük, hogy a közös célokat 
könnyebben el tudjuk érni együtt, az össze-
tartó közösség erejével. 

Adószám: 18727786-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Alapítványunk ez úton is köszöni 
a 2018-ban nekünk felajánlott 460 000 
Ft támogatást, melyet teljes egészében 
a közel 200 éves orgona felújításának I. 
ütemére – az orgona játszóasztalának 
korszerűsítésére – fordítottunk. Ebben 
az évben tervünk az orgona-felújítás II. 
ütemének megvalósítása (a sípos orgo-
narész felújítása).
Kérjük, hogy a személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékának felajánlásával 
támogassák céljainkat.

Adószám: 18710034-1-13

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

Adószám: 18710357-1-13

1 SZÁZALÉK

Adófelajánlások helyi 
társadalmi szervezeteknek
Tisztelt Olvasóink!

Az alábbi gödi civil szervezetek arra ké-
rik Önöket, hogy a  személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékának felajánlásával  
támogassák működésüket. 

KÖZÉLET
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FAÜLTETÉS

Ciprussort telepítettek a bócsai 
játszótérnél

Áprilisban 60 leylandi ciprust telepítettek a bócsai szabadidő-
park kerítésének Samsung-gyár felőli oldalára. A sorba ültetett 
örökzöld fák néhány év alatt sűrű, magas sövényt képeznek 
majd a játszótér mellett.

Az ötletet a Szeretetfa-ültetés elnevezésű civil akció adta, amely-
nek keretében nemrég 24 örökzöldet és 20 facsemetét ültettek el 
a gödi lakosok a bócsai játszótér közelében.

Nagyszerű kezdeményezés volt a  Hajniss Nikoletta és  Bartos 
Csaba szervezésével megvalósult összefogás, amelynek köszön-
hetően márciusban gödi családok által felajánlott földlabdás 
karácsonyfákat és  más facsemetéket, valamint cserjéket ültet-
hettünk el a  játszótér környezetében. Az önkormányzat is oda-
állt a faültetési akció mellé, amelynek folytatásaként most fasort 
telepített a szabadidőpark mellé. A ma még 120-140 centiméter 
magas leylandi ciprusok gyorsan nőnek, és  hamarosan egybe-
függő természetes falat alkotnak majd. A  gyors növekedésüket 
segíti, hogy az önkormányzat megrendelésére a fák leszállításá-
ról és elültetéséről gondoskodó Kertvarázs kertépítő vállalkozás 
automata öntözőrendszert is telepített a fasor vonalában – nyilat-
kozta lapunknak Lenkei György városi képviselő.

K. B. 

FELAJÁNLÁS

Festmény ajándékba
Baráti látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban Walter Wydler 
Svájcban élő, édesanyja révén magyar származású építész. Markó 
József polgármester a  tanácsteremben fogadta a  vendéget, aki 
azért érkezett, hogy egy általa készített akvarellt adjon át a város-
vezetőnek. Az ajándéknak szánt alkotás a Polgármesteri Hivatal 
épületét, az úgynevezett Pick-villát ábrázolja, amelynek egykori 
tulajdonosa Wydler úr családja volt. Az építész nosztalgiával em-
lékezett vissza gyermekéveire, amikor gyönyörű nyarakat töltött 
a hatalmas épületben és a felsőgödi Duna-parton. 

Walter Widler nagyapja a  millenniumra készülő Pest mun-
kálataira érkezett Magyarországra: cégét bízták meg az  And-
rássy úti gázlámpák vezetékrendszerének kiépítésével. Annyira 
megkedvelte a pesti életet, hogy itt ragadt. Fia – Walter Widler 
édesapja – magyar nőt vett feleségül, 1956-ban azonban az egész 
család elhagyta Magyarországot, és  visszatelepült Svájcba. 
A  művészi tehetséggel is megáldott Walter – akárcsak édesap-
ja – az  építészetet választotta hivatásául, emellett azonban szí-
vesen rajzolt, festett: számos ceruza-, tus- és krétarajzot, akva-
rellt, kollázst készített, figyelemre méltó életművet hozva létre. 
Az önkormányzatnak otthont adó villaépületről – gyermekkora 
nyarainak kedves helyszínéről – készült alkotása a Polgármesteri 
Hivatal falát díszíti majd.

K. B.

Markó József polgármester (balról) örömmel fogadta az 
ajándékot, amelyet személyesen adott át neki az alkotó, Walter 
Wydler és felesége

A bócsai szabadidőpark környezete egyre barátságosabb lesz 
a tavasszal elültetett számos fának és cserjének köszönhetően 

Újra itt a strandszezon!
 Vár a Gödi Termálstrandfürdő!

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!
www.goditesz.hu/szolgaltatasok/termalfurdo-strand
facebook: Gödi Termálstrandfürdő látogatói kör
Nyári nyitvatartás: naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.



− Mikor alakult a Rolling Tunder Göd?
− Néhányan már évtizedek óta együtt mo-
torozunk, motoros találkozókra járunk. 
Először 2008-ban Göd V2 néven tettük 
hivatalossá a  társaságot, majd 2016-ban 
változtattuk meg a nevüket Rolling Thun-
der Gödre, és  felkerült a  mellényünkre 
a társaság logója is. A Rolling Thunder szó 
szerint Gördülő Mennydörgést jelent, ami 
arra utal, hogy nem lopakodókkal járunk: 
a  motorjaink hangosak is. Ennek előnye, 
hogy meghallják, ha közeledünk.

− Mennyire lényegesek a  külsőségek, 
a megjelenés?
− Fontosnak tartjuk, hogy a társaság egysé-
gesen nézzen ki. A felvarróknak, a rangjel-
zéseknek, a színeknek mind- mind jelenté-
sük van. A logót viselve nemcsak magunkat, 
hanem az egész társaságot képviseljük.

− Meghatározták, hogy milyen márkájú 
motorral lehet csatlakozni a baráti társa-
sághoz?

− Nem, de mivel a baráti társaságoknál ha-
sonló beállítottságú emberek jönnek össze, 
elvárás, hogy a  „fazon” egységes legyen, 
ezért jórészt hasonló típusú motorjaink 
vannak.

− Miben hasonló vagy éppen különböző ez 
a társaság a híres-hírhedt amerikai moto-
ros klubokhoz képest?
− Mi a  szó szoros értelmében vett baráti 
társaság vagyunk, demokratikusan műkö-
dünk, közösen döntünk mindenről. Főleg 
a  tagfelvételeknél fontos, hogy egyhangú-
lag szavazzunk. Ugyanis elengedhetetlen 
az összhang a tagjelölt és a társaság között, 
feltétel a közös gondolkodás.

Mindenki hallott már jót és  rosszat is 
az amerikai motoros klubokról. A híradá-
sokban és az ilyen témájú filmekben is azt 
lehet látni, hogy a bandatagok fegyverekkel 
mászkálnak és erőszakosak. Magyarorszá-
gon ez nem így működik. Sok emberben 
kedvezőtlen kép alakult ki rólunk. Arról 
ritkábban esik szó, ha ételt osztunk, gye-

rekeket motoroztatunk, vagy százféle más 
dologban segítünk. A  motorosok nem 
rossz szándékú emberek. Mi szeretnénk 
a  gyereknapokon és  más alkalmakkor is 
mosolyt csalni a srácok arcára, és élményt 
szerezni nekik például azáltal, hogy felül-
hetnek a motorjainkra.

− Hol lehet találkozni a társasággal?
− Több gödi rendezvényen részt vettünk 
már: bográcsfőző versenyeken, gyerekna-
pokon, motoros találkozókon, koszorúzá-
sokon, ünnepi alkalmakon. Ha elmegyünk 
valahová, általában rajtunk van a mellény, 
azon pedig a  RTG-felvarró, s  arról felis-
merhetőek vagyunk. 

Mi mindig megállunk segíteni, ha az út 
szélén lerobbant motort vagy autót látunk. 
De ez nem csak ránk, hanem más moto-
ros társaságokra is igaz: közöttünk nagy 
az  összetartás, mindenben számíthatunk 
egymásra.

− Mióta működnek ebben a klubházban?
− 2016-tól vagyunk itt. Kellett egy olyan 
hely, ahol nem zavarunk másokat, és  mi 
is jól érezhetjük magunkat. Rengeteget 
dolgoztunk rajta, hogy jól nézzen ki, ott-
honos legyen. Ha megiszunk egy-két sört, 
már nem ülünk fel a  motorokra, inkább 
itt alszunk. Egyre nagyobb az  ismeretségi 
körünk, eljárunk más motoros társasá-
gokhoz, s ők is eljönnek hozzánk. Például 
a  legutóbbi farsangi bulinkon kétszázan 
voltunk, az  ország minden szegletéből ér-
keztek hozzánk. Persze nemcsak a  klub-
házban jövünk össze, hanem a családjaink 
is jóban vannak egymással.

− Széles utat és balesetmentes közlekedést 
kívánunk!

Vida-Szabó Emese

KÖZÖSSÉG

Szelíd motorosok: a Rolling Thunder Göd baráti 
társaság

Nyílt napot tartott a Rolling Thunder Göd Motoros Baráti Társaság április 13-
án a sződi klubhelyiségükben, ahová több motoros társaság, barát és ismerős is 
ellátogatott. A társaság tagjaival beszélgettünk.

KÉPVISELŐI ÜZENET

Tisztelt 
Lakótársak!

Az Oázis lakópark játszóterén nemrég 
elkészült a korábban megígért ivókút, 
amely nagyon sok kisgyermekes csa-
ládnak szerez majd örömet a  meleg 
nyári napokon. 
Köszönöm az  önkormányzat munka-
társaink a hathatós segítséget!

Szász-Vadász Endre
városi képviselő

KÖZÉLET
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Egész napos szabadidős és sportren-
dezvényre hívta az  önkormányzat 
és a Belépés Családostul mozgalom 

a  gödieket május elsején. Az  eseményt 
megelőző napok időjárása nem sok jóval 
biztatott, félő volt, hogy a szabadtéri prog-
ramokat elmossa az  eső, de végül gyö-
nyörű, verőfényes napsütésben tölthették 
a napot a majálisozók a Gödi SE Sportte-
lepén. A hagyományos sportmajális Göd 
várossá avatásának 20. évfordulója al-
kalmából idén kiegészült az önkormány-
zat által szervezett változatos kulturális 
és szabadidős programokkal, és a 20 év – 
20 program elnevezésű jubileumi rendez-
vénysorozat részeként nagyszabású városi 
eseménnyé kerekedett. 

A futballtornák már jókor reggel elkez-
dődtek, és egészen késő délutánig tartot-
tak. A szabadidős és gyermekprogramok-
ra pedig kora délelőttől kezdve egyre több 
család érkezett a  sportpályára. Rengete-
gen döntöttek úgy, hogy a  május elsejei 

munkaszüneti napot szeretteik körében, 
jó társaságban töltik a városi eseményen. 
Fél  tizenegykor a Palinta Társulat mu-
tatott be zenés mesejátékot. Ugrálóvár is 
várta a gyerekeket, akik a művelődési ház 
és a Boldogságcseppek Alapítvány jóvol-
tából kézműves foglalkozáson is részt ve-
hettek, legózhattak, lufit hajtogathattak, 
vagy kipróbálhatták a csillámtetoválást.  
A rendőrség és a tűzoltóság bemutatója is 
nagyon sok kicsit és fiatalt érdekelt. 

Nincs majális májusfa nélkül. A  szer-
vezők azonban a  környezettudatosság 
jegyében úgy döntöttek, egy, a  területen 
álló fiatal fát neveznek ki májusfának. 
A  rendezvényre érkezők közül bárki vá-
laszthatott egy színes szalagot, és  felköt-
hette a májusfára, amelyet így együtt dí-
szített fel a közösség. 

Az eseményen kiemelt szerepet kapott 
a  mozgás, a  sport és  az  egészséges élet-
mód. A  színpadon kedvcsináló sportági 
bemutatók követték egymást (többféle 

tánc, eskrima, aikido, capoeira, kangoo), 
s  emellett az  aktív mozgásra is lehető-
ség nyílt: a  kötetlen programok között 
tollasozás, asztaliteniszezés, body art, 
chikung és  sárkányhajózás is szerepelt. 
Az  egészségsátorban masszázs, jóga, rei-
ki és táplálkozási tanácsadás várta az ér-
deklődőket, a  Növénykedvelők Klubja 
pedig növényfelismerő versenyt hirdetett. 
A  legügyesebbek cserepes növényeket 
kaptak ajándékba.

Dél és egy óra között a kispályás foci-
tornák legjobban szereplő csapatai Markó 
József polgármestertől, Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselőtől, dr. Pintér György 
alpolgármestertől, Takács Attilától, a GSE 
Labdarúgó Szakosztályának vezetőjétől 
és Vaczula Krisztina polgármesteri refe-
renstől vehették át a díjakat. 

A helyszínen főtt bográcsebéd elfo-
gyasztása után a  kispályás női fociku-
pával, a  Maszk Bábszínház előadásával 
és koncertekkel folytatódott a program.

Az esemény támogatói az  alsógö-
di Prima áruház, az  Ady Jani diszkont 
és a Virágzó Dunakanyar Kertészet voltak.

Koditek Bernadett

RENDEZVÉNY

Családi és sportmajális, 
rengeteg programmal

Május első napján, a szép napos időben rengetegen látogattak el a városi majálisra A színpadon a számos sportági bemutató 
egyike a kangoo volt

A környezetbarát májusfa egy fiatal élő fa 
volt, amelyre színes szalagokat kötöttek 
az esemény résztvevői

A kispályás focikupák győzteseinek Tuzson Bence országgyűlési képviselő (balra) is gratulált 
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TÁJÉKOZTATÁS

Sírhelyfelszámolások
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy az alábbi sírhelyeknél 
a sírhely megváltási idejének lejárta miatt 2018. október 30-án 
felszámolási eljárást indítottunk.

Jácint utcai temető:
II. parcella  1 sor/32; 3 sor/2, 19, 26, 31, 33; 4 sor/22; 5 sor/7, 

14, 18, 28; 6 sor/13, 25, 26; 7 sor/18; 7A sor/12;
8 sor/6, 27, 9 sor/18, 22; 10 sor/17
III. parcella  2 sor/21
IV. parcella  1 sor/4, 20; 1A sor/6, 10; 2 sor/35; 2A sor/2, 9, 12, 

14; 3 sor/10, 14, 30; 4A sor/5, 8, 9; 5 sor/ 6, 31;
5A sor/2; 6 sor/6,30, 33, 34
V. parcella  1 sor/4, 20; 2 sor/18, 21, 22; 3 sor/3, 9, 16, 23, 30, 

41; 4 sor/6, 9, 21, 26, 32, 40; 5 sor/ 10, 14, 23; 6 
sor/4, 21, 23, 24, 29, 31, 35; 7 sor/2, 20, 21, 39, 40; 8 
sor/7, 13, 18, 23, 9 sor/ 3, 11, 16, 26; 10 sor/6, 9, 23, 
33, 40; 10A sor/3, 14, 18, 20, 23, 24

VI. parcella  1 sor/8, 29, 32, 45, 51; 2 sor/3, 6, 8, 12, 14, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40; 3 sor/2, 5, 7, 11, 29, 33, 
34, 44, 47; 4 sor/2, 8, 16, 17, 25, 28

Nemeskéri úti temető:
I. parcella  1 sor/ 8, 30, 34; 3 sor/42; 4 sor/7
II. parcella  2 sor/9
IV. parcella  1 sor/52

Pázmány Péter utcai temető:
I. parcella  3 sor/ 1; 5 sor/4
II. parcella  1 sor/ 1, 18; 2 sor/26; 3 sor/ 5, 10, 21; 4 sor/19; 5 sor/9, 

17, 20; 6 sor/ 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18;7 sor/9
III. parcella  1 sor/9, 13; 2 sor/14, 16; 4 sor/2, 12, 19
IV. parcella  1 sor/12, 16, 24; 2 sor/ 4, 16, 18, 19, 21, 22, 23
V. parcella  1 sor/19; 2 sor/ 7, 19, 20; 3 sor/23
VI. parcella  2 sor/ 5, 7; 3 sor/ 1, 5, 8, 10; 4 sor/ 3; 5 sor/2, 4, 6;
6 sor/1
VII. parcella  1 sor/ 4; 2 sor/ 6, 7; 3 sor/ 8, 14; 5 sor/ 9, 15
VIII. parcella  1 sor/ 1, 2, 8, 10; 2 sor/ 2, 4, 8; 3 sor/ 4; 4 sor/ 2, 3, 

6, 7; 5 sor/ 4, 5, 6; 6 sor/ 8; 7 sor/ 8; 8 sor/3, 4, 9
IX. parcella  2 sor/3; 3 sor/2; 4 sor/ 2, 4, 6, 9, 10; 5 sor/ 7, 8, 12; 

6 sor/ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17; 7 sor/1, 3, 4, 5, 
8; 8 sor/2, 3, 7, 11; 9 sor/1, 4, 6

X. parcella  1 sor/ 5
XI. parcella  1 sor/ 19, 21; 2 sor/ 2, 14
XII. parcella  4 sor/ 4; 5 sor/ 1, 2; 6 sor/3

Pesti úti temető:
I. parcella  2 sor/ 8, 11; 3 sor/3, 4; 4 sor/ 10, 16; 5 sor/3;
6 sor/3, 6, 8, 12; 7 sor/3, 4; 8 sor/10, 13
III. parcella  1 sor/5
V. parcella  2 sor/ 5
VI. parcella  2 sor/ 4
VII. parcella  1 sor/ 2
IX. parcella  3 sor/1; 4 sor/ 5
X. parcella  2 sor/ 1; 3 sor/7, 8, 30; 7 sor/22; 8 sor/ 18, 35;
9 sor/31, 34

Jernei Gábor temetőgondnok
Településellátó Szervezet

BÚCSÚZÁS

Életének 78. évében elhunyt 
Jeszenszky Pál
A Huzella Iskola egykori biológia-földrajz szakos pedagó-
gusa a csallóközi Csilizradványon született 1942-ben, dr. 
Jeszenszky Károly jogász és Kóczán Edit első gyermeke-
ként. Két testvére született. 
A  családot 1948-ban kite-
lepítették, akkor a Bajához 
közeli Csátaljára kerültek. 
Lelkész nagyapja, Kóczán 
Mór a közeli Szeremle köz-
ségben, édesapja viszont 
csak Szolnokon kapott 
állást. A  család életének 
meghatározó állomása 
volt, amikor 1950-ben si-
került házat vásárolniuk 
Alsógödön, 1955-től pedig 
az  akkorra már nyugdíjas 
lelkész nagypapa is idete-
lepült.

Jeszenszky Pál 1950 januárjától már az alsógödi iskolába 
járt, középiskolai és egyetemi tanulmányait a fővárosban 
végezte. 1966-tól negyven éven át tanított Alsógödön, egy-
egy családnak akár három generációját is bevezetve a ter-
mészettudományokba.

Igazi pedagógus volt, olyan, aki a munkáját a hivatásá-
nak tekinti. Pontos, precíz, nagy tudású, szigorú, aki meg-
követelte diákjaitól az  átadott ismeretek elsajátítását. Jól 
megtalálta velük a hangot, nyugodt természete miatt so-
kan szerették. A tanítás volt a mindene, olyannyira, hogy 
az 1999 nyarán átélt komoly szívműtéte után szeptember-
ben már ismét a katedrán állt. Élete volt az iskola, szívügye 
a  nevelés. Férfikaraktere hiánypótló volt az  elnőiesedett 
szakmában. Diákjai számára sportfoglalkozásokat szer-
vezett. Szakmai munkáját tanácsadóként, felügyelőként, 
munkaközösség-vezetőként is elismerték, mindig az okta-
tás színvonalának emelésén fáradozott.

Nyugdíjazása után a  kertészkedésben lelte legnagyobb 
örömét. Gyakran látogatott Szentendrén élő lányához, 
ahol kiélhette nagyapai szerepét a kis unokával való foglal-
kozások során. Nagy szeretettel ápolta testvéreivel együtt 
Gödön, Csallóközaranyoson és Csilizradványon gerelyve-
tő olimpikon nagypapája emlékét. Az  utóbbi esztendők-
ben a gödiek leginkább a március 15-ei városi ünnepsége-
ken találkozhattak vele, ahol a  Kóczán Mór-vándordíjak 
átadásán egészen 2018-ig minden alkalommal részt vett.

Sajnos idén márciusban már gyengélkedett, nem vállalta 
a részvételt a városi eseményen. Május elején gödi ottho-
nában hunyt el. Halálának híre futótűzként terjedt egy-
kori tanítványai és kollégái között. Velük együtt a  Gödi 
Körkép valamennyi munkatársa nevében tisztelettel bú-
csúzunk Tanár Úrtól. Temetése május 21-én 14 órakor lesz 
a Pázmány Péter utcai temetőben.

(A visszaemlékezést segítették: Jeszenszky István, 
Vizváry Vilmos és Lászlóczky Ferencné.)

V. Pálfai Kinga

Jeszenszky Pál
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Életének 91. évében, rövid be-
tegség után csendesen örökre 
elaludt az  egykori alsógödi 
háziorvos, üzemorvos.

Dr. Valentinyi János 1929-ben 
Domonyban született és  ott 
nevelkedett, egy hatgyermekes 
parasztcsaládban. Két testvére 
kisgyermekkorban meghalt. 
Bátyja unszolta, hogy a hat ele-
mi után menjen gimnáziumba. 
Így került Aszódra. Könnye-
dén végezte el a  középiskolát, 
mert idősebb és  érettebb volt 
az  osztálytársainál. Kezdettől 

fogva segítő pályára készült. Mivel azokban az időkben a papokat 
üldözték, a jogászokat pedig az igazság megkerülésére kénysze-
rítették, az orvosi pályát választotta. Húszévesen került a  fővá-
rosba, nagy szegénységben, de a politikailag vészterhes időkben 
a társaival nagy összetartásban végezte el az egyetemet.

1955-ben, hatvannégy éve avatták orvosdoktorrá. 1956-ban 
megnősült, felesége Garger Katalin, aki több mint hat évtizeden 
át volt társa a hivatásában is. Valentinyi János szolgálati éveiben 
katonaorvos volt, ifjú házasokként évekig a gyengélkedőn laktak. 
Zalaegerszegen kaptak először szolgálati lakást. Leszerelése után 
Acsán lett körzeti orvos, 1959-től. A kis falu nagy vonzáskörzet-
tel rendelkezett, az  időközben két leánykával családdá bővült 
Valentinyiék együtt éltek a  településsel: esküvők, keresztelők, 
temetések – minden eseményen ott voltak. A gyógyító munkát, 
finoman szólva is, szegényes körülmények között végezték, ün-
nep és szabadnapok nélkül. Akkoriban nem volt a faluban iható 
a víz, nem álltak rendelkezésre a rendelőben egyszer használatos 
eszközök – ezért mindent fertőtleníteni kellett. Szép, de fárasztó 
időszaka volt ez a doktor életének. Akkoriban nem volt különvá-
lasztva az orvosi ügyeleti rendszer. A heti hat munkanap mellett 
jöttek a betegek és a hozzátartozók éjjel is, becsöngettek, és men-
ni kellett ellátni őket. Ezért keresni kezdte a házaspár azt a helyet, 
ahol a kevéske szabadidőt pihenve tudja tölteni.

1964-ben vásároltak egy telket Gödön, a Pesti úton, ahol épít-
kezni kezdtek. 1969-ben kapott körzetet az  akkori Alsógödön, 
ahol másodmagával látta el a hozzávetőleg 6000 beteget – gye-
rekeket és  felnőtteket egyaránt. Akkoriban minden kartonozás 
kézzel történt, nem voltak diagnosztikai eszközeik, csak a  vér-
nyomásmérő és a fonendoszkóp – és persze a sok-sok év tapasz-
talata. A  „hőskorban” orvos kollégájával felváltva biztosították 
az éjjeli és a vasárnapi ügyeletet. Egy nehezebb napon akár 120 
beteget is ellátott, s volt olyan hónap, amikor 19 éjszakai ügye-
letet adott a  napi munkája mellett. Páciensei nagyra becsülték, 
mert amellett, hogy testi bajaikat meggyógyította, mindig meg-
hallgatta őket, függetlenül attól, hogy mennyien várakoztak még 
a rendelő előterében.

Hivatalosan hatvanévesen, 1989-ben nyugdíjba mehetett vol-
na, a körzetét azonban 2003-ban, 74 évesen adta át. Közben, het-
venévesen, megszerezte az  üzemorvosi szakvizsgát, és  2013-ig 

még vállalt körzeti orvosi és  üzemorvosi feladatokat, sokat he-
lyettesített. Valójában tehát 85 évesen hagyta abba a gyógyítást. 
Erről korábban úgy nyilatkozott, hogy a  hivatásával összefüg-
gésben számára az orvoslás befejezése volt a legnehezebb dolog. 
Nevéhez fűződik a gödi vöröskeresztes szervezet megalakítása.

A Semmelweis Egyetemtől 2005-ben Aranydiplomát kapott, 
Pest Megye Önkormányzata 2007-ben Semmelweis-díjjal tüntet-
te ki. Gyémántdiplomáját 2015-ben vette át.

Élete végéig kiváló fizikai és  szellemi állapotáért sokat tett: 
rendszeresen túrázott a  Börzsönyben, majd később hosszú sé-
tákra indult a Duna melletti gáton, sokat olvasott, szívügye volt 
a művészet, a zene.

Fegyelmezettsége és hivatástudata a családjára is kihatott: kö-
vetendő példa lett az egymás iránti hűség, a másokon való önzet-
len segítés, az összetartás.

Temetése április utolsó napján a Nemeskéri úti temetőben volt, 
evangélikus szertartás szerint. Chikán Katalin lelkész Magdalai 
Máriáról szóló húsvéti igével készült a  szertartásra – egyrészt 
azért, mert dr. Valentinyi János éppen a nagycsütörtök előtti este 
adta vissza lelkét Teremtőjének, másrészt így rámutathatott arra 
a párhuzamra, hogy mind a két személy sokakon túltevő szere-
tettel és áldozatkészséggel szolgált másokat. A hivatásának hívő 
emberként élő orvosról azt mondta: „Ismerte az életet, a halált, 
és annak Urát.”

Temetésén és a lelki üdvéért bemutatott azt követő szentmisén 
rengetegen vettek részt. Családja mellett kollégái, egykori pácien-
sei, szomszédai, ismerősei és tisztelői búcsúztatták dr. Valentinyi 
Jánost.

V. Pálfai Kinga

Dr. Valentinyi János a 
kilencvenedik születésnapján

IN MEMORIAM

„Ismerte az életet, a halált és annak Urát”
Búcsú dr. Valentinyi Jánostól

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik Valenti-
nyi doktor temetésén részt vettek, gyászunkban osztoz-
tak, és sírjára a szeretet virágait tették.

Valentinyi család

Gödön elhunytak
Csoma Imréné (sz.: Gebei Julianna) 78 éves
Molnár Elekné (sz.: Kriskó Ilona) 83 éves
Koren István Mihály 73 éves
Füleki István Lajos 77 éves
Baka Albertné (sz.: Tóth Margit) 91 éves
Szaszák György 76 éves
Dávid István 72 éves
Likerecz József 57 éves

2019. április 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Gödön házasságot kötöttek
Gémesi Péter és Tóth Melinda Beatrix
Baranyai Gyula és Péter Emőke
Horváth Richárd Péter és Zsömbörgi Orsolya
Szigeti János Béla és Torontáli Katalin
Polacsek Norbert és Szabó Alexandra
Czigli Péter és Sinka Judit
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HŐSÖK NAPJA
2019. május 25., szombat 15 óra

Szeretettel várunk mindenkit a Hősök napja 
alkalmából tartandó megemlékezésre.

Közreműködik:
Sipos-Vizaknay Gergely 
református lelkész

Krisár Miklós 
ny. honvéd alezredes

Helyszín:
Felsőgöd, 
Jácint utcai temető

Farkas Éva 
szervezésében

KÖZÖSSÉG

Séta a Duna alatt
A Víz világnapjának megrendezését az  1992-es Rio de 
Janeiró-i Nemzetközi Környezet és Fejlődés Konferencián 
kezdeményezték, és miután az ENSZ elfogadta a javaslatot, 
a  következő év tavaszán már a  világ számos országában 
megemlékeztek bolygónk ivóvízkészletének fontosságáról.

Idén a Víz világnapjához kapcsolódva a Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. (DMRV) meghirdette a  „Duna alatt 
száraz lábbal” programot. Április közepén három napon 
át lehetett átkelni Nagymaros és Visegrád között a Duna 
alatt épített közműalagúton.

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai közül, tudtuk meg 
dr. Farkas Ágnes klubvezetőtől, huszonhárman jelentkez-
tek erre a nem mindennapi programra. A gödi résztvevők 
a Duna alatti séta után érdekes előadást hallgathattak meg 
a közműalagút építéséről, megtekinthettek egy rögtönzött 
kiállítást a Duna élővilágáról, sőt frissen szűrt Duna-vizet 
is kóstolhattak.

(w)

KÖZLEMÉNY

Tisztelt gödi Lakosok!

Örömmel közöljük, hogy egyesületünk, a  Dunakanyar 
Polgárőrség felvette feladatai közé az önkéntes tűzoltó-te-
vékenységet. Nyolcan tettek eredményes tűzoltóvizsgát. 
Egyesületünk az  eszközök beszerzésén fáradozik. Sajnos 
addig, amíg nincs megfelelő technikai berendezésünk, 
nem tudunk teljes erővel beavatkozni a tűzeseteknél. Sze-
retnénk segítséget kérni Göd lakosságától, hogy támogas-
sák egyesületünket. Amit teszünk, a város érdekében tesz-
szük, szabadidőnkben, ingyen.

Kérjük, jelentkezzenek csapatunkba! Előnyt jelent, ha 
valaki tűzoltóvizsgával, elsősegély-tanfolyami bizonyít-
vánnyal rendelkezik. Várjuk polgárőrségünkbe is a lokál-
patrióta érzelmű lakosokat, hölgyeket és urakat egyaránt. 
Egyesületünk fontosnak tartja az  épített és  természetes 
környezet védelmét, a  lakosság biztonságérzetének növe-
lését, valamint a fiatalok jó irányba terelését. Várjuk olyan 
fiatalok jelentkezését ifjú polgárőrnek, akik betöltötték 
a 16. életévüket, és preventív jelenlétükkel tenni szeretné-
nek a városért, ezzel is példát mutatva másoknak. Az ér-
deklődők jelentkezését a következő telefonszámon várjuk: 
(06 20) 746-5310. Amennyiben módjukban áll, pénzügyi 
támogatásaikat a  következő bankszámlaszámra várjuk: 
64700069-30100134.

Támogatásaikat előre is köszönjük!
Babus Gábor egyesületi elnök

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub tagjai száraz lábbal keltek át a Duna 
alatt

Ügyfélfogadási idők
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Telefon: (06 27) 530-064
Fax:  (06 27) 345-279
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: (06 80) 890-089

Ügyfélfogadás
H:  13.00-18.00
Sze:  8.00-12.00, 13.00-16.00
P:  8.00-12.00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai 
Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Telefon: 1818
E-mail:
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás
H:  8.00-16.00
K:  8.00-16.00
Sze:  8.00-18.00
Cs:  8.00-16.00
P:  8.00-12.00
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A csoportos karrier-újratervező tréning 
június 7-én, péntek délután 16 és  18 óra 
között lesz a József Attila Művelődési Ház 
emeleti kiállítótermében. A  részletekről 
Jámbor Fruzsinát kérdeztük.

− Május 31-éig pályázhatnak a  gödi kis-
mamák a  „Karrier-újratervezés anyák-
nak” program csoportos tréningjeire, sőt 
akár egyéni konzultációkra is. Mit kínál ez 
az  ingyenes projekt a kisgyermekes anyu-
káknak?
− Röviden: a  hitet önmagunkban, hogy 
az egyensúly megteremthető a munkahelyi 
karrier és a család között. A „Karrier-újra-
tervezés anyáknak” című programot azok-
nak az  édesanyáknak hoztam létre, akik 
megfogyatkozott önbizalommal és  kevés 
munkaerő-piaci ismerettel elindulva ku-
darcnak élik meg az  álláskeresést. Sokan 
bizonytalanodnak el a  gyermekvállalás 
után a tekintetben, hogy egyáltalán mivel 
szeretnének foglalkozni, hogyan tudnák 
a  saját erősségeiket kamatoztatni a  kar-
rierjükben, illetve olyan körülményeket 
teremteni a munkában és a magánéletük-
ben, ami miatt nem lesznek túlterheltek 

és  nem kell megküzdeniük a  lelkiisme-
ret-furdalással napi szinten. A  csoportos 
tréning két órájában és az egyéni, 90 perces 
tanácsadás során is az anyák önismeretét, 
önbizalmát fejlesztjük, és olyan megoldási 
lehetőségeket keresünk, amelyek tudatos 
felkészüléssel elérhetőek. Természetesen 
gyakorlati segítséget is kapnak, például 
az  önéletrajzuk elkészítéséhez és az  állás-
interjúkhoz is.

− Hogyan pályázhatnak a  kismamák, 
és milyen határidővel?
− A pályázatokat az anyacipojeben@gmail.
com e-mail-címre várom május 31-ig. 
A  jelentkezőktől néhány mondatos bemu-
tatkozást várunk, amiben leírják, hogy 
a következő hónapokban, években milyen 
karriercéljaik vannak.

− Ön működteti az Anya cipőjében címet 
viselő blogot. Mennyire népszerű az oldal, 
s melyek a leggyakoribb témák?
− A  blogot tavaly hoztam létre, az  anyai 
szerepek, feladatok és  kihívások bemuta-
tására. A dolgozó anya szerepe különösen 
érdekel, ugyanis az elmúlt évtizedben „fej-
vadászként” és  nagyvállalati HR-esként 
számtalan állásinterjút vezettem, emellett 
irányítottam a  munkatársak fejlesztését, 
képzését. Már akkor feltűnt, hogy a női je-
löltek sokkal bizonytalanabbak a  tudásuk 
értékében, s  ez anyaként, amikor a  kis-
gyermek miatt még magyarázkodniuk is 

„kellett”, még jobban felerősödött. Ma Ma-
gyarországon még mindig kettős a hozzá-
állás az anyák munkavégzéséhez: egyrészt 
szükség van a  munkaerejükre, másrészt 
elvárnánk, hogy az anya gondozza, nevel-
je a gyermekeket odahaza, az úgynevezett 
második műszakban. Ez  a  kettő együtt 
nemigen valósítható meg rugalmas mun-
kakörök nélkül. Ezek ma nehezen ugyan, 
de megszerezhetőek, kialkudhatóak vagy 
létrehozhatóak, de szükséges, hogy ezt 
az anyák maguk alakítsák, maguknak har-
colják ki. A blogom ehhez ad információ-
kat, tippeket és – remélem − lendületet is. 
A cikkek mellett sok a gyakorlati tudniva-
ló is, amivel az ember, ha otthon van, nem 
találkozik. Ha pedig több támogatásra van 
szükség az elinduláshoz, akkor jön a képbe 
a „Karrier-újratervezés anyáknak”, és per-
sze a coaching, az életvezetési szolgáltatá-
som.

− És végezetül, amolyan kedvcsinálónak, 
arra kérem, hogy meséljen a csoportos tré-
ningek metodikájáról.
− Nagyon szeretek csoportokkal dolgozni. 
Január óta Gaál Szilvia irodalomterapeu-
tával közösen Gödön is havonta gyűlünk 
össze egy tudatos élettervező beszélgetésre, 
a Nő a TÉT! workshopjain, ahol az  iroda-
lomterápia és  a  coaching tréningmód-
szereit ötvözzük. A  „Karrier-újratervezés 
anyáknak” program ennél feszesebb tem-
pójú, mert a két óra alatt szeretném, ha mi-
nél több kérdést tudnánk közösen megvá-
laszolni. Ezért kérem a  résztvevőktől még 
a  találkozó előtt egy önismereti teszt ki-
töltését, aminek eredményeit tudják majd 
használni a tréning során. Emellett sok-sok 
inspiráló, gondolatébresztő feladattal, jó 
néhány később is alkalmazható anyaggal 
és  persze meglepetésekkel is készülünk. 
A  résztvevőktől pedig nyitottságot, fóku-
szált munkát és rengeteg kérdést várok!

(w)

Jámbor Fruzsina, az Anya cipőjében blog 
alapítója

INTERJÚ

Ingyenes karrier-tanácsadás gödi kismamáknak

A Gödön élő Jámbor Fruzsina karrier-tanácsadó és megoldásközpontú coach, 
az  Anya cipőjében címet viselő blog alapítója. Kétgyermekes édesanya, aki 
nagyon fontosnak tartja, hogy a  nők a  gyermekeik megszületése után is tu-
datosan építsék a karrierjüket. Ehhez nyújt segítséget a „Karrier-újratervezés 
anyáknak” program, aminek csoportos és egyéni foglalkozásain idén június-
ban ingyen vehetnek részt a gödi anyukák, az Anya cipőjében felajánlásából.

Kerekasztal-beszélgetések kisgyermekeseknek 
és kismamáknak
A Kismama Klub Göd minden hó-
nap első csütörtökén 10 órától ke rek-
asz tal-beszélgetést szervez a József 
Attila Művelődési Házban.
A program ingyenes.
Zöldi Tóth Andrea diplomás ápo-
ló, szülésznő beszélgetőtársai Hegyi 
Zsuzsa pszichológus, Erdélyiné Kedves 
Ágota szülő-csecsemő és  kisgyer-

mek konzulens, Jindáné dr. Labádi 
Gabriella, a  Beszélő Babakezek okta-
tója, szülő-csecsemő-kisgyermek kon-
zulens. A  rendezvényre alkalmanként 
egy-egy meghívott vendég is érkezik. 

A programra szeretettel várnak 
minden édesanyát, édesapát és  a  ba-
bákat is!

Kismama Klub Göd
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A magyar Chaîne Egyesület 24. al-
kalommal rendezte meg áprilisban 
az  ifjúsági szakácsok nemzeti vá-

logatóversenyét. A  megmérettetésen olyan 
elismert éttermek indították 27 év alatti 
séfjeiket, mint az Arany Kaviár, a Borkony-
ha, a  Corinthia Hotel Budapest, az  Onyx, 
a  Kárpátia, a  Kistücsök, a  Stand és  a  Ther-
mal Hotel Visegrád, melyek közül több is 
büszkélkedhet Michelin-csillaggal. Dalnoki 
Bence közel négy éve erősíti Széll Tamás 
csapatát, és a 2018 júliusában nyitott – azóta 
már Miche lin-csillaggal kitüntetett − Stand 
étterem legénységének oszlopos tagja. Széll 
Tamásról érdemes tudni, hogy 2016-ban 
megnyerte Bocuse d’Or európai döntőjét, 
2017-ben pedig a  verseny lyoni döntőjében 
a 4. helyezést érte el.

− Milyen szereped volt a  Bocuse d’Or-on 
elért eredményekben? Mennyiben motivált 
téged Széll Tamás?
− A magyar csapatban úgynevezett második 
commis-ként vettem részt a  felkészülésen, 

Vomberg Frigyes coach meghívására. Akkor 
ismerkedtem meg Tamásékkal. Végig jelen 
lehettem a  gyakorlások során, láthattam, 
hogyan alakulnak ki a  versenyre készülő 
ételek, lépésről lépésre. Már itt lenyűgözött 
az  a  hozzáállás és  munkamorál, ahogyan 
Tamás és  csapata dolgozik. Az  ételek mel-
lett az ilyen versenyeken a konyhai munka is 
rengeteget nyom a latba, s ez az, ami igazán 
emlékezetes és követendő példa számomra. 
Minden mozdulat, valamennyi lépés előre 
megtervezett, mindennek megvan a  maga 
funkciója, így a rendelkezésre álló idő min-
den másodperce fontos.

− A Chaîne Egyesület egyik fő feladatának 
tekinti a  vendéglátás jövő generációjának 
nemzetközi szinten történő megjelenését 
és megmérettetését. Miből állt az idei Jeunes 
Chefs Rôtisseurs verseny?
− A  feladat az  volt, hogy az  előzetesen ki-
hirdetett mangalica-alapanyag felhasználá-
sával, valamint a verseny kezdetén ismerte-
tett meglepetéskosár alapanyagaiból három 
óra alatt négy főre kellett egy háromfogásos 
menüsort elkészíteni. A kötelezően felhasz-
nálandó élelmiszerek között volt makréla, 
cukkini, grapefruit és fehércsokoládé.

− Hogyan készültél a megmérettetésre?
− Teljes versenyszituációt szimuláltunk 
az  étteremben a  seregszemlét megelőző he-
tekben, öt alkalommal. Ez  úgy nézett ki, 
hogy Széll Tamás és  Szulló Szabina megle-
petéskosarat állítottak össze nekem a  gya-
korlást megelőző este. Másnap reggel korán 
érkeztem az  étterembe, és  időre, a  verseny-
szabályzat szerint főztem meg a menüt. Így 
az előre megadott alapanyag, tehát a manga-
lica szűzpecsenye elkészítését szinte tökéle-
tesre fejlesztettük, illetve a  desszertre pró-
báltunk egy sablont megtervezni.

− Miből állt a  három fogásod, s  melyikre 
vagy a legbüszkébb?
− Előételnek makréla cevichét készítettem. 
Ez egy erősen citrusos pácot jelent, ami után 
csak alig kell hőkezelni a halat. Kézenfekvő 
volt, hogy erre használom el a  grape-
fruitot. Hozzá köretnek marinált 
uborkát, grapefruit filét, egy 
erőteljes ízű zöldfűszer-sa-
látát, illetve egy tejszínes 
halmártást kínáltam. 
Főételként a  kötelező 
mangalica szűzpecse-
nye mellé gombákkal 
töltött bébicukkíni-te-
kercset és  égetett salátát, 
valamint francia húsmár-

tást, az úgynevezett jus-t készítettem. A hús-
ra hajszálvékony füstöltszalonna-fátylat ol-
vasztottam.

Desszertként egy crème brulée-vel és  fe-
hércsokoládéval töltött raviolit tálaltam 
citruslevessel és  citrusolajjal. Erre vagyok 
a  legbüszkébb. Mindenképpen kerülni sze-
rettem volna ugyanis a  sablondesszerteket. 
Tamással tavaly Olaszországban jártunk, ott 
kóstoltunk egy két Michelin-csillagos étte-
remben egy ehhez hasonló desszertet, ami 
mindkettőnknek nagyon ízlett, ezt próbál-
tuk „lemásolni”. Sok próbálkozás után sike-
rült szinte tökéletesre fejleszteni.

− Mit jelent számodra ez az első hely? Mek-
kora most a kihívás?
− Ez  a  helyezés azt bizonyítja számom-
ra, hogy a  sok alázatos munka meghozza 
az eredményét. Nagyon hálás vagyok mind-
azoknak, akik valamilyen módon segítettek 
a felkészülésemben. A kihívás óriási, a világ-
verseny célja, hogy minél egyszerűbb módon 
készítsük el az  ételeinket. Ezért kevesebb 
eszköz fog rendelkezésre állni, mint a hazai 
döntőn, talán ez lesz benne a  legnehezebb. 
Magyar versenyzők már több alkalommal 
voltak dobogósok, de aranyérmet még soha 
nem sikerült nyernünk. Hátha majd most…

− Hogyan lehet felkészülni a  szeptemberi 
versenyre?
− A  felkészülés körülbelül ugyanúgy fog 
történni, mint a hazai döntőre, tehát próbá-
lunk majd jellemző kanadai alapanyagokat 
beszerezni, mert az tudható, hogy a szerve-
zők szeretnek helyi alapanyagot beletenni 
a  meglepetéskosárba. Így vadakkal, halak-
kal, homárral, juharsziruppal biztos fogok 
kísérletezni. Lesz előre megadott alapanyag 
is, már alig várjuk…

− Mi pedig gratulálunk, és drukkolunk a to-
vábbi sikerekhez!

V. Pálfai Kinga
Fotó | Földi Réka

ELISMERÉS

Gödi szakács a világ 
legjobbjai között
Gödi séf készül a  világ meghódítására – 
Dalnoki Bence nyerte meg az ifjúsági sza-
kácsverseny hazai döntőjét, így ő képviseli 
Magyarországot szeptemberben, a  Kana-
dában rendezendő világbajnokságon.

„A sok alázatos munka meghozza 
az eredményét” – vallja a világversenyre 
készülő fiatal séf
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Február 1. és 10. között 13 magyar támogató vett részt a Sustai-
nable Cambodia (SC) által szervezett kambodzsai utazáson. 
A  programra Karsai Gábortól (PDG Long Island, New York), 
az SC egyik igazgatósági tagjától érkezett felhívás a magyarországi 
Rotary klubokhoz. Az ország hét klubjából (Balatonfüred-Veszp-
rém, Debrecen, Göd, Kisvárda, Nyíregyháza, Szentes-Csongrád, 
Veszprém) csatlakoztak tagok, illetve családtagjaik és barátaik.

Az SC 2004 óta működő szervezet, amelyet az amerikai Richard 
R. Allen, Susan J. Mastin és  Bruce A. Lasky hozott létre azzal 
a szándékkal, hogy a Pol Pot-rezsim 1975−1979 között zajló nép-
irtása után a szegénységgel, az egészségügyi ellátás és az iskolázta-
tás hiányával küzdő Kambodzsában − a fenntarthatóság jegyében 
− kutak és öntözőrendszerek kialakításával megteremtse a vidéki 
falvak lakosai számára az egészséges ivóvízhez jutás lehetőségét, 
valamint segítse a  megfelelő oktatáshoz való hozzájutást iskolák 
és a tehetséges gyerekek támogatásával.

Az utazás egyik célja az SC alapelveinek, működésének, a támo-
gatás rendszerének tanulmányozása volt, miközben a  résztvevők 
megismerhették Kambodzsa gyönyörű természeti látnivalóit, kul-

turális értékeit és gasztronómiáját is. A helyi Rotary Club Pursat 
aktivistáinak is köszönhetően a  magyar és  amerikai rotarysták 
betekintést nyerhettek a  vidéki falvak lakosainak mindennapi 
életébe, és  megismerkedhettek a  gondjaikkal. Találkozhattunk 
tanárokkal, egyetemistákkal, általános, közép- és kisiskolásokkal, 
illetve a helyi Rotary klub tagjaival is, valamint olyan fiatalokkal, 
akik célul tűzték ki szerényebb körülmények között élő társaik 
segítését, életszínvonaluk javítását. Láthattuk azokat a  falvakat 
és  iskolákat, amelyek támogatása már megvalósult, és ennek kö-
szönhetően évek óta fenntartható módon és jól működnek, illetve 
eljutottunk olyan településekre is, amelyek még csak várnak arra, 
hogy a fejlesztésükhöz szükséges támogatási projekt elinduljon.

Az utazás során nemcsak a miénktől merőben eltérő khmer kul-
túrát, hagyományt és vallást ismerhettük meg, de hosszú időre fel-
töltődtünk a látogatások alkalmával megélt olykor vidám, olykor 
megható pillanatoktól, illetve az újonnan szerzett ismeretségeknek 
és barátoknak köszönhetően.

Az SC megalakulása óta évente három alkalommal, javarészt 
amerikai, ausztrál, kanadai − és idén először magyar − résztvevők-
kel szervezi meg kambodzsai működésének bemutatását, amelyet 
minden lelkes, új kultúrát megismerni vágyó barátunknak tiszta 
szívvel ajánlok.

Bognár Viktor
Rotary Club Göd

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Rotaristák Kambodzsában

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

H
IR

D
ET

ÉS

KÖZÉLET

21



Báli Péterné, a Dunakanyar Népművészeti 
Verseny létrehozója megnyitóbeszédében 
elmondta, hogy korábban huszonnégy al-
kalommal tartották a rendezvényt Sződli-
geten, amely idén első alkalommal került 
Gödre.

Horváth Szilárd, a  Búzaszem Iskola 
egyik alapítója így köszöntötte az iskolában 
egybegyűlteket: „Amikor 14 évvel ezelőtt 
létrehoztuk ezt az  iskolát, folytatni akar-
tuk az  otthoni nevelést, azaz keresztény 
szellemben szerettük volna oktatni a gyer-
mekeinket. A magyar néphagyományokra 
kell alapoznunk a munkánkat. Egyszerűen 
azért, mert aki ebben a  szellemben nő fel 
– énekel, táncol, kézműveskedik –, az egy-
részt biztosan továbbviszi őseink öröksé-
gét, másrészt – számos felmérés bizonyít-
ja, hogy – 15-20-30 százalékkal jobban 
teljesít nyolcadikra, mint aki nem ebben 
a  néphagyományokra építő oktatási rend-
szerben tanul. Nem csupán matematikából 
és  szövegértésből lesz jobb, hanem szoci-
ális készségekben, közösségi érzésben is, 
ráadásul keresztény és magyar identitást is 

kap. Énekeljetek, táncoljatok, éljetek ebben 
a néphagyományban, vigyétek tovább ezt!”

Dr. Juhász Katalin néprajzkutató, nép-
dalénekes ünnepi beszédében kifejtette, 
hogy ez a rendezvény tulajdonképpen nem 
is verseny, hanem találkozó. Emlékezte-
tett arra, hogy „minden évben aranytorkú 
gyerekek, táncos lábú ifjak jelennek meg, 
és  jókedvvel adják elő azt, amit tanultak. 
E  találkozó legfontosabb eleme a  lélek, 
ami áthatja ezt a  versenyt. Lélek nélkül 
az egész csak egy kipipálandó feladat len-
ne. Jó, hogy van ez a verseny, és évről évre 
egyre többen érkeznek ide, nem csak azért, 
hogy megmutassák magukat, hanem azért 
is, hogy másokkal találkozzanak, és mara-
dandó élményt szerezzenek.”

A rendezvény két helyszínen zajlott: 
a Búzaszem Iskolában, ahol mesemondók, 
énekesek, népi hangszeresek, kézművesek 
mutatták meg tudásukat, valamint a  Du-
na-part Nyaralóházakban, ahol az  iskolák 
néptánccsoportjai találkoztak. Összesen 
455-en vettek részt az  eseményen, az  első 
osztályosoktól a tizenkettedikesekig. 

A zsűri elismert művészekből, nép-
műveszeti előadókból, tanárokból állt 
össze. A  néptáncosokat Onodi Attila 
és  Karánsebessy Balázs, a  népi hang-
szereseket Szerényi Béla és  Terék József, 
a  mesemondókat Dóra Áron és  Horti 
Zoltán, a  népdalénekeseket pedig Káplár 
Gréta, Konkoly Csenge, dr. Juhász Kata-
lin, Navratil Andrea, Papp Ágnes, Csósza 
Zsuzsanna, Bárdosi Ildikó, Kubinyi Júlia, 
Havay Viktória és  Soós Réka értékelte. 
A  kézműves pályázatokat Havay Viktória 
és Mészáros Erika minősítette. 

Mokos Béla, a Búzaszem Alapítvány tit-
kára megerősítette, hogy ez a  rendezvény 
inkább népzenei találkozó, illetve fesztivál, 
semmint a  szó hagyományos értelmében 
vett verseny. „A népművészet, a  népzene 
közösségi műfaj és közösségi élmény, ahol 
a  táncos, az  énekes és  a  zenekar közössé-
get alkot. Ez egy seregszemle, ahol maguk 
a  résztvevők zenélnek, táncolnak, énekel-
nek, és  egymás közönségévé válnak, ta-
nulnak, beszélgetnek, megismerik egymást 
és jól érzik magukat.”

Zakar Eszter, a rendezvény egyik főszer-
vezője a nap végén elmondta, hogy a visz-
szajelzések alapján nagyon jó volt a fogad-
tatás, a  hangulat, a  szervezettség. Az  ide 
érkezőknek tetszett a Búzaszem Iskolának 
a  megszokottól egy kicsit különlegesebb, 
otthonosabb hangulata, ami kifejezetten 
jól illeszkedik az  intézmény népművészeti 
programjaihoz. A  Búzaszem önkéntesei, 
pedagógusai és  diákjai kitettek magukért 
az előkészületek és a rendezvény idején is, 
közösséget alkotva dolgoztak a  népművé-
szeti verseny sikeréért.

A szervezők remélik, hogy jövőre, a 26. 
alkalommal is sikerül Gödön megrendezni 
a Dunakanyar Népművészeti Versenyt.

Az esemény megrendezését a  Búza-
szem Alapítvány által az  Emberi Erőfor-
rások Minisztériumába eljuttatott kérelem 
alapján prof. dr. Kásler Miklós miniszter 
a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kere-
téből támogatta.

Vida-Szabó Emese

HAGYOMÁNYŐRZÉS

XXV. Dunakanyar Népművészeti Verseny
Gödön rendezték meg a XXV. Dunakanyar Népművészeti Versenyt április 29-
én, amelyre 35 településről 39 iskola nevezett. Az eseményt Pest megyei isko-
láknak hirdették meg, de érkeztek Nyíregyháza, Kecskemét és Szenna egy-egy 
tanintézményéből is. 

KÖZÉLET
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− A  kutya társunk, barátunk, nemritkán 
teljes jogú családtagunk. A közös verseny-
zés vajon melyikünknek nagyobb kihívás?
− Természetesen embere és  kutyája válo-
gatja. Komolyabbra fordítva a szót, a Hard 
Dog Race (HDR) olyan kutyás terepfutó 
verseny, amelyen a  kijelölt pályát akadá-
lyok tarkítják. Többféle versenyt rendez-
nek. A  két legnépszerűbb a  HDR Base, 
amelynek távja hat kilométer 16 akadállyal, 
a  HDR Wild pedig 12 kilométer 22 aka-
dállyal. Egyéni és  csapatversenyek is sze-
repelnek a programban. Ha egy „klubból” 
több csapat nevez, akkor azt már falkának 
hívjuk.

Az idestova két esztendeje létező gödi 
falka 2018-ban indult először versenyen, 

s már azon is értünk el értékes helyezése-
ket. Tavaly is, idén áprilisban is négy csa-
pattal indult a  falka, ami azt jelenti, hogy 
24 gazdi és 21 kutya vett részt a versenye-
ken. (Csapatonként két ember futhat kutya 
nélkül, ám az ő idejük nem számít be a vég-
eredménybe.)

− A HDR, gondolom, a  felelős állattartás 
kultúrájáról is szól.
− Sőt még annál is többről! Márciusban 
például indultunk egy olyan versenyen, 
ahol a  HDR által felkarolt szervezetekért, 
így a váci Zöld Menedék Állatvédő Alapít-
ványért futottunk, már magával a nevezési 
díjjal is támogatva a  menhelyet. Ez  a  ver-
seny Pomázon volt, terepen, de akadályok 
nélkül. Ott a jótékonykodás volt a lényeg.

− Mi történt április 20-án?
− Azon a napon Törökmező volt a helyszí-
ne annak a HDR Base versenynek, amelyen 
68 csapat közül – ez több mint 1400 kutyát 
és gazdit jelent! – a gödi falka egyes számú 
csapata harmadik helyezést ért el. Abban 
a kategóriában pedig, ahol szintén valaki-
ért futottunk, s ahol 27 csapat indult, a má-
sodikak lettünk. A  futam neve egyébként 
„önzetlen nyelvlógatás” volt, s a díjjal ismét 
a menhely gyarapodott.

− Hogyan működik a gödi „falka”?
− A hétvégeken találkozunk, gazdik és ku-
tyusok, illetve a  menhelyről is hozunk ki 
állatokat, s  közösen készülünk a  verse-
nyekre. Persze akadnak olyan kutyatartók, 
akik egyénileg is edzenek, többen szinte 

naponta. És amire igazán büszkék va-
gyunk: idén eddig három menhelyi kutyus 
„gazdisodott”.

− Milyen akadályok nehezítik a  terepfu-
tást?
− Törökmezőn például patakon kellett át-
vezetnünk a kutyákat, vagy átbújtatni őket 
egy hosszú és  tágas csövön, bizonyos sza-
kaszon súlyokat kellett vinnünk, de voltak 
gumiabroncsos és lépcsős akadályok is.

− Ki a HDR versenyek ötletadója?
− Púza András, aki megjárta Afganisztánt, 
ahol egy hét hónapos misszió során kutya-
vezető tűzszerészként teljesített szolgálatot. 
Leszerelése után, hogy megtartsa a  kon-
dícióját, naponta futott. Amikor egyszer 
megnyert egy extrém akadálypályás futó-
versenyt, azt kérdezte: „Oké, ez szuper volt, 
de hol a  kutyám?” A  HDR közös kihívás 
a gazdinak és a kutyájának. A versenyeken 
léteznek például olyan „kúszós” feladatok 
is, ahol a kutya gazdájának is hasra kell vet-
nie magát. Vagy ha a kutya nem teljesít egy 
akadályt, akkor ez a  gazdájának harminc 
guggolásba kerül.

− Gyakorló kutyásként mondom: de hiszen 
a blökink gyorsabb nálunk! Mi rontjuk le 
az ő időeredményét?
− Akad erre példa... De a  verseny első-
sorban nem a  stopperóráról szól, hanem 
az  együttműködésről. Ahogyan a  HDR 
jelmondata fogalmaz: Hat láb, két szív, egy 
büszkeség. Egyébként a versenyeken a csa-
pat elsőnek és utolsónak beérkező párosá-
nak idejéből számítanak átlagot, és az adja 
meg a csapat időeredményét.

− Ön hogyan lett tagja, újabban motorja 
a gödi HDR csoportnak?
− A  csoport létezéséről a  kutyáim fogtak 
szimatot, de az  érdem Pákh Krisztináé. 
Ő vetette fel, hogy induljunk el HDR verse-
nyeken, egyúttal támogatva a Zöld Mene-
dék Alapítványt. Sokan csatlakoztak hoz-
zánk, én pedig amolyan „mindenesként” 
vettem részt a  csoport munkájában. Segí-
tettem a nevezések leadásában, a csapatpó-
lók megrendelésében, a  találkozók, meg-
beszélések és  az  edzések szervezésében, 
végeztem a papírmunkákat. A HDR hiva-
talos Facebook-oldalán kaptunk egy felü-
letet, melyet én kezelek. Már-már engem 
tekintenek gödi „falkaalapítónak”. De nem 
ez a  lényeg, hanem az, hogy ősszel szeret-
nénk elindulni egy HDR Wild versenyen!

W. B.
Fotók | Kurdi Imre

MEGMÉRETTETÉS

Fuss a legjobb barátoddal!

A gödi Hard Dog Race Falka csapatai egy áprilisi országos versenyről két érem-
mel – bronzzal és ezüsttel – tértek haza. Hogy pontosan mi is ez a különleges 
sportág, illetve hogy mikor és milyen céllal alakult meg a gödi csoport, arról 
Kovács Viktóriát kérdeztük.

A gödi „falka” jól szerepelt az áprilisi Hard Dog Race versenyen

A versenyek a kutya és gazdája 
együttműködéséről szólnak

Gödi Körkép | 2019. 5. szám KÖZÉLET
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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!

Gödi séták nyáron
Június 2-án, vasárnap, 15 órától:
A Szakáts-kert, a parti sétány és a Széchenyi-forrás; vá-
rosformáló emberi történetek.

Gyülekezés Gödön, a Pázmány Péter utca végén, a pozso-
nyi csata emlékművénél, ahol a kerékpárút bekanyarodik 
a Szakáts-kert felé. A program 15 órakor kezdődik, nagy-
jából 10 perc várakozás után indulunk a  kerékpárúton 
a kert belseje felé.

Néhány kérdés, amelyekre majd válaszokat keresünk 
a séta során:
•  Miért érdekes számunkra a  pozsonyi csata? Ha fontos, 

akkor miért nem tanultunk róla?
•  Szakács-kert vagy inkább Szakáts-kert? Hálás vagy ádáz 

és hálátlan utókor? Mi lett a családdal?
•  Ökofarm 4,6 hektáron 100 évvel ezelőtt. Milyen volt 

fénykorában a Szakáts-kert?
•  Hol fészkelnek a vadkacsák? (Aki etetni szeretne, kérjük, 

hogy hozzon magával madáreledelt.)
•  Mit tud ma a kert?
•  Kik építették a parti sétányt?
•  „Száz forrás vidéke”. Miért ilyen ritka − ha éppen nem 

páratlan − geológiai jelenség?

Előkészületben: július 13., szombat, 14.30
Révtől révig − az ártér rejtett zugai, surányi bónusszal 
kiegészítve. Igazi nyári hűs, vízparti séta.

A szervezők

Fotó | Kurdi Imre

HÓDOK

Veszélyes fák az ártéren
Tavasztól őszig a gödiek szívesen töltik a szabadidejük egy 
részét a vízparton, és sokan vannak, akik kajakkal, kenu-
val, sárkányhajóval nekivágnak a víznek is. A Duna men-
tén sétálók, a fürdőzők és az evezést kedvelők biztonsága 
érdekében Jakab Júlia, az önkormányzat környezetvédel-
mi referense azzal a kéréssel kereste meg lapunkat, hogy 
feltétlenül hívjuk fel a figyelmet arra a hódok tevékenysé-
gével összefüggő veszélyre, amivel az utóbbi években a gö-
dieknek is számolniuk kell.

A Magyarországon is őshonos eurázsiai hód a 19. szá-
zad közepére szinte teljesen eltűnt a hazai vizekből. Visz-
szatelepítése egy tervezett szakmai program keretében 
1991-ben kezdődött, melynek eredményeként ez a védett 
állat, amely Európa legnagyobb rágcsálója, lassanként is-
mét otthonra talált a vízpartokon, így a Duna mentén is. 
Jelenlétéről a gödi folyóparton is árulkodnak azok a  fák, 
amelyeknek törzsén széles rágásnyomok láthatók. 

A hód a vegetációs időszakban főként lágyszárú növé-
nyekkel, levelekkel táplálkozik. A vízparti fákat a téli idő-
szakban rágja meg, hogy – más táplálék hiányában – a víz-
be dőlt fák vékony ágait, rügyeit elérje és elfogyaszthassa. 

– A hódok tevékenysége miatt a  Duna mentén sokfelé 
látni kérgüktől megfosztott, vékonyra rágott törzsű fákat. 
A háncsréteg elvesztése miatt ezek a fák hamar ki fognak 
száradni, és mivel a rágás miatt stabilitásukat vesztették, 
a  legkisebb szél hatására is kidőlhetnek, veszélyeztetve 
a  vízparton vagy a  vízben tartózkodók testi épségét – 
mondta el az önkormányzat környezetvédelmi referense. 
– Fontos tisztában lenni azzal, hogy a vízpart hivatalosan 
nem nyaraló- vagy pihenőhely, hanem árterület. A veszé-
lyes fák kivágására itt nincs módja az önkormányzatnak, 
ez nem tartozik a feladatai közé, sem a jogkörébe. A hódok 
a téli időszakban a szigeten is sok parti fában tettek kárt. 
Ezért a  Homoksziget helyett fürdőzésre érdemes inkább 
a  két biztonságos belterületi szabad strandot választani 
Alsó-, illetve Felsőgödön. Az árterületen a veszélyes fákkal 
összefüggésben keletkező anyagi károkért vagy személyi 
sérülésekért az önkormányzat nem tud felelősséget vállal-
ni. Az itt tartózkodók, illetve a partközelben evezők legye-
nek nagyon elővigyázatosak, és  különösen szeles időben 
kerüljék ezeket a  területeket – tanácsolja mindenkinek 
a környezetvédelmi referens.

Koditek Bernadett

KÖRNYEZET
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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

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

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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Oktatás-nevelés

BÚZASZEM ISKOLA

Okos eszközök, okos 
emberek?
Milyen hatással van a mai digitális világ a gyerekekre 
és a társadalomra? Erről tartott előadást a Búzaszem-
ben Pál Ferenc atya, aki ezúttal nem katolikus papi, 
hanem mentálhigiénés szakemberi minőségében be-
szélt az okos eszközökről, a digitális világról, amelyek 
helytelenül használva tönkretehetik a  gyerekeket, 
a felnőtteket, a családokat és így a társadalmat is.

A legfontosabb, ami elhangzott, hogy a gyermekek-
nek nincs igazán szükségük az okos eszközökre. A va-
lóban nélkülözhetetlen három „applikáció”, amely-
re egy gyermeknek szükségek van: az  anya, az  apa 
és a testvér.

A digitális eszközök elveszik a gyerekek biztonság-
érzetét, amelynek megtartásához családi együttlétre, 
beszélgetésekre, szülői jelenlétre van szükség. Amikor 
ezt nem adjuk meg nekik, vagy a kapcsolatot tárgyak-
kal helyettesítjük, a későbbi függőséget és érzelmi si-
várságot alapozzuk meg.

Az okos eszközök használata leépíti a gyermek sze-
mélyiségét, s ebben radikálisan különböznek minden 
más játékszertől. Ráadásul a  különböző digitális já-
tékokba beépített jutalmazási rendszer automatiku-
san függővé teszi a gyerekeket. Amikor a gyerekeket 
magukra hagyjuk a digitális világgal, akkor valójában 
elhanyagoljuk és bántalmazzuk őket.

Elgondolkodhatunk azon is, hogy a  kapcsolat-
teremtésre képtelen gyerekek miként lesznek majd 
anyák és  apák, illetve miként nem lesznek azok, 
mert más személyek érdektelenek lesznek számukra. 
Az előadó szerint már van egy olyan nemzedék, amely 
nagy digitális nyomás alatt nőtt fel, s látjuk az ennek 
nyomán széthulló társadalmat, amelynek tagjaiban 
nem alakult ki a társas és az érzelmi intelligencia. A fi-
atalok sokszor unják a körülöttük élőket, mert az em-
beri kapcsolatok összetettebbek, mint a digitális világ.

Pál Ferenc atya szerint az okos eszközök irgalmat-
lan tempója állandó stresszhelyzetet hoz létre a  még 
fejlődő gyermeki idegrendszer számára.

Az előadás megerősítette a  Búzaszem nevelőinek 
abbéli meggyőződését, hogy a gyerekeket a lehető leg-
tovább – optimális esetben 14 éves korukig – tartsuk 
távol a digitális világtól.

(Az előadás megtekinthető a  Búzaszem Iskola 
honlapján, a következő címen: http://www.buzaszem.
hu/?q=televizio.)

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Tanulás-módszertani képzés
Petkes Csaba tanulás-módszertani képzésén vettek részt a Búzaszem taná-
rai. A  három nap során nemcsak a  gyerekek tanulási stratégiáit elemez-
ték, de azt is, hogy mely gyermeket milyen módszerrel lehet megközelíteni, 
hogy tanulását ösztönözni tudjuk. Az előadó nem csupán elméleti ismere-
teket adott, hanem konkrét helyzetekre konkrét segítséget is a Búzaszem 
tanárainak. Mások mellett kitértek a tanulási részképességek fejlesztésére, 
a konkrét memóriatechnikák tanulására, a vizuális vázlatkészítési módoza-
tok kialakítására, az alkotó tanulás egyéni fejlesztésére és a konkrét tanulási 
módszerek tananyagi struktúrákhoz igazodó elsajátítására is.

A tanárok kiscsoportokban vettek részt a foglalkozásokon, amelyek nyo-
mán képesek lesznek tanítványaiknak széles körűen s élethosszig használ-
ható konkrét tanulási módszereket átadni.

A tanulás összetett folyamat, ezért a tanulási képesség kialakítása a részké-
pességek fejlesztésével kezdődik. Ezért a Búzaszem nevelői a koncentrációt, 
a vizuális és auditív percepciót fejlesztő gyakorlatokat, játékokat sajátítottak 
el, majd sorra vették az analizáló-szintetizáló és asszociációs képességet, a lé-
nyeglátást, a problémamegoldó gondolkodást segítő, a konvergens és diver-
gens gondolkodást fejlesztő feladatokat és a memóriatechnikákat.

Petkes Csaba személyes élményeken keresztül vezette be a  tanárokat 
a  gyermeki tanulás módszereinek elemzésébe. Érdemes volt rászánnunk 
a három tanítás nélküli munkanapot!

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Gazdakalendárium-konferencia
A természet és  a  magyar néphagyomány erejével nevelni öröm kicsinek 
és nagynak egyaránt. Ezt az örömöt adták át a pedagógusoknak a „Gazda-
kalendárium, avagy a játékos kicsi gazda hónapjai” című népi természetis-
mereti és hagyományismereti oktatóprogram szervezői, akik a Búzaszem-
ben rendeztek konferenciát.

Elsősorban alsó tagozatos tanítókat vártak a  rendezvényre, amelyen 
Navratil Andrea népdalénekes, Birkás Frendl Kata, a  program gazdája, 
Pécsi Rita neveléskutató, Horváth Szilárd, a  Búzaszem alapítója és  Veress 
Ildikó tanító tartott előadást. Valamennyien azt boncolgatták, hogy milyen 
haszna lehet annak, ha a gyerekeket a természet és a néphagyomány erejével 
neveljük.

A „Gazdakalendárium…” oktatóprogram tizennégy éve folyamatosan 
működik budapesti és főváros környéki általános iskolákban, például a Bú-
zaszemben is. A tíz foglalkozásból álló programsorozat célja, hogy a városi 
életmódban nevelődött gyermekek megismerjék a  hagyományos paraszti 
kultúrát, annak értékrendjét, valamint a természetet tiszteletét, az azt fel-
használó és nem kihasználó paraszti életmódot, népi természetszemléletet. 
Egyszóval a Gazdakalendárium szervezői a jövőt alapozzák és a gyermekek 
életstílusát, a jövendő felnőttek életmódját alakítják.

A gazdakalendárium foglalkozásai játékosan mutatják be a gyermekek-
nek a  népi gazdálkodás hagyományait, az  egyes hónapok munkarendjét. 
A  foglalkozások témái általános iskolák alsó tagozatos osztályainál több 
tantárgy tananyagához illeszkednek (környezetismeret, honismeret, iroda-
lom, ének-zene, rajz, technika).

A konferencia szervezőinek célja az volt, hogy minél több iskolában hasz-
nálják eleink tudását, mert ez a fenntartható jövő alapja.

OKTATÁS
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HUZELLA ISKOLA

Iskolai Napok
A márciusi hónap egyaránt izgalmasan telt a diákoknak és a pe-
dagógusoknak. Közel 500 alsós kisdiák vett részt a március 18-tól 
22-ig tartó Iskolai Napok rendezvényen, ahol több kategóriában 
mérhették össze tehetségüket az alsó tagozatos gyerekek.

Az órák közti szünetekben az egymásnak verseket szavalgató, 
éneklő vagy éppen bűvésztrükköket gyakorolgató gyerekek lát-
ványa szívet melengető volt. Legjobbnak lenni nem könnyű fel-
adat. A matek-, valamint a magyar nyelv- és irodalomversenyek 
eredményei önmagukért beszéltek, hiszen az  egyes feladatokra 
adott pontszámok adták meg a végső sorrendet. A vers- és pró-
zamondó, a  rajz- vagy az  énekverseny viszont megdolgoztatta 
a zsűrit, ugyanis nagyon nehéz a sok lelkes és tehetséges gyerek 
közül kiválasztani a  legjobbakat. A  szórakoztató kategória − 
amely az idén először szerepelt a palettán − nagy sikert aratott. 
A kis tornászok és táncosok között igazi kis tehetségeket lehetett 
felfedezni, a bűvészek pedig megbabonázták a nézőket.

Több kategóriában hirdettek megosztott helyezést és különdí-
jakat is adtak. A vers- és prózamondók a diákzsűri különdíját is 
elnyerhették, melyről a Gézengúzok „ítészei” döntöttek.

Köszönetet mondunk a  Dunakeszi Tankerületi Központ tá-
mogatásának, valamint a  szülői felajánlásoknak: segítségükkel 
120 ajándékcsomag jutott el a kis versenyzőkhöz, elismerve ezzel 
kitartó készülődésüket.

Zachár Zsuzsa

HUZELLA ISKOLA

Egészségmegőrző hét
Mint minden évben, idén is érdekesebbnél érdekesebb progra-
mokkal vártuk a diákokat április második hetében.

Az intézmény Pedagógiai Programjának egyik legkiemelke-
dőbb területe az egészségfejlesztés. Ezen a héten kilépünk a tanó-
rák kereteiből, s évfolyami szinten szerveztük meg a programokat.

Hétfőn iskolánk védőnői, Frey Zsuzsanna és Majercsik Andrea 
beszélgetett a  hatodik évfolyamos diákokkal az  egészséges élet-
módról és a helyes táplálkozásról. Kedden a nyolcadikosok men-
tősökkel találkoztak, az  elsősegélynyújtás és  baleset-megelőzés 
volt a  téma. Szerdán a  rendőrség munkatársai preventív jellegű 
előadásokat tartottak, nyolcadik évfolyamon a bűnmegelőzésről, 

a hetedik évfolyamon pedig a drogprevencióról folyt a beszélgetés. 
Az ötödik évfolyamosoknak a biztonságos közlekedéssel kapcso-
latban adtak tanácsokat, és  a  zöldudvaron kialakított ügyességi 
pályán próbálhatták ki kerékpáros és rolleres tudásukat. Csütör-
tökön Kresznovszky Miklós gyógyszerész találkozott a  nyolcadi-
kosokkal, aki a  drog- és  alkoholfogyasztás, valamint a  testépítő 
szerek káros hatásairól tartott interaktív foglalkozást.

Köszönjük a  Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársainak, 
Barcs Balázs mentősnek és  kollégáinak, valamint Kresznovszky 
Miklós gyógyszerésznek, hogy térítésmentesen vállalták a közre-
működést, ezzel is segítve a  pedagógusok és  a  szülők közös ne-
velőmunkáját.

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Huzellás büszkeségeink
A Fóton megrendezett Angol Szépkiejtési Versenyen évfolya-
mában az első helyen végzett Balla Zsófia (4.d, felkészítő tanára 
Szilágyi Ágnes), második helyezett lett Borsányi Léna (4.c, Farkas 
Gabriella) és  Gémesi Márton (2.c, Sági Péter), harmadik lett 
Vecserka Gellért (1.c, Sági Péter), negyedik Velkei Bogát (4.d, Túri 
Mária), hatodik pedig Ormándi Dominik (1.e, Bíróné Csernus 
Bernadett).

A NyelvÉsz tanulmányi verseny megyei döntőjében a második 
helyen végzett Robotka Réka (4.c, felkészítő tanára Marjai Éva) 
és  Gerő András (2.c, Arany-Tóth Ágnes), hatodik lett Robotka 
Mira (4.c, Marjai Éva) és Kocsis Viktória (1.c, Mihályi Dorottya), 
míg Radván Kevin (2.c, Arany-Tóth Ágnes) a 8. helyen végzett.

A Dunakeszin megtartott Matematika Tehetséggondozó Ver-
senyen Robotka Réka az első, míg Robotka Míra a harmadik he-
lyen végzett. Felkészítő tanáruk Zachár Zsuzsa volt.

A Diákolimpia területi labdarúgóversenyén a II. korcsoportos 
fiúk az első helyen végeztek. A csapat tagjai: Arató Dániel Csaba, 
Béki Bálint, Boldizsár Bendegúz, Forrai Levente, Galba Zsombor, 
Jávor Dénes, Kurucz Zoltán, Kuthy Dániel, Pók Domokos, Sajgál 
Botond, Schmuck Tamás és Tóth-Falusi Botond.

A megyei versenyen az  I. korcsoportos fiúk a  dobogó máso-
dik fokára állhattak. A csapat tagjai: Eszes Huba, Hankó Dániel, 
Káplár Benedek, Lengyel Ábel, Nagy-Major Hunor, Paduano 
Péter, Sajgál Péter, Szórádi Csaba Hunor, Takács Ádám, Török 
Barnabás, Ujvári Donát és Watzke Brúnó.

A magyar nyelv- és irodalomverseny második évfolyamos 
résztvevői

A két focicsapat − egy fotó erejéig – most kezdő huszonegyet alkot
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészetoktatás hírei
A META Művészeti Iskola zongoraversenyén Kiss-Fehér 
Katalin arany, Biber János Levente és  Gerván Dorottya 
pedig ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Szavári 
Orsolya volt.

Az utolsó márciusi hétvégén Budapesten rendezték 
meg a Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében 
a  tavaszi kvalifikációs versenyt. Iskolánkat a kortárstánc 
tanszak 52 tanulója képviselte. Eredményeink: Tropical 
dance − előképző 2.: ezüst minősítés; Kamaszok − alap-
fok 4.: ezüst minősítés; Never, szóló produkció − Markos 
Kamilla Luca: IV. hely; A rózsák lelke − alapfok 3.: I. he-
lyezés; Bíbor hajnal − alapfok 5-6., Trió formáció: arany 
minősítés; Crazy silver sun − alapfok 1.: I. helyezés. Kö-
szönjük a felkészítést Boldog Mónikának!

Az új-zélandi Wellingtoni Hírmondó által kiírt, Az én 
világom 2019-re című pályázaton Szép Lara Napsugár első 
helyezést ért el. Tanára: Tóth Tamás. Gratulálunk!

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Jubileumi ünnepség
Április 17-én több születésnapot is ünnepelt az  iskolánk. 
1901-ben, 118 éve született névadónk, Németh László. 110 éve, 
az  1908/1909-es tanévben kezdődött el az  oktatás Felsőgödön. 
1979-ben, 40 éve vette fel intézményünk a nagy író nevét.

Az ünnepi rendezvényen részt vett Németh László lánya, 
Németh Magda, Sebestyén Ilona, a  Nap Kiadó alapító főszer-
kesztője, Markó József polgármester, dr. Pintér György alpol-
gármester, dr. Szinay József címzettes főjegyző, Szabóné Forgács 
Gabriella, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, 
valamint iskolánk volt vezetői és nyugdíjas pedagógusai.

Nagy sikere volt a társadalomtudományi munkaközösség által 
összeállított műsornak, Boldog Mónika mazsorett csoportjának 
és  az  iskola énekkarának. Az  ünneplőket Bajkó Ildikó intéz-
ményvezető, Markó József polgármester, Németh Magda és Se-
bestyén Ilona köszöntötte.

A jubileumi év alkalmából „A jövő iskolája” címmel rajz- és fo-
galmazásversenyt hirdettünk. A nyertes pályamunkák az iskola 
online megjelenő jubileumi évkönyvébe is bekerültek.

Az évfordulókhoz kapcsolódó gazdag programsorozat kereté-
ben az alsó tagozatosok a Mesevetélkedőn, a felsősök a Németh 
László-vetélkedőn mérték össze tudásukat. A  Németh László 
Kézilabda Kupán 1. és 3. helyezést értek el csapataink. Megható 
esemény minden évben a nyolcadikos tanulók Emlékfa-ültetése. 
A jubileumi napot a művésztanárok koncertje koronázta meg.

Az ünnepség szervezését a  Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa és a Dunakeszi Tankerületi Központ 
támogatta. Köszönet illeti a  pedagógusokat és  tanítványaikat 
a színvonalas jubileumi programokért.

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Ütős sikerek
Április 13-án negyedik alkalommal került sor a Pest Megyei 
Dallam-Ütőhangszeres Szólóverseny és Találkozóra. Buda-
pest mellett tíz Pest megyei település 17 iskolából 39 növen-
dék mérte össze tudását és tehetségét a neves szakmai zsűri 
előtt. A korcsoportok versenye után a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar SONUS ütőegyüttesének hangverse-
nyét hallgathatták meg az érdeklődők. Ez a koncert, a sike-
res pályázás után, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg.

Pedagógusaink közül tanári díjban részesült Stefán 
Tivadar, korrepetitori díjban pedig Boross Anett.

A verseny megrendezését idén is a  Gödi Művészetokta-
tásért Alapítvány vállalta fel. Göd Város Önkormányzata 
főtámogatóként állt mellénk, ezzel is segítve a megyei szin-
tű tehetséggondozást. A  versenyt támogatta még Palotás 
Gábor ütőhangszeres művésztanár, a TAM-TAM dobcent-
rum, a  Ritmusdepó, a  Lipóti Pékség (Centrum Oil Kft., 
Göd), valamint a Ferricsi 2002 Kft.

Sz. A.

Büszkén az oklevelekkel, balról Gerván Dorottya, Biber János 
Levente és Kiss-Fehér Katalin

Bajkó Ildikó igazgató köszönti Németh Magdát, az iskola 
névadójának leányát
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Hagyományok és jövőtervezés 
a piaristáknál
Jóllehet a tavasz mindig a végzősökről szól, idén hasonló-
an nagy hangsúlyt kap a gödi piarista szakközépiskolában 
az is, hogy milyen lesz a következő tanév. A május ennek 
jegyében telik. Míg a hónap eleje a ballagóké, érettségiző-
ké, a szakmai vizsgát megkezdőké, addig május második 
fele az orientációs képzés következő tanévéről szól a szak-
középiskolában. Idén több mint hetvenen kezdik meg zá-
róvizsgáikat, három különböző területen.

Valaczka János Pál főigazgató így fogalmazott: „Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy az általunk idén indított kép-
zés iránt mind a diákok, mind más iskolák részéről is igen 
komoly az  érdeklődés. A  felvételit illetően nincs okunk 
panaszra, talán csak néhány helyünk marad, ami a pótfel-
vételizők számára elérhető lesz majd júniusban. Ugyanak-
kor rendre kapunk megkereséseket az  ország különböző 
pontjáról, hogy mi is az orientációs képzés. Sokan kíván-
csiak ránk, olyanok is, akik korábban nem is tudták azt 
sem, hogy hol van Göd, most eljönnek, mert kíváncsiak 
a  munkánkra. A  kollégáimmal együtt gőzerővel dolgo-
zunk a 2019/2020-as tanév tervezésén, hiszen a követke-
ző tanévben is továbbfejlesztjük ezt a  Magyarországon 
egyedülálló szakmai előkészítő évfolyamot, s  reméljük, 
hogy egyre több iskola fogja majd bevezetni. Kifejezetten 
büszkék vagyunk arra, hogy a Szakképzés 4.0 anyagában 
az  orientációs képzés is hangsúlyosan megjelent. Ez  is 
bizonyítja, hogy az  út, amit választottunk, nem könnyű 
ugyan, de mások számára is követendő lehet.”

B. E.

Az új képzési formának köszönhetően a piaros diákok biztos jövőt 
építhetnek maguknak

KISGYERMEKNEVELÉS

Nyílt nap a Kincsem Óvodában

A Kincsem Óvoda április 13-án, immár több év hagyományá-
nak megfelelve, kitárta kapuit az érdeklődő szülők és gyermekek 
előtt, hogy bepillantást nyerhessenek intézményünk életébe.

Idén az  új óvoda építése miatt a  Csalogány óvodaegységben 
mutattuk be pedagógiai programunkat és a számunkra nagyon 
fontos tehetséggondozásunkat, valamint a művészeti nevelésünk 
kiemelt feladatait.

Ezen a szép szombati délelőttön közel száz szülő és gyermek 
látogatott el az óvodába, és érdeklődéssel hallgatta az óvodape-
dagógusok bemutatkozását, megnézték az  óvodánk értékeiről 
készült tablókat, és a picik kipróbálták ügyességüket a játszóház-
ban.

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a  szülőket tájékoztassuk 
a számunkra a legfontosabbról, a gyermekek igazi boldog és elé-
gedett óvodáskoráról, és arról, hogy mi mit gondolunk minder-
ről. „Hívogató levelünkben” ezt így fogalmaztuk meg:

Gondolataink a boldog óvodáskorról:
„A jó óvodában a  gyermekek egyéni ütemben és  egyéni módon 
fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, közös élmények, 
az  együtt megélt események összetartják a  csoportot, és  a  közös 
hagyományok és szokások mentén tudnak együttműködni, együtt 
játszani, együtt gondolkodni.”
(Részlet az új Pedagógiai Programunkból)

Az óvodapedagógusaink, pszichológusunk, logopédusunk, 
fejlesztőpedagógusunk, gyógytornászunk, speciális fejlesztő-
ink, tehetséggondozóink, pedagógiai asszisztenseink, dajkáink 
a megalapozói és egyben a meghatározói a gödi Kincsem Óvoda 
elkötelezett és gazdag szakmai múlttal rendelkező Tehetséggon-
dozás és Művészeti Pedagógiai Programja értékrendjének.

Az óvodánkba járó gyermekek boldog óvodáskorát a művésze-
tek megismerésével, a gyermeki tehetségek felismerésével és tu-
datos fejlesztésével sikeres, pozitív kimenetelű, stresszmentes is-
kolába lépés követheti, akár a közeli művészetoktatási vagy a két 
tannyelvű iskolába. Valljuk, hogy a gyermekeket orientálni kell 
valamire, vezetni kell valamerre.

Továbbgondolva elképzeléseinket, tudjuk, hogy az óvoda fela-
data nem csupán az iskolára, hanem az életre való felkészítés is, 
amely csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján való-
sítható meg.

Köszönet mindazoknak, akik beiratkozásukkal megtisztelték 
óvodánkat legnagyobb kincsükkel, a gyermekükkel!

A Kincsem Óvoda munkatársai nevében:
Szőke Zsófia óvodavezető

29



KÉPZŐMŰVÉSZET

Valami személyes
A fenti címmel volt látható áprilisban Boldizsár Dóra és Makói 
Juhász István festő-restaurátorok közös kiállítása a József Attila 
Művelődési Ház emeleti termében. Ennek apropóján kértünk in-
terjút a Gödön élő művészházaspártól.

− Volt-e valami közvetlen előzménye ennek a tárlatnak?
Makói Juhász István: A művelődési ház igazgatója, Szabó Zsuzsa 
tavaly megkeresett azzal, hogy nyissam meg három gödi festőmű-
vész társas kiállítását. Szívesen tettem eleget a megtisztelő felké-
résnek. Idén év elején Zsuzsa, nem kis meglepetésünkre, azzal állt 
elő, hogy áprilisban örömmel helyt adna közös tárlatunknak. Mi 
lelkesen készültünk a kiállításra, összeállítottuk az anyagot, ked-
ves szomszédunk segített nekünk a  képek szállításában. Sinkó 
István kollégám, akivel rajzszakkört vezetünk a Magyar Nemzeti 
Galériában, vállalta, hogy a megnyitón bemutat bennünket a kö-
zönségnek. Idős restaurátor barátom, Lakatos József pedig verseket 
szavalt a vernisszázson.

− Önök mikor és hol ismerték meg egymást?
M. J. I.: Dórát Sinkó István mutatta be nekem, aki tanára volt ak-
koriban Pesten, a  Képző- és  Iparművészeti Szakgimnáziumban, 
a  legendás Kisképzőben. Ez 2012 táján lehetett, Dóri negyedéves 
volt a festő szakon, és mint elmondta, a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem festő-restaurátor szakára szeretne jelentkezni. Vállal-
nám-e a felvételi vizsgára való felkészítését?

− A felkészülés nem sikerülhetett rosszul, hiszen Dóra ősszel vehe-
ti át a diplomáját…

Makói Juhász István és Boldizsár Dóra első közös, gödi kiállításuk 
megnyitóünnepségén 

M. J. I: Fény és árnyék (olaj, vászon, 34 x 66 cm) M. J. I.: Organikus formák (papír, akril, 70 x 50 cm)

B. D.: Fény és árnyék (olaj, vászon, 133 x 200 cm)
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Boldizsár Dóra: István valóban sokat segített nekem, és  segít 
a szakmai munkáimban a mai napig is. Az elmúlt évek során fo-
kozatosan találtunk egymásra, míg végül egy pár lettünk. Tudom, 
még a pályám elején tartok, de abban már bizonyos lehetek, hogy 
őt tekinthetem az egyik meghatározó mesteremnek. Persze a Res-
taurátor Tanszéken is több mesteremnek tartozom hálával, többek 
között Görbe Katalinnak, Menráth Péternek, Forrai Kornéliának, 
Bóna Istvánnak, de hosszan sorolhatnám még a neveket, ugyanis 
a tanáraink aszerint váltották egymást, hogy éppen milyen restau-
rátori feladatokat kaptunk.

− Mióta élnek Gödön?
M. J. I.: 2017-ben vásároltunk itt egy kis parasztházat, amelyet fel-
újítottunk, és építettünk mellé egy faházat, amelyet műteremként 
használunk. Sokat és szenvedéllyel kertészkedünk, s egy szó, mint 
száz, nagyon megszerettük ezt a szép természeti környezetben fek-
vő, csöndes, ihletet adó várost.

− Egy merész játékra kérem önöket. Semmiképpen sem műkri-
tikusként, hanem művésztársként hogyan jellemeznék egymás 
munkáit?
B. D.: Ehhez tényleg merészség kell, hiszen István egyike a meste-
reimnek. Ráadásul sok tekintetben hasonló stílusban festünk. Ér-
dekes volt például, hogy amikor egy barátnőm a névjegykártyáin-
kat készítette, és küldtünk neki festményfotókat a kártyácskához, 
azt mondta, hogy nemigen tudja megkülönböztetni a képeinket. 
Persze azért akadnak lényeges különbségek. István visszafogot-
tabb a  festészetében, jómagam bátrabb vagyok. Ő  földközelibb 
színes világot álmodik a  vásznaira. István átszínesített valósága 
kolorista festményeket eredményez, hogy Sinkó tanár úr szavait 
hívjam segítségül. Ami pedig a  technikai tudását illeti, nos, van 
még tanulnivalóm bőven…

M. J. I.: Dórinál már annak idején, a felvételi vizsgára való ké-
szülésnél feltűnt nekem, hogy mennyire szorgalmas és ambiciózus 
ember. Mindent feljegyzett, szivacsként szívta magába azt a tudást, 

amelyet próbáltam átadni neki. Azt gondolom, hogy ha egy mester 
úgy képes tanítani, hogy a növendéke „túlnövi” őt, akkor jó mun-
kát végzett. Dóri nagyon jó úton halad ebbe az irányba. Munkái-
ban szembeötlő a fejlődés íve. Az ecset- és a színkezelése nagyon 
intenzív, figyelemreméltó. Ami pedig a művészi szemléletét illeti, 
azt természetes módon nagymértékben befolyásolta az  egyetem 
szellemisége, az ottani mestereinek világlátása. Egyébként is, egy 
fiatal művész látásmódja folyamatosan tágul. Dóri jobban szár-
nyal, mint én, sokkal szabadabban kezeli a választott témáit. Ő egy 
fiatalabb, merész és bátor generáció tagja.

− Hogyan választották ki a tárlaton szereplő munkáikat?
M. J. I.: Én a  korábbi festményeimet raktam a  falra, az  újabbak 
közül talán mindössze három-négy szerepelt a gödi tárlaton. Dóri 
főleg a zebegényi alkotótáborban született képei közül válogatott, 
ugyanis évek óta tartok ott egy festőkurzust, ahová együtt me-
gyünk. Dórinak ott van ideje dolgozni, nekem kevésbé, hiszen fi-
gyelnem kell a növendékeim munkáját.

− Dóra az önéhez hasonló utat választott. A restaurálás és a taní-
tás is teljes embert kíván, azaz egyszerre mindjárt kettőt is. Ma-
rad-e idő a festészetre?
M. J. I.: Erre a kérdésre nehéz a felelet. Magam is, akár a suszter-
szék, három lábon állok: tanítok a Kisképzőben, rajzszakkört veze-
tek a Galériában és festményeket restaurálok. Azonban, ha marad 
egy kis időm, azonnal ecsetet ragadok és leülök a vászon elé.

B. D.: Ami engem illet, úgy tervezem, hogy mindenképpen sze-
retnék a restaurátor szakmában dolgozni, mint ahogyan István is 
teszi. A tanári diplomám kézhezvétele után pedig diákokkal sze-
retnék foglalkozni, itt a Kisképzőben, vagy akár kisebb csoportos 
festőfoglalkozásokat tartani magánszemélyként. A  festészetem, 
most úgy érzem, változóban van, sok minden érdekel, újabban leg-
inkább az emlékképek. Elsősorban olajtechnikával szeretnék fes-
teni, és szívesen kísérleteznék tovább a nagyobb méretű képekkel. 
A  legújabb ötletem pedig az, hogy szeretnék olyan festményeket 
készíteni, amelyekbe különböző egyéb technikákat használok fel, 
például applikációkat helyezek a felületre. Érdekelnek ezek a meg-
oldási formák.

− Szívből kívánom mindkettejüknek, hogy a  következő közös 
kiállításuk vendégkönyvébe Delacroix szellemujjai beírhassák: 
„A színeknek sokkal titokzatosabb és talán hatalmasabb erejük 
van, szinte tudtunkon kívül kerítenek hatalmukba.”

Walter Béla

B. D.: Zebegény színei (olaj, vászon, 130 x 95 cm)

BLUES & AVANTGÁRD
SZÉKELY ÁRPÁD ÉLŐZENÉS

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁSA

Közreműködik:
GIER GABRIEL (ének, gitár, szájharmonika)

HORVÁTH ISTVÁN (basszusgitár, háttérvokál)

A belépés ingyenes!

Helyszín: „A Hely” (Pesti út 82/A)
Időpont: 2019. május 25., szombat 19 óra

További információk: Göd Városi Könyvtár, 
telefon (06 27) 532-155, www.godikonyvtar.hu
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VERS-DALOK

A Költészet napja 
a városi könyvtárban
„Szeretem, mikor
nyakon csíphető a most, mikor
felrepíthető az ének”
(Bardócz L. Csaba: Tettenérés)

Minden év április 11-én − legalábbis 1964 óta − 
a  költészetet ünnepeljük. Az  ország szinte vala-
mennyi pontján előadóestekkel, könyvbemutatók-
kal, költőtalálkozókkal ünneplik a verset, és számos 
eseményt szerveznek az egész Kárpát-medencében, 
de talán a világ minden olyan táján, ahol magyarok 
élnek. Berlinben például a Collegium Hungaricum-
ban az  épület belső terének falaira kis cédulákat 
helyeztek ki magyar versidézetekkel, melyek közül 
bárki választhatott egyet.

Gödön pedig Bardócz L. Csaba dalköltő énekelte 
saját vers-dalait, gitárral kísérve. A  dalok közötti 
beszélgetések során a közönség sok mindent meg-
tudhatott a költemények keletkezéséről és magáról 
a költőről.

A kolozsvári születésű angoltanár évtizedeken át 
iskolákban oktatott, s napjainkban is egy nyelvisko-
lában adja át tudását. Egészen a  közelmúltig tevé-
kenységének nagyobbik részét a tanítás tette ki, ám 
az arányokon nemrégiben fordított, hogy több ideje 
és  lehetősége legyen az  írásra. Élt a  Tisza mellett, 
majd a  Dunakanyarban, s  most a  Balaton-partján 
tervezi a  jövőt. Ihletett állapotban született versei 
az életről szólnak, elgondolkodtatóan, szerelmesen 
vagy éppen viccesen. Kifigurázzák a  mindennapi 
rutint, megfogalmazzák a  vágyainkat, az  öröme-
inket, s  olykor kihúzzák a  bánat méregfogát – ha 
úgy adódik, akár angol nyelven is. A szöveg jó ideje 
együtt születik a dallammal, így lesz kerek egész.

Aki szívesen hallgatná a  dalköltő saját szerze-
ményeit, annak lehetősége nyílik erre a  váci Líra 
könyvesházban, illetve a diósjenői Boróka-házban, 
ahol Bardócz L. Csabának rendszeresen vannak 
verskoncertjei.

V. Pálfai Kinga

Meghívó

Meghívó

A GAUDE KÓRUS ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÉRE

Támogatók:
Göd Város Önkormányzata • Violin Alapítvány

Helyszín:
Szent István király-templom, Göd

Időpont:
2019. június 16., vasárnap 16 óra

Mindenkit nagy szeretettel várunk karnagyunkkal, 
Földvári Mátyással és vendégeinkkel!

A belépés díjtalan!

Klukon Edit és Ránki Dezső
zongoraestje

június 2-án, vasárnap 18 órakor
a Búzaszem Iskola aulájában.

Elhangzik:
• Liszt Ferenc: Amit a hegyen hallani

(Ce qu’on entend sur la montagne) − Szimfonikus költemény, 
No. 1, Victor Hugo költeménye nyomán.

A szerző által készített négykezes változat

• Via Crucis − A keresztút 14 állomása.
A szerző által készített négykezes változat.
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KÖNYVES ÖTÖS
májusi könyvajánlatunk:
•  Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem
•  Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors – Családi sebek 

és a gyógyulás útjai
•  Bernhard Schlink: Olga (A felolvasó írójától)
•  Michelle Obama: Így lettem
•  Stefanie Dahle: Szamócka − Vidám békakoncert 

és más mesék

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 családjának 
történetét, amelyhez családi naplókat, emlékiratokat 
és leveleket is felhasznál.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
Erdei Bütykölde a Madarak és fák napján
2019. május 19. (vasárnap) 10-től 13 óráig
Duna-part Nyaralóházak (Göd, Jósika u. 14.)
További információk: (06 27) 532-155

A könyvtári gyermekrajz-pályázat eredményhir-
detése a Madarak és fák napján
2019. május 19-én, vasárnap 12 órától
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (Göd, Jósika u. 14.)

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

VI I I .  GÖ D I

KÖNYVHÉTvége
A GÖ D VÁ ROSI  KÖ N Y V TÁ R R E N D E ZÉ S É B E N

Az idelátogatók találkozhatnak Kállai Nagy Krisztina, 
Szalma Edit és Szegedi Katalin gyermekkönyv-

illusztrátorokkal.

Megvásárolhatják a Gödi Almanach köteteit 
és az Üdvözlet Gödről című könyvet.

Válogathatnak Nógrádi Gábor műveiből 
és a könyvheti újdonságokból.

11 órától „Mesecirkusz!” címmel Olasz Etelka 
mesemondó és Kiss Gergely Geret zsonglőr műsora

Helyszín: Pesti út 72.

2019. június 15-én 
(szombaton)
10-től 13 óráig
a könyvtár előtt
(rossz idő esetén az előtérben 
és a könyvtárban)

KÖNYVEK és ILLUSZTRÁCIÓK VÁSÁRA

Göd Város Önkormányzata szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját, barátait

2019. május 24-én, pénteken 18 órakor

Haraszti Alfréd
gödi képzőművész

II. emlékkiállításának megnyitójára
A kiállítás fővédnöke: Markó József polgármester

Köszöntőt mond: ifj. Haraszti Alfréd

A kiállítást megnyitja: dr. Pintér György alpolgármester
(A kiállítás megnyitóján a látogatók az alkotó művészetét bemutató 

albumot kapnak ajándékba.)

A kiállítás megtekinthető június 7-ig 
a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd, Pesti út 72. 
E-mail: info@godimuvhaz.hu • Telefon: (06 20) 254-5124

web: www.godimuvhaz.hu
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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

11 órától
Tücsök Bábszínház: 

A három kismalac
A Tücsök Bábszínház ezúttal a Duna-parti Büfé színpadán 
élőszereplős mesejátékkal várja a kicsiket és a nagyokat. 
Hároméves kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

május

26
vasárnap

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

10-től 18 óráig
Duna-parti 
Gyereknap

Színpadi programokkal, mesejátékkal, légvárral, koncerttel és sok 
más meglepetéssel várjuk a gyermekeket!
További információ: (06 30) 383-9567
A programok ingyenesek!

19 órától
Retro Gang-koncert
A zenekar a Duna-parti Büfé színpadán várja 
a bulizni vágyókat!

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

18 órától
Retró mozi:
Horgász a pácban

Az 1958-ban készült vígjátékkal várjuk a közönséget!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

május

26
vasárnap

június

8
szombat

június

15
szombat

16 órától
A Kölyökutca  
zenekar koncertje

A gyermekzenekar a Duna-parti Büfé színpadán várja 
a közönséget.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

május

26
vasárnap

10-től 18 óráig
25. Gödi Madarak 
és Fák Napja

A Madarak és fák napja 25. jubileuma alkalmából invitáljuk 
szabadidőközpontunkba az érdeklődőket.

május

19
vasárnap

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

Gyereknap

AJÁNLÓ
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Gyereknap

Színpadi programokkal, mesejátékkal, 
légvárral, koncerttel és sok más 

meglepetéssel várjuk a gyermekeket!

További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
Rossz idő esetén a színházteremben tartjuk meg a rendezvényt!

május 26., vasárnap
10 órától 18 óráig

DUNA-PARTI

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14

További információ: (06-30) 383-95-67

Tücsök Bábszínház

2019. május 26-án
vasárnap, 11 órától

A három 
kismalac

A Tücsök Bábszínház ezúttal a Duna-parti 
Büfé színpadán élőszereplős mesejátékkal 

várja a kicsiket és a nagyokat. 
Hároméves kortól ajánlott.

a3_Tucsok.indd   1 2019. 05. 12.   15:13:12

   Retro Gang   

retro buli
2019. június 8.
szombat, 19 óra

Helyszí£n: Duna-part Nyaralóházak | 2131 Göd, Jósika utca 14.

A belépés ingyenes!

a Duna-parti Büfé színpadán

a3_Retro_gang.indd   1 2019. 05. 12.   15:32:35

KÖLYÖK
utca

ZENEKAR

A gyermekzenekar
a Duna-parti Büfé 
színpadán várja 
a közönséget.

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14
További információ:

(06-30) 383-95-67

május 26.,
vasárnap 16 órától
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MÁJUS 17., PÉNTEK |  15.00
A Nóta Klub délutánja

MÁJUS 28., KEDD |  15.00
A Pedagógus Klub összejövetele | Téma: Kirándulás

MÁJUS 24., PÉNTEK | 18.00
Homeokuckó | Téma: Dr. Mami 2/6

JÚNIUS 3., HÉTFŐ |  13.00
A Kertbarátok Klubjának programja

JÚNIUS 5., 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.

13.00

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK |  18.00
A Növénykedvelők Klubjának rendezvénye

JÚNIUS 7., PÉNTEK |  16.00
Irodalomterápiás beszélgetések

JÚNIUS 11., KEDD |  15.00
A Pedagógus Klub programja | Téma: Kirándulás

JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK |  18.00
A Növénykedvelők Klubjának programja

JÚNIUS 17., HÉTFŐ |  13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

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

MÁJUS 18., SZOMBAT |  14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

JÚNIUS 1., SZOMBAT |  15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület találkozója

JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK |  13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

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

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

Belépő: 500 Ft/fő

Kapunyitás 16.30 órától.

A 18 órakor kezdődő kamarakoncert előtt helytörténeti tablóki-
állítás látható dr. Huzella Tivadar,  

Beck Ö. Fülöp, dr. Gönczy Gyula szellemi örökségeiről,  
Széchenyi Ödön és Arany László gödi kötődéseiről,  

valamint a Huzella-kert történetéről.  
A tablókiállítást összeállította a Lepp-Gazdag család.

Gödi művészek
kamarakoncertje 
a Huzella-kertben

2019. június 15-én, szombaton 18 órakor

„NYÁR” címmel
2131 Göd, Jávorka utca 14.

A rendezvényt megnyitja:  
dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója

Huzella Tivadarra emlékezik:  
Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző

Díszvendégeink: a Széchenyi család

A rendezvény fővédnöke:  
Markó József, Göd város polgármestere

Műsor:

W. A. Mozart:  
D-dúr vonósötös No. 5, K. 593

W. A. Mozart:  
Varázsfuvola – két duett  

(Bei Männer welche, La ci darem la mano)

Franz Schubert:  
a-moll (Rosamunde) vonósnégyes D.804

P. I. Csajkovszkij:  
Évszakok – június, op. 37/b

Előadók:

Hruby Edit, Hajdu András (ének)

Danyílova Galína, Varró Katalin (hegedű)

Kondor Péter, Bartos Dániel (brácsa)

Bartos Csaba (cselló)

A Huzella-kert területén mindenki saját felelősségére tartózkodhat. 
A területre gépjárművel behajtani tilos! Kapuzárás 20 órakor.
Eső esetén a rendezvényt a gödi művelődési házban tartjuk. 

(2131 Göd, Pesti út 72.)
A rendezvényt szervezi: József Attila Művelődési Ház

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
www. godimuvhaz.hu | (06 20) 254-5124



Nyári lazítás – tudatosan
Szeretettel várunk június 12-én, szerdán 10-től 12-óráig 
a József Attila Művelődési Házban, hogy egy inspiráló 
beszélgetés során közösen felismerjük saját működésünket, 
elakadásainkat, és közelebb kerüljünk a megoldásainkhoz. 
Meghívott szakértő: Jámbor Fruzsina coach
Helyszín: József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Előzetes jelentkezés szükséges: tudatosgod@gmail.com
Válaszlevelünkben érdekes információkat és segítő  
anyagokat osztunk meg a jelentkezőkkel!
További információk: www.godimuvhaz.hu
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Csoportos önismereti program az anyává válás lelki 
változásairól, irodalomterápiás eszközökkel. Szeretet-
tel várlak minden hónap utolsó szerdáján 10-től 
12 óráig a József Attila Művelődési Házban, ha jó 
lenne édesanyák körében, szakértő támogatásával 
végre magadról is beszélni, nem csupán a babás 
témákról.
Előzetes jelentkezés: hello@gaalszilvia.hu

Gaál Szilvia irodalomterapeuta,
az Anyateremtő program alapítója

Anyateremtő program

Gödi Körkép | 2019. 5. szám AJÁNLÓ
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SZABADIDŐSPORT

A sportmajálison a labdarúgásé 
és a teqballé volt a főszerep
A Gödi SE sporttelepén idén május elsején kulturális 
programokkal kiegészített sportmajálist szerveztek.

− Talán éppen húsz éve kapcsolódtam be az egyházközségi 
majális szervezésébe, melynek eredményeként évről évre 
több száz gyermek és felnőtt vett részt a különböző sport-
versenyeken. A helyszín jó pár évig a felsőgödi futballpálya 
volt, aztán 6-8 éve átköltöztünk a Gödi SE sporttelepére, 
s itt már Sportmajális címen zajlanak az események. 2019-
ben a biztos, sportos alapra épülve Göd város önkormány-
zata kulturális programok szervezésével egész napos, iga-
zi városi eseménnyé varázsolta a  május 1-jei ünneplést. 
A Gödi Családi és Sportmajális versenyeit futballsportág-
ban hirdettük meg – mondta el Wagner László, a Belépés 
Családostul programsorozat főszervezője.

A díjakat Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Markó 
József polgármester, dr. Pintér György alpolgármester 
és  Takács Attila, a  Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának 
vezetője adta át.

SZKANDER

A gödi ob-n újraválasztották 
Csabai Attilát
A Duna-part Nyaralóházak területén rendezte a Magyar 
Szkander Szövetség az idei országos bajnokságot. A felső-
gödi eseményre több mint 240 nevezés érkezett. A viada-
lon az  épek és  a  fogyatékkal élők is asztalhoz állhattak. 
Göd nem először látta vendégül a legjobb hazai szkandere-
seket, hiszen a sportág első embere gödi kötődésű.

A döntők előtt a szövetség megtartotta a tisztújító köz-
gyűlését, ahol Csabai Attila elnök újabb öt évre kapott 
bizalmat. A  gödi sportvezető tizenegyedik éve irányítja 
a  sportágat itthon, emellett a  nemzetközi és  az  európai 
szövetség alelnöke is egyben.

„Nagyon szeretünk Gödön versenyezni, köszönjük 
az  önkormányzat segítségét is, bár ahogy növekszünk, 
a  sportágnak is egyre nagyobb csarnokra van szüksége. 
Göd részéről Mogyorósi Dávid, a  Pólus Five versenyzője 
vett részt a nemzeti döntőn, és nehézsúlyban pontszerző 
helyen végzett. Fiatal versenyző még, nagyon szép jövő áll 
előtte” – mondta lapunknak Csabai Attila.

V. F.

EREDMÉNYEK:

VÁROSI UTÁNPÓTLÁS KUPA (VUK)

Óvodások: 1. Real Margit, 2. Kincsem FC, 3. Hétszínvilág
7-8 évesek: 1. Bajnokok, 2. Gödi Királyok, 3. Juventus
9-10 évesek:  1. Németh László Iskola 4.c, 2. Makkosok,  

3. Gyémánt terminátorok
11-12 évesek: 1. Avengers, 2. Hurka Gyurka, 3. Trógerek
13-14 évesek: 1. Lampik, 2. Haláli Hullák Hajnala

Bednárik László Emléktorna: 1. Royal, 2. Zsiványok, 3. GSE U 17
Női Foci Kupa: 1. Gödi SE, 2. Szentendre, 3. Napkelte
Teqball Kupa: 1. Angyal Sándor, 2. Rataj András, 3. Duhony Dániel

A GSE megújult alsógödi sporttelepe kiváló helyszíne 
a Sportmajálisnak, aminek éveken keresztül a felsőgödi pálya 
adott otthont

A RENDEZVÉNYT GÖD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
 "MOZOGJ VELÜNK - GÖD"

FACEBOOK OLDALON TALÁLHATÓ

MOZOGJ VELÜNK!

         G
ÖD - 2019

 

A RENDEZVÉNY

INGYENES!

S Z A B A D T É R I  A L A K F O R M Á L Ó ,
E R Ő S Í T Ő  Ó R Á K K A L  V Á R U N K

M I N D E N K I T  K O R T Ó L ,  N E M T Ő L  É S
E D Z E T T S É G I  S Z I N T T Ő L

F Ü G G E T L E N Ü L !
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KAJAK-KENU

Jó kezdés az évadnyitón
Az Újpesti-öbölben az  A-Híd Építő Kupával, több mint 
700 indulóval, 31 hazai és  egy külföldi szakosztály rész-
vételével indult a  2019-es kajak-kenu szezon az  utánpót-
lás-korosztályok számára. A  Gödi SE Kajak Kenu Szak-
osztálya 54 fiatalt nevezett a versenyre, ahol a mieink egy 
arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet nyertek, valamint 
számos előkelő helyezést értek el. Az eredmények az ala-
pozási időszakban és a  tavaszi edzőtáborokban elvégzett 
munkát igazolják.

A gödi versenyzők érmes helyezései: 
1.  Sinkó Panna (K1, U18), 
2.  Galba Botond (MK1, U13), 
3.  Báthory Dániel (K1, U17), Sinkó András (K1, U15), 

Przymuszala Nándor (MK1, U13) és  Lukács Benjámin 
(MK1, U11).

A GSE szakosztálya a  gyermekeknek idén nyáron há-
rom turnusban ismét meghirdeti az  esztendők óta sike-
res vízi, Kajak Kalandtábort, melyről bővebb informáci-
ók a godikajak.hu oldalon olvashatóak, jelentkezni pedig 
a tabor@godikajak.hu címen lehet.

V. F.

PROGRAMAJÁNLÓ

Fétis Crossfutás június 1-jén
A Fétis Kft. a  társadalmi felelősségvállalás jegyében esztendők 
óta megszervezi a Fétis Crossfutást Gödön, ahol a sport iránt el-
kötelezett, aktív életet élő családoknak kínál mozgással egybekö-
tött családi napot, immár 19 éve.

Idén a családi értékeket és a sport szeretetét népszerűsítő gödi 
Rotary Club is csatlakozott az eseményhez, és egymással karölt-
ve rendezik meg a Fuss az iskoládért 1911 métert, azaz a Fétis−
Rotary futamot is. A gödi Rotary Klub a helyi és sződligeti álta-
lános iskolák között hirdet versenyt, ösztönözve a diákokat arra, 
hogy minél többen húzzanak futócipőt. „A diákméter-számláló 
segítségével pontosan és  igazságosan meghatározhatjuk, hogy 
a tanulói létszámhoz viszonyítva melyik iskolát támogatják leg-
többen a résztvevők. A legtöbb diákmétert teljesítő iskolákat új 
sporteszközök beszerzésével kívánjuk támogatni, hogy a  min-
dennapi testnevelés jobb körülmények között történhessen” – 
hirdetik a szervezők.

Időpont: 2019. június 1., szombat 8-tól 14 óráig
Helyszín: alsógödi sporttelep
Délelőtti programok:
08.00−09.30: nevezés
09.00−13.00: Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgótorna
08.40−09.00: a GrandUP Kids bemutatója, Halmi Viktória tanítványai
09.00−09.25: a  GDSE Táncszakosztály bemutatója, Dézsi Yvett 
és Hirsch Anett táncosai
09.25−09.30: ünnepélyes megnyitó
09.30: 3-4 éves (születési idő: 2015. 01. 01.− 2016. 12. 31.) 200 m
09.45: 5-6 éves (születési idő: 2013. 01. 01.− 2014. 12. 31.) 200 m
10.00: 6-7 éves (születési idő: 2012. 01. 01.− 2012. 12. 31.) 400 m
10.15: „Fuss az iskoládért 1911 métert” – Fétis−Rotary futam rajt
10.45: 2 km rajt
10.15−11.15: örömzene és  örömtánc: a  GDSE Táncszakosztály 
és a Drums Ütőegyüttes közös fellépése
11.15: 14 km rajt
11.30: 5 km rajt
11.00−13.00: Tónió karikatúrákat készít
11.35−11.50: a  GDSE Táncszakosztály bemutatója, Dézsi Yvett 
és Hirsch Anett táncosai
11.20−13.30: Belépés Családostul ügyességi verseny
11.20−11.50: Drums Ütőegyüttes − „hangos szurkolás”, Stefán Tivadar 
és tanítványai
12.00: Eredményhirdetés (óvodás, 2 km)
12.30: a labdarúgókupa eredményhirdetése (óvodás és kölyök)
12.45−13.15: a Heavenwards Dance Studio fellépése, Paulov Dóra ve-
zetésével
13.30−14.00: eredményhirdetés (5 km, 14 km), BeCsal tombola

Egyéb (ingyenes) programok, játéklehetőségek 8-tól 14 óráig: kézműves 
foglakozások, arcfestés Gabóval, felfújható játékvilág, kirakodóvásár, 
Tónió karikatúra.
Egészségsarok: gyógynövények, gyógygombák, egészséges kávé, tea- 
és kakaókóstolás.
Egészségcsomagok, vitaminok. Ingyenes vércukor- és  vérnyomásmé-
rés, talpmasszázs.

Búzaszem Hagyományőrző Délután:
15.00: hagyományőrző vásár
16.00: a Búzaszem osztályainak táncbemutatója
18.00: „Aprája” − a Búzaszem népzenei CD-jének bemutatója

Bővebb információk: http://crossfutas.fetis.hu 

KAJAK-KENU

Értékes helyezések Bécsből
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának egy kisebb csa-
pata részt vett a  bécsi nemzetközi maratonon, amelyre 
idén 15 ország versenyzői neveztek. Hazánkat 14 klub 
kajakosai képviselték.

 
− Sinkó Panna ügyesen élt a lehetőségekkel, egy remek rajt 
után a fiúk oldalvizét jól kihasználva sikerült meglógnia 
a  mezőny többi hölgytagjától. Menet közben is tartot-
ta az  iramot, és 21 kilométer megtétele után győztesként 
haladt át a célvonalon. Báthory Dánielnek 25,2 kilométert 
kellett teljesítenie, öt kiszállással megszakítva. Jó rajt, tak-
tikus helyezkedés, hibátlan kiszállások mellett lett har-
madik. Sinkó András jól megoldott ki- és  beszállásokkal 
teljesítette a 16,8 kilométert, és az előkelő hetedik helyen 
végzett – számolt be a versenyről Sinkó László edző.

V. F.

Az Újpesti-öbölben kezdődött a szezon, gödi sikerekkel
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KARATE

Az Életforrás Do négy válogatottja 
mehet az Eb-re

Kiváló formát mutatnak a gödi Életforrás Do karatékái 
a májusi Európa-bajnokság előtt. A sárvári országos ver-
senyen az egyesületek között a 2. helyen végeztek, majd 
Ercsiben, a  diákolimpián arattak 13 éremmel. A  Gödi 
Körképet Karakó Sándor tájékoztatta.

− Sárvárról minden kumités válogatottunk – Vass Réka 
Virág, Stum Dominik, Kovács Mercédesz, Karakó Roland, 
Dudás Jázmin és Jurtin Botond – aranyéremmel tért haza, 
Karakó Vivien pedig második lett – számolt be a négy da-
nos edző.

− Kiválóan szerepeltünk a XVI. Ippon Shobu diákolim-
pián Ercsiben is, ahol 49 egyesületből több mint 500-an 
neveztek, mi összesítésben a negyedikek lettünk. Klubun-
kat 21 karatés képviselte, 13 érmet szereztünk. Kevésen 
múlt a  még jobb szereplés. 5 arany, 2 ezüst, 6 bronz lett 
a mérlegünk. Jurtin Zorka két elsőséget is szerzett, győz-
tesként jegyezhetjük Dudás Jázmint, Karakó Rolandot 
és Stum Dominikot. Gombár Tamás és Ragács Anna ezüst-
érmesek, Jurtin Botond, Képíró Boglárka, Kovács Mercé-
desz, Vecserka Gellért, Nyuzó Boglárka és  Kovács Viktor 
pedig bronzérmesek lettek – tájékoztatott Karakó Sándor. 
Hozzátette: május végén, az országos bajnokság után ren-
dezik a  korosztályos kontinensviadalt Csehországban, 
melyen az Életforrás Do válogatottjai közül Stum, Kovács, 
Karakó Roland és Dudás fogja képviselni Magyarországot 
egyéniben és csapatversenyben.

V. F.

LABDARÚGÁS

A GSE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U11
Gödi MFS – Csömör 1-0 (gólszerző: Perjési Lilla)
Gödi MFS – Dunakeszi Vasutas 0-3
Gödi MFS – DAFKE 1-0 (Hengsperger Péter)
Gödi MFS – Fót 4-3 (Csordás Zsombor, Perjési, Göllény Roland, 
Szinovszki Péter)
Gödi MFS – Marczibányi MFS 2009 2-2 (Juhász Bendegúz, Csordás)
Gödi MFS – Munkácsy B 2009 3-0 (Tankó András 2, Hengsperger)
Gödi MFS – Csillaghegyi MFS 2009 2-1 (Juhász, Csordás)
Gödi MFS – Munkácsy A 2009 0-1
Gödi MFS – Csömör 3-1 (Csordás, Szinovszki, Göllény Roland)
Gödi MFS – Dunakeszi Vasutas 1-0 (Tankó)
Gödi MFS – DAFKE 1-5 (Csordás)
Gödi MFS – Fót 2-3 (Csordás, Perjési)

U13
Dunakeszi Vasutas I. – Gödi SE 0-3 (Dobos Patrik, Kovács Zsombor, 
Madarász Marcell)
Szefi – Gödi SE 0-3 (Madaras Ákos, Balogh Ákos, Madarász)
VS Dunakeszi – Gödi SE 0-8 (Kovács 2, Balogh 2, Mészáros András, 
Madarász, Dobos, Madaras)
Gödi SE – Csömör 0-0
Dunakeszi Vasutas II. – Gödi SE 0-3 (Nagy Zalán, Balogh, Madaras)
Dunakeszi Vasutas I. – Gödi SE 0-1 (Dobos)
Szefi – Gödi SE 1-3 (Madaras, Kovács 2)
VS Dunakeszi – Gödi SE 0-5 (Kovács, Láng Benedek, Dobos 3)
Gödi SE – Csömör 1-0 (Balogh)
Dunakeszi Vasutas II – Gödi SE 1-3 (Kovács, Madarász, Láng)

U14
DSE Balassagyarmat – Gödi SE 0-2 (Helmes Vilmos, Király Gábor)
Helmes Vilmost beválogatták az U15-ös Pest megyei válogatottba, 
mellyel húsvétkor nemzetközi tornán vett részt.

U17
Gödi SE – Pomáz-ICO SE 4-0 (Baksa Bence, Fellner Bálint, Dobos 
Szabolcs 2)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 1-2 (Baksa, Fellner)
Gödi SE – Fortuna SC-Kismaros 3-0 (Baksa 2, Vajda Bence)

Felnőtt Megye II.
Csömör KSK – Gödi SE 2-3 (Oláh Dániel, Török Dániel, Jakus 
Szabolcs)
Gödi SE – Péceli SSE 0-0
Kistarcsai VSC – Gödi SE 1-3 (Honti Barna, Kovács Arnold, öngól)
Gödi SE – Pomáz-ICO SE 2-1 (Mellár Ádám, Ráth Vince)

Felnőtt Megye IV.
Gödi SE – Nagykovácsi USE 6-1 (Farkas Krisztofer 2, Ráth Vince 2, 
Martin-Gál Miklós, Hiervarter Károly)
Dunabogdány SE – Gödi SE 2-2 (Martin-Gál, Sebő András)
Gödi SE – Pilisvörösvári UFC 0-2
SZVSE II.-Tahitótfalu – Gödi SE 3-6 (Sebő 3, Farkas, Bederna Tibor, 
Hiervarter)

Öregfiúk
Gödi SE – Püspökhatvani SE 6-0 (Román Gergely, Takács Ádám, 
Horváth Gábor, Laczik Zsolt, Tuza József, Vincze Attila)
Rétsági Árpád Egylet – Gödi SE 2-3 (Takács, Tollas Gábor, Horváth)
Gödi SE – Vácduka KSK 7-3 (Vincze 3, Hiervarter 2, Takács, öngól)
Vác VLSE – Gödi SE 1-1 (Vincze)

Nők, Pest megyei 3/4 pályás bajnokság, Felsőház, Keleti 
csoport
Gödi SE –Tóalmás 0-3
Gyöngyösi AK – Gödi SE 6-1 (Stiglincz Orsolya)
Gödi SE – Kerepesi SBE 2-2 (Stiglincz, Gálik Ágnes)

A rájátszás első körének végén csapatunk egy szerzett ponttal 
a  csoport 5. helyén áll. Az  együttes részt vesz a  saját szervezésű 
női kispályás tornasorozaton is, amelynek első fordulójában 2 
győzelem és  1 vereség a  mérleg. Győztest a  4. forduló végén 
hirdetnek.

Karakó Sándor (balra, fehérben) csapata áprilisban újabb sikereket 
jegyzett, a következő cél az Európa-bajnokság
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket 
minden hónap 28-ig 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. áprilisi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése:
 „Jaj, kis unokám, az apád is utálta 
a lencsét!”

A nyertes ezúttal: Kinczel Mónika

Szerencsés megfejtőnk az Eck-Art 
Hajstúdió (Göd, Szent István 
utca 23.) szolgáltatását veheti 
igénybe.   
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Naposparty Kft.
Duna csárda

2132 Felsõgöd,
Jósika u. 16.Duna csárda

Teljes külsõ-belsõ és játszótér-felújítás, 

Minden hónapban - egy szombaton - élõzenével 
a nagyérdemû közönséget.

környezetkorszerûsítés.
Pünkösdvasárnap görög est - 
a Midros együttes szolgáltatja a zenét 
(immár 16 éve),  görög néptáncosok szórakoztatják 

várjuk vendégeinket. (Énekes kísérete rockzenekarral.)

DISZKÓZENE
Mindegyik élõmûsor minden alkalommal 
              du. 17 órától. 

Szeretettel várjuk kikapcsolódni szándékozó 
vendégeinket Felsõgödön az 1991 óta mûködõ  

DUNA CSÁRDÁBAN
 (Felsõgöd, Jósika u. 16.)

Érdeklõdni lehet egész nap az alábbi telefonszámon: (06 20) 4577-008. 
Ugyanezen a számon helyfoglalás is lehetséges.
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