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Vác Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságának az 2018. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolója
A beszámolót jegyző Juhász Károly tűzol-
tó őrnagy, tűzoltóparancsnok távollétében 
Tóth Zoltán tűzoltó őrnagy, parancsnok-
helyettes fűzött kiegészítéseket a  benyúj-
tott írásos anyaghoz. A  beszámoló ösz-
szegzéseként elmondható, hogy a  Vác 
HTP a  hatályos jogszabályoknak megfe-
lelve, a  területén élő állampolgárok élet- 
és  vagyonbiztonságát garantálva végezte 
feladatait az  elmúlt évben. A  tűzoltó-pa-
rancsnokság jármű- és  eszközellátottsága 
2018-ban tovább javult. A magas kivonulá-
si számok ellenére a beavatkozó állomány 
baleset- és  sérülésmentesen zárta az  évet. 
A Vác HTP az idei esztendőben is igyekszik 
tevékenységével méltó módon képviselni 
a  rendvédelem, illetve a  katasztrófavéde-
lem szervezetét. Markó József polgármester 
a város nevében is megköszönte a tűzoltók 
áldozatos munkáját, a  beszámolót pedig 
a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

A 2018. évi költségvetési rendelet 
módosítása
Dr. Pintér József alpolgármester jelezte, 
hogy a költségvetési főösszeget nem érintő, 
technikai jellegű módosításról van szó. En-
nek értelmében Göd Város Önkormány-
zatának a  2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II. 27.) számú rendeletének 13. 
§-a négy melléklet tekintetében módosul. 
Szabó Csaba hozzászólásában elmondta, 
hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és  Jogi Bizottság az  előterjesztést vélemé-
nyezte, és a módosítás elfogadását javasolja, 
amelyet most a  képviselők szavazataikkal 
is megerősítettek. 

A 2018. évi zárszámadásról szóló 
rendelet megalkotása
A Göd Város 2018. évi költségvetéséről 
szóló könyvvizsgálói vélemény főbb meg-
állapításait dr. Pintér György alpolgármes-
ter ismertette, melyek szerint „A mellékelt 
éves költségvetési beszámoló megbízható, 
és  valós képet ad az  önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről és  a  2018. december 
31-ei vagyoni helyzetéről”. A zárszámadás 
bevételeit és  kiadásait illetően Göd Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetés-tel-
jesítésének bevételi főösszege 8 503 429 eFt, 
kiadási főösszege pedig 4  512  789  eFt. 

A zárszámadási rendeletet a jelenlévő kép-
viselők megszavazták. 

A Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolójának elfogadása
Elöljáróban Markó József polgármester el-
mondta, hogy a város hulladékgazdálkodá-
sa minden tekintetben megfelelőnek, szak-
szerűnek és zökkenőmentesnek mondható. 
A kft. beszámolója szerint 2018-ban a cég 
mérlegfőösszege 67 266 eFt, adózott ered-
ménye pedig 4 919 eFt volt. Az előterjesz-
tésben a  képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a  Gödi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. adózott eredményét az  ered-
ménytartalékba helyezi, magát a beszámo-
lót pedig elfogadta.

A következő napirendi pontban a képvi-
selő-testület – a cég kérésére − módosította 
a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. tagi kölcsönének visszafizetési határ-
idejét, 2019. július 20-áról 2019. december 
20-ára.

Tájékoztató a 2018. évben 
történt pénzügyi és gazdasági 
ellenőrzések tapasztalatairól
Dr. Szinay József címzetes főjegyző a  le-
folytatott vizsgálatokról elmondta, hogy 
azoknak egyike sem fogalmazott meg el-
marasztaló megállapításokat, csupán né-
hány gyakorlati, illetve technikai jellegű 
észrevételt tett. Szabó Csaba bizottsági 
elnök ezúttal is jelezte, hogy a  Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és  Jogi Bizottság 
részletesen elemezte a  lefolytatott vizsgá-
latok megállapításait, s azokkal egyetértve 
javasolja azok elfogadását. A grémium sza-
vazataival támogatta a bizottság javaslatát. 

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület Lenkei Györgynek, 
a Szociális Bizottság elnökének előterjesz-
tésében tárgyalta a  2018. évi gyermekvé-
delmi és  gyermekjóléti feladatok átfogó 
értékelését. A  rendkívül részletes munka-
anyagot a  képviselők előzetesen megkap-
ták, az  illetékes bizottságok véleményez-
ték és az értékelést elfogadásra javasolták. 
Az  értékelés megállapításait a  képvise-
lő-testület elfogadta.

Külön-külön napirendi pontokban mó-
dosították a  Gödi Kincsem Óvoda, vala-
mint a József Attila Művelődési Ház alapító 
okiratát. 

A magánszemélyek kivitelezésében köz-
területen megvalósuló járdaépítések költ-
ségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) számú 
Ök. rendelet módosításával kapcsolatban 
dr. Szinay József elmondta, hogy a  citált 
rendeletet utoljára 2012-ben módosították. 
A mostani módosítást az anyagárak elmúlt 
hét évben történő növekedése indokolja. 
A képviselők egyetértettek a  rendelet mó-
dosításával.

A Településellátó Szervezet és  intézmé-
nyei pótelőirányzatai négy előterjesztésben 
is szerepeltek, a  képviselő-testület vala-
mennyi költségvetési módosítást elfogadta. 

Popele Julianna beruházási és városüze-
meltetési osztályvezető ismertette a  Beck 
Ö. Fülöp tér forgalmi rendjének változásá-
ról (egyirányúvá tételéről) szóló javaslatot, 
szólt a kompok és révek fenntartásának, il-
letve felújításának támogatását célzó pályá-
zatról, valamint az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatását 
segítő pályázatról. A grémium mindhárom 
témában egyetértően szavazott.

Végezetül a  képviselő-testület döntött 
a  közterületek nemzeti ünnepeink alkal-
mával történő zászlózási rendjéről, va-
lamint megszavazta a  Boldogságcseppek 
Alapítvány támogatási kérelmét.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. május 29.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik hétfőjén 

tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák
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Göd Város Önkormányzata ötletpályázatot írt ki az egykori golfpálya 
mintegy 50 hektáros beépítetlen területének hasznosítására. A pályá-
zat célja a közösségi elvárások felmérése az új közterület arculatának 
és  funkcióinak kialakítása érdekében, szem előtt tartva az  ingatlan 
adottságait, különös tekintettel a természetvédelmi területekre.

1. Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága (továbbiakban 
Kiíró) ötletpályázatot hirdet az egykori golfpálya területének haszná-
latára, jövőbeni lehetséges funkcióira.

2. Az ötletpályázat célja és tárgya
Göd Város Önkormányzatának sikerült megvásárolnia a volt golfpá-
lya mintegy 50 hektáros beépítetlen területét. A tulajdon megszerzése 
csak az első lépés volt ahhoz, hogy a terület a gödi lakosság szolgála-
tába állhasson. Az önkormányzat célja, hogy egyrészt minél több gödi 
lakos jól érezhesse magát ezen a területen, másrészt az, hogy a terület 
zöld jellege alapvetően ne változzon. (Így rengeteg kérdés merülhet fel 
a  terület jövőjével kapcsolatban: Legyen-e ott játszótér, kutyafuttató, 
sportpálya, rendezvénytér, napozótér, futópálya, épüljön-e erre a terü-
letre középület, s ha igen, hova és mi? stb.).

Megfogalmazott cél, hogy a benyújtásra kerülő ötletekkel a terület 
zöld jellege alapvetően ne változzon, és ezzel összhangban magáncélú 
telekkialakítás ne legyen lehetséges.

3. Az ötletpályázaton történő részvétel feltételei
A tervezésben az önkormányzat számít minden gödi lakos véleményé-
re, ötletére. Így az Ötletpályázat résztvevője – továbbiakban Pályázó 
(azaz a pályamű szerzője) − az a természetes személy, egyesület vagy 
közösség lehet, aki és amely a meghirdetett feladat elkészítésére vállal-
kozik, a jogszabályi és a kiírási feltételeket magára nézve kötelezőnek 
elfogadja, és azokat teljesíti.

4. A lebonyolítás időtáblázata
a)  Az ötletpályázat meghirdetése: 2019. május 28.
b)  A  pályázati anyag személyes benyújtásának határideje: 2019. au-

gusztus 16.
c)  Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése: 2019. szeptember 20-ig.

5. Az Ötletpályázat jellege, formája
A pályázat jellege: nyílt, a pályázati eljárás formája: általános, a pályá-
zat: titkos.

6. A pályaművek benyújtása
A pályaművön ne szerepeljenek személyes adatok, azokat a pályázat 
leadásakor regisztrációs lap kitöltésével kell megadni. A pályaműveket 
„ÖTLETPÁLYÁZAT” jeligére zárt borítékban kérjük leadni személye-
sen, regisztrációs lap (3. sz. melléklet) kitöltésével a Gödi Polgármeste-
ri Hivatal titkárságán (2131 Göd, Pesti út 81., I. emelet).

7. A pályázat elbírálása, bírálati szempontok
Az Ötletpályázatra érkező pályaművekről Göd Város Önkormányzat 
Városfejlesztési Bizottsága dönt. A Bizottság munkája támogatásához 
felkérhet önkormányzati szakembereket és civil szakértőket.

A Bizottság a pályaműveket elsődlegesen a következő szempontok 
alapján értékeli:

a  terület természetközeli jellegének megőrzése; a  javasolt funkciók 
mennyire alkalmasak családi, sport- és  szabadidős tevékenységre; 
a  terület egységes jellegének megőrzése; a kiírásnak való megfelelés; 
kreativitás, megvalósíthatóság, szakaszolhatóság; fenntarthatóság; 
a pályamű grafikai minősége, kidolgozása.

8. Díjazás
A legjobb pályaművek díjazásban részesülnek az alábbiak szerint.
1. helyezett: bruttó 250 000 Ft
2. helyezett: bruttó 150 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft

A Környezetvédelmi Bizottság különdíja a legtöbb természetközeli 
ötletet tartalmazó pályázatnak: bruttó 100 000 Ft.

9. Eredményhirdetés
Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése, a  díjak átadása: 2019. 
szeptember 20.

Az eredményhirdetés részleteiről a Pályázókat e-mailben értesítjük, 
valamint a www.god.hu weboldalon közzétesszük.

10. Nyilatkozat a javaslatban szereplő ötletek későbbi felhasználá-
sáról
A regisztrációs lap kitöltésével Pályázó nyilatkozik, hogy hozzájárul 
a későbbiekben kiírásra kerülő tervpályázaton ötletük felhasználásához.

11. A helyszín adatai, adottságai
A pályamű elkészítésekor figyelembe kell venni a csatolt mellékleteket, 
amelyek a  tervezhető terület ismertetését (1. melléklet) és a  területre 
vonatkozó jogszabályokat és a hatóságok előírásait (2. melléklet) tar-
talmazzák.

12. Az Ötletpályázat tartalmára vonatkozó követelmények, benyúj-
tandó munkarészek
Koncepció tervlap: A teljes területre vonatkozóan ismertetni kell az el-
képzelt funkciókat, továbbá, hogy ezek a funkciók, kialakítandó ele-
mek a területen belül hol és mekkora területen kerüljenek elhelyezésre.

Helyszínrajz és látványterv: benyújtható akár kézi, akár elektroni-
kus rajz.

A pályázati felhívás teljes szövege és  mellékletei megtalálhatók 
a www. god.hu városi weboldalon.

KÖZÖSSÉGI TÉR

Ötletpályázat az egykori golfpálya területének lehetséges használatára
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– Idén húszéves a  város, és  ennek 
az  időnek több mint a  felében, tizen-
három esztendőn át ön vezette a tele-
pülést. Az  elmúlt években sokan köl-
töztek Gödre, és  felnőttkorba lépett 
egy új nemzedék. Melyek voltak ennek 
az  időszaknak legfontosabb forduló-
pontjai? 
– Valóban, a  városi rangot 1999-ben 
kaptuk meg, idén tehát a  huszadik 
születésnapunkat ünnepeljük számos 
színvonalas rendezvénnyel. Kezdetben 
még alig voltak forrásaink, amelyeket 
a  város hiányzó infrastruktúrájának 
fejlesztésére lehetett volna fordítani. 
Az  emberek utakat, járdákat akartak, 
vízelvezetést, közvilágítást, jó körül-
ményeket az  oktatási és  az  egészség-
ügyi intézményekben, játszótereket, 
rendezett Duna-partot. A  város min-
denkori vezetőinek feladata pedig 
az  volt, hogy teljesítsék ezeket az  igé-
nyeket, mert nagyon fontos, hogy 
az  emberek a  magukénak érezhessék 
az  otthonukat, a  városukat, amiről 
a saját tapasztalataik alapján mondhat-
ják el, hogy nagyon jó itt élni. Éppen 
ezért a város vezetése mindig is kereste 
annak a lehetőségét, hogy a településre 
vonzzon olyan ipart, amelynél a bevé-
telek biztosítása mellett a környezettel 
való összhang is megvalósítható. Nem 
volt sok jelentkező, de végül a Samsung 
letelepedett az  M2-es autópálya mel-
lett. A gyár kezdetben mentességet ka-
pott az iparűzési adó alól, amit 2007-ig 
élvezett. Ezt követően 2012-ig az üzem 
úgy termelt, hogy már adót is fizetett 
a városnak. Több, már nagyon is idő-
szerű útfejlesztésre 2005-ben az akkori 

városvezetés hitelt vett fel, amit később 
az  abban az  időben kedvezőbbnek 
ajánlott svájci kötvényre váltottunk 
át. A  külső körülmények miatt tele-
pülésünk sajnálatos módon jelentősen 
eladósodott. A kormány 2012-ben ren-
dezte az  önkormányzatok adósságait, 
és  nagy örömmel jelenthetem, hogy 
Göd azóta nem szorult rá arra, hogy 
a  működésre hitelt vegyen fel. A  fej-
lesztéseket a  rendelkezésünkre álló 
keretből, a  pályázati lehetőségeket ki-
használva valósítottuk meg. 

– Továbbra is napirenden van a Sam-
sung építkezése, bővítése. Hogyan in-
dult ez a folyamat?
– Mindig is az volt a célunk, hogy elő-
segítsük a  város gyarapodását, és  en-
nek része az  is, hogy előremutató tár-
gyalásokat folytattunk a  Samsunggal. 
Polgármesterként hiszek abban, hogy 
ma már a gödi lakosok nagy többsége 
is látja: a  polgárok igényeit meghall-
gatva és mérlegelve hozzuk meg a leg-
fontosabb döntéseinket, és  értik azt 
is, hogy a  fejlesztések az  ő érdekeiket 
szolgálják. A  Samsung még 2016-ban 
kereste meg a magyar kormányt azzal, 
hogy a korábban leállított telephelyén 
elektromos hajtású autók akkumuláto-
rát gyártó üzemet szeretne beindítani. 
A kabinet támogatta ezt az elképzelést, 
és  kétmilliárd forintos infrastruk-
turális támogatást adott a  városnak 
az  ehhez kapcsolódó feladatok ellátá-
sára. A  Samsung tavaly aztán újabb 
területbővítési szándékot jelentett be. 
Mivel a  beruházás nemzetgazdasági 
szempontból kiemelkedően fontos, 

és Göd számára is nagyon jelentős gaz-
dasági előnyökkel járhat, így a  város 
képviselő-testülete támogatta a  gaz-
dasági terület kialakítását. Ez  jelenleg 
pályázati szakaszban van. Minden 
városnak el kell döntenie, hogy a tele-
pülésfejlesztés milyen irányát választja 
a  lehetséges megoldások közül: mega-
dóztatja a  lakosságot, vagy igyekszik 
jelentősebb méretű kereskedelmi vagy 
ipari adófizetőket letelepíteni. Mi ez 
utóbbit választottuk, és éppen az idén 
a felére csökkentettük a lakossági épít-
ményadót. A gazdasági területtel kap-
csolatos részletes információk elérhe-
tők a városi weboldalon (www.god.hu).

– A város mindennapi életében érezhe-
tőek már a  Samsung-gyár letelepedé-
sének pozitív hatásai?
– Tulajdonképpen az élet minden terü-
letén érezhetőek a  pozitív változások, 
az  előrelépések. Az  elmúlt években 
az  itt élő emberek megtapasztalhat-
ták, hogy számunkra az ő biztonságuk 
a legfontosabb, az ő boldogulásukat se-
gítik az intézkedéseink. Erre vonatko-
zóan folyamatosan kapunk visszaiga-
zolást is a lakosságtól. Hiszen, ha nem 
éreznék jól magukat Gödön, ha nem 
látnák úgy, hogy jó itt élni, ha nem 
volnának meggyőződve arról, hogy 
az  ő mindennapjaikat teszik komfor-
tosabbá a megvalósuló fejlesztések, ak-
kor nem költöznének annyian a váro-
sunkba, mint amennyien ezt az elmúlt 
években megtették. Ha nem látszaná-
nak a kézzel fogható eredmények, ak-
kor nem választanák oly sokan Gödöt 
az otthonuknak. A példák is ezt igazol-
ják: megvásároltuk a  golfpályát, s  így 
a  város közepén egy ötvenhektáros 
zöld parkot tudunk kialakítani. Eköz-
ben egyesek azzal riogatják a  lakossá-
got, hogy Gödöt a  gyárteleppé válás 
fenyegeti. Sikeres pályázati szereplé-
sünknek köszönhetően lehetőségünk 
nyílt egy huszonnégy tantermes iskola 
építésére, teljesen megújul a  Lenkey 
utcai óvoda, felújítjuk a  kerékpárutat, 
körforgalmat építettünk, csak az  idén 
huszonhárom utcát aszfaltozunk le, 
és több helyen építünk járdákat is. Rö-
videsen átadjuk az  új egészségházat. 
Ezekben a  beruházásokban már je-
lentős szerepe van annak a bevételnek 
is, ami a Samsung letelepedésének kö-
szönhetően folyik be a városi kasszába. 
A  további fejlesztések tervezése pedig 
máris folyamatban van.

INTERJÚ

Dinamikus fejlődés élhető környezetben
Interjú Markó József polgármesterrel

Markó József polgármester és Espár Zsolt beruházási ügyintéző a Lenkey utcai Kincsem 
Óvoda épületének bejárásán 
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Göd Város Önkormányzata az  idei 
évben is biztosítja a  beiskolázási tá-
mogatás igénylésének lehetőségét azon 
állandó gödi lakcímmel rendelkező 
szülők számára, akiknek gyermeke 
alap- vagy középfokú oktatási intéz-
ményben folytatja tanulmányait.
A kérelmek leadhatók: 2019. július 1. 
és 31. között
A kérelmező adatlapok átvehetők 
a  Polgármesteri Hivatalban, illetve 
a gödi oktatási intézményekben.
A támogatás igényléséhez szükséges 
igazolások a  következő időpontokban 
szerezhetők be a gödi iskolákban:

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
•  Június 20. és 30. között naponta 9-től 

14 óráig
•  Július 3-án és 17-én 9-től 16 óráig

Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
•  Július 1. és 4. között 8-tól 16 óráig
•  Július 5-én 8-tól 13 óráig
•  Július 10-én, 17-én, 24-én és  31-én 

9-től 13 óráig

Lenkei György, 
a Szociális Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS

Elektronikus ügyintézés az önkormányzatnál
Önkormányzati ügyeik egy részét már 
elektronikusan is intézhetik a gödi la-
kosok. Az  e-önkormányzati ügyinté-
zés az Önkormányzati Hivatali Portá-
lon keresztül lehetséges. A https://ohp.
asp.lgov.hu linkre kattintva a  város 
polgárai elektronikus űrlapok kitöl-

tésével, illetve elektronikus kérelmek, 
beadványok beküldésével indíthatnak 
ügyeket. Az  elektronikus ügyintézés-
ről részletes tájékoztatás olvasható 
a www.god.hu és a www.godikorkep.hu 
oldalon.

Gödi Körkép

NYERTES PÁLYÁZAT

Megújul a kerékpárút 
egy szakasza

Göd Város Önkormányzata 140,5 mil-
lió forint vissza nem térintendő támo-
gatást nyert az  árvízvédelmi töltésen 
vezetett kerékpárút felújítására.

2018. július 17-én a  Pénzügyminisz-
térium által meghirdetett 4 milliárd 
forintos keretösszegű „Kerékpárutak 
létesítésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása Pest megye terü-
letén” című pályázaton Göd Város Ön-
kormányzata elindult, és  140 446 771 
forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert. A pályázat támogatási intenzitása 
95 százalékos, mely alapján 7,4 millió 
forint önrészre van szükség.

A projekt a  Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014–2030 és  Pest 
megye Területfejlesztési Programja 
2014–2020 megvalósításához nyújtandó 
célzott pénzügyi támogatásból valósul 
meg.

A „Kerékpárút-felújítás és  -szélesítés 
az árvízvédelmi töltésen” című pályázat 
keretében 1750 méter hosszon felújítás-
ra és kiszélesítésre kerül a Bocskai utca 
és  Jegenye utca közötti árvízvédelmi 
töltésen vezetett kerékpárút annak ér-
dekében, hogy az EUROVELO 6 hálózat 
részét képező szakaszon megfelelő bur-
kolatú kerékpárút álljon rendelkezésre 
a használók számára. A felújításon felül 
473 méter hosszon kicserélik a jelenlegi 
korlátsort, és további 120 méter hosszon 
új korlátsort építenek a Határ utcáig.

A támogatási szerződés megkötése 
és  a  közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után terveink szerint már az idén a fel-
újított kerékpárúton közlekedhetnek 
a gödiek és az idelátogatók.

Göd Város Önkormányzata

A nagyforgalmú kerékpárútszakasz 
felújítása várhatóan még idén elkészül

– Milyen irányúak lesznek ezek a  fej-
lesztések?
– Az  a feladatunk, hogy az  előnyök 
és  a  lehetőségek maximális kihaszná-
lása mellett minimálisra csökkentsük 
a  hátrányokat. Elértük például azt 
is, hogy állami támogatással az  idén 
ősszel huszonnyolc hektárnyi erdőt 
telepíthessünk gödi területen. Ezen 
túlmenően saját forrásból a  Sam-
sung-gyár körül sávos védőerdőt ala-
kítunk ki, amivel a  várost érintő ter-
helést – ami miatt többen is aggódtak 
az  elmúlt időszakban – jelentős mér-
tékben csökkenthetjük. A  Nemeskéri 

Kiss Miklós úttal párhuzamosan egy 
második sávot is kialakítunk, amely 
a  lovasok közlekedését is szolgálja 
majd. Továbbra sem támogatjuk na-
gyobb munkásszállások létrehozását, 
emiatt tehát senkinek sem kell aggód-
nia. Az újtelepieket érintő problémákat 
külön és kiemelten kezeljük, közösségi 
és akár egyéni szintre is lebontva. Ha-
marosan megkezdődik a  Zrínyi utca 
aszfaltozása, ennek anyagi fedezetét 
már előteremtettük, és további fejlesz-
tések is várhatók. 

Koditek Bernadett

KÖZLEMÉNY

Beiskolázási támogatás igényelhető

Gödi Körkép | 2019. 6. szám KÖZÉLET

7



Mihácsi György utca
A közelmúltban elkészült, és  átadták 
a lakosságnak a Mihácsi György utcát, 
amely teljes hosszában kiépült, és  im-
már egyirányú forgalmú útként üze-
mel. Az  egyirányúvá tételre korábbi 
lakossági kérések, valamint a közterü-
leti szélesség miatt volt szükség, ezért 
a 2-es számú főút felől a Duna irányába 
lett egyirányú az utca. A beruházással 
egy időben elkészült a  Kincsem utcai 
burkolt árok és a hozzá kapcsolódó jár-
da felújítása, valamint a  csapadékvíz 
rendezése is megvalósult annak érde-
kében, hogy a csomópontban többször 
tapasztalható elöntések megszűnjenek. 
Csányi József képviselő köszönetét fe-
jezi ki az  utca lakóinak az  útépítési 
munkálatok ideje alatt tanúsított tü-
relmükért és együttműködésükért.

Zala utca és Kraszna utca
Szintén a közelmúltban készült el − rö-
vid kivitelezési idő alatt − a Zala utca 

és  a  Kraszna utca útépítése. Egysé-
gesen 4,8 méter széles út épült szegé-
lyekkel együtt, a szükséges padkákkal 
és  földmedrű szikkasztó árkokkal. 
A beruházás keretében stabilizált sár-
rázó burkolat épült a Rómaiak útjának 
csomópontjainál, valamint a  két utca 
közötti teljes szakaszon kitisztították 
és  mélyítették a  Rómaiak útja menti 
földárkokat, melyek így nagyobb csa-
padékmennyiség befogadására is al-
kalmasak.

Schöffer Ferenc utca és Gerle 
utca
A Schöffer Ferenc utca és Gerle utca új 
aszfaltburkolatot kapott. A  megfele-
lő fogadófelület kialakítását követően 
a töredezett, elhasználódott burkolatot 
felújították a meglévő szegélyek között. 
A beruházással mintegy 180-180 méter 
hosszon kapott új szilárd burkolatot 
a  két utca. Ezzel jelentősen javultak 
az  Oázis településrész közlekedési vi-
szonyai.

Honvéd sor
A minőségi közforgalmú közlekedési 
közszolgáltatás elérése kiemelt váro-
si érdek. E  cél érdekében a  járműál-
lomány mellett a  közlekedési infra-
struktúrát is fejleszteni kell. A Honvéd 
soron – megfelelő gyalogos peronnal 
és  járdakapcsolatokkal – aszfaltbur-
kolatú buszforduló készült, ahol fedett 
buszváró is rendelkezésre áll.

Pöltenberg Ernő utca
A kivitelező 2019. június 15-re készre 
jelentette a Pöltenberg Ernő utca (Ne-
meskéri Kiss Miklós út és  Mikszáth 
Kálmán utca közötti szakaszának) 
útépítését. Itt 327 méter hosszon tör-
tént teljes pályaszerkezetű útépítés, 
szélesítés és  felújítás. A  teljes hosszon 
kétoldali süllyesztett szegélysor épült, 
valamint kétoldali szikkasztó árkok is 
kialakításra kerültek.

Szőlőkert utca
Folyamatban van a Szőlőkert utca (Mé-
nesi utca és a Jácint utca közötti szakasz) 
útépítése, mely érinti a  tavalyi évben 
elkészült Ezerjó utcát. A  két utca cso-
mópontjában egy zöldsziget kialakítása 
a cél. Itt megszűnne egy már nem szük-
séges közúti kapcsolat, és a helyén a zöld-
felület növelésével pihenőpark létesül 
majd a  tervek szerint. Az  útépítés 383 
méter hosszon valósul meg. A munkák 
várhatóan július 15-ig fejeződnek be.

ÚTHÁLÓZAT

A közelmúltban elkészült és folyamatban lévő 
útépítések, útfelújítások
Városszerte újabb és  újabb utcák szilárd burkolata készül el vagy újul meg. 
A  nagy ütemben haladó beruházásokról Popele Julianna, az  önkormányzat 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának vezetője adott tájékoztatást la-
punknak.

A Mihácsi utca átadásán Csányi József 
képviselő (balra), Popele Julianna, a Beruházási 
és Városüzemeltetési Osztály vezetője és 
Zábrády Arnold beruházási ügyintéző 

Zala utca

Gerle utca Szőlőkert utca

Kraszna utca

Schöffer Ferenc utca
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Kacsóh Pongrác utca
A Kacsóh Pongrác utcában (a Teleki 
Pál és a Kinizsi utca közötti szakaszon) 
várhatóan június közepén kezdődik 
az útépítés. Ez a 845 méter hosszú sza-
kasz a leghosszabb szakasza a jelenleg 
megvalósulás alatt álló útépítési prog-
ramnak. A munkavégzés körülbelül 80 
lakóingatlant érint, ezáltal több száz 
ember életminősége javul majd.

Gödi Körkép

Ahogyan már korábban tájékoztattuk 
a Gödi Körkép olvasóit, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt „Ön-
kormányzati tulajdonú óvodai ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének tá-
mogatás Pest megyében” című pályá-
zaton az önkormányzat 400 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást 
nyert az  óvodaépítésre. Ehhez több 
mint 600 millió forint saját forrást 
biztosít Göd Város Önkormányzata.
A Lenkey utca 17−19. szám alatt lévő 
Kincsem Óvoda területén két régi 
épület elbontásával egy új, 11 csopor-
tos óvodaépület újraépítése valósul 
meg. A tervezett új épület kétszintes, 
több mint 1700 m2 területű. A  be-
ruházás 11 csoportszoba, melegítő 
konyha és egy tornaszoba kialakítá-
sát, teljes körű akadálymentesítést, 
valamint autóparkolók kialakítását 
foglalja magában.

A rossz állapotú 3. számú főépü-
let bontását követően, annak helyén 
indult meg az  új épület alapozása, 
a szerkezeti falak és a födém kialakí-
tása.
Június közepére elkészülnek a  vas-
beton tartószerkezetek, a  lépcsők, 
a  födém, valamint a  külső és  a  belső 
falak. Ezt követően a  tető építésével 
párhuzamosan megkezdődik a  belső 
gépészeti és elektromos hálózat kiala-
kítása. A közművek, amennyire lehet, 
támaszkodnak a  korábbi, elbontott 
épület csatlakozásaira: ez hatékony 
és  takarékos megoldás. Hamarosan 
az  épülő létesítmény mellett sétálók 
maguk is meggyőződhetnek arról, 
hogy méltó és  igényes épületbe köl-
tözhetnek majd az óvodások. A kivi-
telezés a  tervek szerint ez év végére 
befejeződik.

GK

Amint arról már korábbi lapszáma-
inkban beszámoltunk, az  önkor-
mányzat 199 millió forintos állami 
támogatás mellett új, négyrendelős 
egészségházat épít a  termálstranddal 
szemközti ingatlanon. A  beruházás 
teljes költsége meghaladja a 400 millió 
forintot. Az  építkezés idén ősszel fog 
befejeződni, s  ezt követően folyama-
tosan feltöltik majd a  praxisokat is. 
Ennek szervezése már elkezdődött. 
Az  építkezés jelenleg 80 százalékos 
készültségen áll. A korábbi tájékozta-
tásunk óta a szerelvényezéseket kivéve 
elkészültek a  gépészeti és  az  elektro-
mos berendezések, valamint a napok-
ban kezdődnek a hidegburkolási mun-

kák. Kivitelezés alatt áll a homlokzati 
hőszigetelés kiépítése, melyhez a  leg-
korszerűbb anyagok és  technológiák 
kerülnek alkalmazásra a későbbi költ-
séghatékony üzemeltethetőség érde-
kében. Kiépült a  napelemes rendszer, 
amely szintén az  épület gazdaságos 
üzemeltetését fogja szolgálni. A közel-
jövőben elkezdődik majd az épület kö-
rüli tereprendezés, amit kertrendezési 
és  parkolóépítési munkák követnek. 
Külön beruházás keretében valósul 
meg az  épülő rendelő tőszomszéd-
ságában egy pályázati úton elnyert 
sportpark, melynek kivitelezési mun-
kái szintén hamarosan elkezdődnek.

GK

HELYESBÍTÉS

Tisztelt Olvasóink!
Májusi lapszámunk 7. oldalán tájékoztatást adtunk az  útépítés-tervezésre 
kijelölt utcákról. A felsorolásban pontatlanul szerepelt az egyik utcaszakasz 
meghatározása. Helyesen: A Turista utcának az Ady Endre út és a Terv utca 
közötti 262 méteres szakasza van kijelölve útépítés-tervezésre.

Gödi Körkép

ÓVODAÉPÍTÉS

Hírek a Kincsem Óvoda újraépítéséről

BERUHÁZÁS

Jól halad az új egészségház építése
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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

KÖZTERÜLETI KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A Településellátó Szervezet közterület-fenntartási csoportja 4 fő 
munkatársat keres.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidőben 
végzett munka
A munkavégzés helye: gödi munkahely
Az állás betölthető: azonnal

PÉNZTÁROS
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony teljes munkaidőben
A munkavégzés ideje: 2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihenőnap
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
A jelentkezés feltétele: középiskolai vagy gimnáziumi végzett-
ség
Feladatok: Belépőjegyek árusítása a  termálfürdőben, készpén-
zes, bankkártyás és SZÉP kártyás forgalom lebonyolítása

USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozott idejű jogvi-
szony munkaidőkeretben
A munkavégzés ideje: 2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihenőnap
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
A jogviszony időtartama: 2019. 08. 31-ig
A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség
Főbb feladatok: A termálfürdő területén lévő medencék és kör-
nyékük tisztán tartása, a fegyelem és a rend fenntartása

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Kincsem Óvoda pályázatot 
hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére

A Kincsem Óvoda óvodapedagógust keres azonnal be-
tölthető munkakörbe, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel egy kiváló csapatba és  egy most épülő, szép új 
óvodába.

Jelentkezés a kincsemovoda@god.hu e-mail-címen.

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

TÁJÉLOZTATÁS

Közvilágítási 
hibák bejelentése

Közvilágítási hibát bejelenteni a Kovika közvilágítási karbantar-
tórendszeren keresztül lehet.
A hibabejelentésre szolgáló webes felület elérhető a  városi 
honlapról (www.god.hu), vagy közvetlenül a  kozvilhiba.hu//
hibabejelentes címen.

Akár egyedi meghibásodásról van szó (például nem világít 
a ház előtti lámpa), akár szakaszhibát szeretne bejelenteni valaki 
(például az  egész utcában vagy nagyobb körzetben nem égnek 
a közterületi lámpák), mindkét esetben a Kovika rendszeren ke-
resztül jelezhető a meghibásodás.

Az egyedi hibákat a  bejelentéstől számított legfeljebb 7  nap 
alatt a  Juko Kft. javítja meg, a  szakaszhibákat legfeljebb 8 nap 
alatt az ELMŰ.

A közvilágítási hibákat hivatali időben telefonon keresztül is 
be lehet jelenteni a következő számokon:

(06 27) 530-064 (Polgármesteri Hivatal)
(06 80) 890-089 (ingyenesen hívható zöldszám)
Hivatali idő:
H: 8-18; K-Sz-Cs: 8-16; P: 8-12

KÖZÉLET
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Május 26-án országszerte, így váro-
sunkban is lezajlott az  európai par-
lamenti választás. A  szavazás ered-
ménye településünkön is az  országos 
eredményeknek megfelelően alakult: 
a  legtöbb szavazatot a  Fidesz-KDNP 
kapta, második helyen a  Demokra-
tikus Koalíció (DK) végzett, a  har-
madik helyet pedig a  Momentum 
szerezte meg. Gödön az  országos át-
lagnál (43,37%) jóval magasabb volt 
a részvételi arány: a lakosság 52,86%-
a (8472 fő) vett részt a  voksolásban. 
A  választópolgárok aktivitása ezzel 
meghaladta az  előző, 2014-es ered-
ményt is, amikor a  gödiek 38,23%-a 
járult az urnákhoz.

A listát állító pártokra helyben le-
adott érvényes szavazatok számát 
és  százalékos arányát az  alábbi táblá-
zat mutatja. A  választások gödi ered-

ményei megtekinthetők a  Nemzeti 
Választási Iroda holnapján: www.
valasztas.hu

Forrás: valasztas.hu

A 2019. május 26-i EP-választások gödi eredményei

Listát állító párt A pártra Gödön leadott 
érvényes szavazatok száma

A pártra Gödön leadott 
érvényes szavazatok 
százalékos aránya

FIDESZ-KDNP 3777 44,83%
DK 1502 17,83%
MOMENTUM 1368 16,24%
MSZP-PÁRBESZÉD 453 5,38%
JOBBIK 386 4,58%
MKKP 335 3,98%
MI HAZÁNK 294 3,49%
LMP 279 3,31%
MUNKÁSPÁRT 32 0,38%

VÁLASZTÁSOK

A 2019-es európai parlamenti választások gödi eredményei

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.

KÖZÉLET

https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=58&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=63&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=59&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=61&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=57&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=65&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=60&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=62&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684
https://www.valasztas.hu/lista-adatlap_ep2019?p_p_id=eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=291&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_listaId=64&_eplistaadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=684


CSALÁDTÁMOGATÁS

A gyermek: érték

Harminckét százalékkal nőtt hazánkban a  gyermekválla-
lási kedv 2012 óta – mondta el a  lapunknak adott interjú-
ban Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, a  kormány min-
dent megtesz azért, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel 
minden támogatást megadjon a családot tervezőknek. Mint 
mondta, az a cél, hogy minél több gyermek szülessen és nő-
jön fel családban Magyarországon.

– Mi a célja a kormányzatnak a családtámogatások kiszé-
lesítésével, illetve a nagyszülői gyed bevezetésével?
– Lehetőséget akarunk nyújtani azoknak, akik szeretnék, 
hogy a nagyszülők is aktívan bekapcsolódhassanak unoká-
ik nevelésébe. A felmérések alapján a családokban rendkívül 
fontos a nagyszülők szerepe, ezért a mi családszemléletünk-
nek a nagyszülők is az elidegeníthetetlen részei. A helyzet 
azonban cseppet sem egyszerű: a kormánynak nincs köny-
nyű dolga, amikor demográfiai fordulatot szeretne elérni.

– Többen kérdezték, hogy mi lesz azokkal a  családokkal, 
amelyekben ilyen vagy olyan okok miatt csak egy szülő 
van…
– Nem hagyjuk magukra a  gyermeküket egyedül nevelő 
szülőket sem, ők is számíthatnak a  kormány segítségére. 
A  családvédelmi akcióterv számos eleme elérhető az  egy-
szülős családok számára is. Így például ők is igényelhetik 
július elsejétől a használt lakásokra felvehető csok-kölcsönt 
és  a  nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, valamint 
januártól igénybe vehetik a  nagyszülői gyedet is. Tegyük 
hozzá még mindehhez, hogy az egyszülős családok előnyt 
élveznek a  bölcsődei felvételinél, emellett a  négygyerme-
kes anyák szja-mentességét is igénybe vehetik, valamint 

igényelhetik a gyermekek otthongondozási díját, az Erzsé-
bet-táborokban pedig külön helyeket hirdetünk meg nekik, 
és az otthonteremtésüket is segítjük. A családi otthonterem-
tési kedvezmény minden tízedik kedvezményezettje egy-
szülős családban él.

– A  kormányzat törekvéseit nemrég igen nagy többséggel 
erősítették meg a szavazók is az európai parlamenti válasz-
tásokon. Mit jelent az önök számára ez a támogatás a to-
vábbi munka szempontjából?
– A magyar emberek többsége igent mondott a biztonságos 
Európára és  a  családokra építkező Magyarországra. Több 
mint 1,8 millió választó fejezte ki akaratát, miszerint olyan 
országban akar élni, amelyben érték a gyermek és a család. 
Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy a családok támogatá-
sának ügyében nemzeti egység van Magyarországon. Ez pe-
dig szoros összefüggésben áll azzal is, hogy hazánkban 2012 
óta harminckét százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv.

Gödi Körkép

Április végén új kormányablak nyílt Vácon, a  Dr. Csányi 
László krt. 16. szám alatt.
A közigazgatás korszerűsítése is része annak a  törekvés-
nek, hogy Magyarország 2030-ra Európa leginkább élhető 
országai közé zárkózzon fel – mondta az új kormányablak 
átadásán Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért 
felelős államtitkára.
Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára arról be-
szélt, hogy a kormányablakok a szolgáltató állam rendszeré-
ben nagyban megkönnyítik az emberek mindennapi életét. 
Pest megyében például az országosnál is gyorsabb az ügyin-
tézés, átlagosan mindössze hét percet vesz igénybe.
Az új kormányablakban a járás 17 településének 70 ezer la-
kosa intézheti ügyeit, köztük a gödiek is. Nyitvatartási idő: 
hétfőn 7 és 17, kedden 8 és 18, szerdán 8 és 20, csütörtökön 
8 és 18, pénteken pedig 8 és 16 óra között.

Forrás: MTI, kormanyhivatal.hu
Fotó: Ligeti Edina

KÖZIGAZGATÁS

Új kormányablak nyílt Vácon

Tuzson Bence, a Pest megyei 5. sz. választókerület országgyűlési 
képviselője és családja az európai parlamenti választáson
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Dr. Pintér György alpolgármester köszön-
tőjében elmondta, hogy a  városban két 
helyen állítottak korábban országzászlót, 
ezek közül az egyik az éppen felújítás alatt 
álló Kincsem Óvoda udvarán állt. A mun-
kálatok miatt azt kiemelték az eddigi helyé-
ről, és a  tervek szerint a később a Bozóky 
téren kap méltó helyet, ahol emlékfalat is 
emelnének – hasonlóan a  Petőfi térhez –, 
amelyen az  elcsatolt országrészeket is fel-
tüntetnék. Fontos beszélni a személyes em-
lékekről is, mondta a szónok, s megemlítet-
te azt az utazását, amikor életében először 
járt Erdélyben. Ismerősök ismerőseinél 
kapott szállást, és néhány nap alatt a  sze-
mélyes élmények által összeállt a teljes kép: 
az addig könyvekből tanultakból és a meg-
tapasztalt valóságból. Beszélt arról is, hogy 

később munkája során volt alkalma talál-
kozni az elszakított országrészeken élő ma-
gyarokkal, több területet bejárni, és  meg-
tapasztalni, hogy milyen jelentőséggel bírt 
a  kilencvenes évek után az, hogy egyre 
szorosabbá váltak a  kapcsolatok és  egyre 
inkább megélhetővé vált a  nemzeti össze-
tartozás.

A megemlékezésre meghívták Popovics 
Pált, a  Kárpátaljai Magyar Cserkész-
szövetség elnökét, aki szintén személyes 
történetekkel igyekezett bemutatni azt, 
hogy mit jelent a  trianoni szerződés után 
magyarként egy másik országban élni. 
Családtörténetéből kaptak egy kis szeletet 
a jelenlévők, melyből megismerhetővé vált 
az  egykori nagypapa, akit felesége és  hat 
kiskorú gyermeke mellől hurcoltak el majd 

végeztek ki, és akinek búcsúlevelét a család 
a szennyes ruhába varrva találta meg. A fe-
lesége élete végéig a rendszer ellenségeként 
élt, és sem munkát, sem pénzt nem kapha-
tott. Akinek a  lánya mindössze tizenhét 
évesen megszakította a tanulmányait, hogy 
munkát vállaljon és  eltartsa az  édesanyját 
és az öt testvérét… Popovics Pál azt mond-
ta: nem tudja szavakba önteni, mit jelen-
tett számukra, amikor 2010-ben a magyar 
kormány törvénybe foglalta: „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság minden 
tagja és  közössége része az  egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s  egyúttal 
a magyarok személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme”.

Mint mesélte, számukra egyfajta elég-
tétel volt, hogy állampolgársági esküt te-
hettek, hogy nem csupán lélekben, hanem 
hivatalosan is a magyar nemzethez tartoz-
hatnak.

A megemlékezésen a  Búzaszem Iskola 
tanárai és  növendékei gyimesi és  moldvai 
muzsikát játszottak. Mészáros Erzsébet 
és  Juhász Dénes vezetésével énekeltek 
és  hangszeren játszottak: Hodalik Hanga, 
Kapócs Hanna, Mokos Juli, Lugosi Katica, 
Szerencsés Bori, Tóth Tekla, Bese Boróka, 
Lugosi Péter, Mézes Márton és  Huszti 
Levente.

A Gödi Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és  Kollégium tanára, 
Kemény Gábor zenei és irodalmi elemekkel 
gazdagított megemlékező műsort állított 
össze. Hídvégi-Üstös Domonkos és  Czékus 
Ferenc diákokkal egy, a  szakiskolában 
készült Nagy-Magyarország térkép segít-
ségével mutatták be, hogy a  trianoni bé-
kediktátum következményeképpen mely 
területeket csatolták el az országtól.

V. Pálfai Kinga

A Búzaszem Iskola növendékei és tanárai moldvai és gyimesi muzsikát játszottak a 
megemlékezésen

Popovics Pál, az ünnep 
szónoka

Dr. Pintér György alpolgármester Kemény Gábor tanár úr és piarista diákjai saját készítésű Nagy-
Magyarország-térképen szemléltették a trianoni döntés után 
elcsatolt területeket

MEGEMLÉKEZÉS

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelték 
Gödön

Június 4-én, 99 évvel a  trianoni békediktátum aláírása után városunkban is 
megemlékezést tartottak. A József Attila Művelődési Házban pontosan fél öt-
kor kezdődött a program, abban az időpontban, amikor a feljegyzések szerint 
1920-ban megpecsételődött Magyarország sorsa.
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Elhangzott az Erdő fohásza című köl-
temény, Gulyás Zsombor, a  Huzella 
Tivadar Általános Iskola tanulójá-

nak előadásában, majd a Gödi Ifjúsági Fú-
vószenekar műsorával kezdetét vette a ren-
dezvény. A vendégek számos foglalkozáson 
vehettek részt. A Magyar Madártani Egye-
sület saját tevékenységének ismertetése 
mellett részletesen bemutatta a gólyatöcsöt 
és  a  sajmeggyet – az  év madarát és  fáját. 
Rengetegen vettek részt a kézműves fog-
lalkozásokon, az ökovetélkedőn, az erdei 
Bütyköldén, és több tucat madáretető és 
madárodú is készült. Testközelből lehetett 
megfigyelni gyönyörű ragadozó madara-
kat, többek között a Harris-ölyveket. E ma-
darakat nevezte David Attenborough a  le-

vegő farkasainak, mivel mindig csapatban 
vadásznak. Solymász gazdájuk elmondta, 
ő  is rendszeresen vadászik a  madaraival, 
akik varjakat, szarkákat kapnak el, és élve 
adják át azokat. Így gyűrűzés után ismét 
szabadon engedhetőek.

A rendezvényen több gödi civil szervezet 
is bemutatkozott, és különféle tevékenysé-
geket kínált kicsiknek és nagyoknak. Nagy 
sikere volt egyebek mellett a  növényfelis-
merésnek és a kézműveskedésnek.

Délelőtt tíz órától este hatig váltották 
egymást a  fellépők a  színpadon. Bemu-
tatta legújabb koreográfiáit a  Heaven-
wards Dance és a GDSE táncszakosztálya. 
Az Aranyszóló pintyőke című előadásával 
szórakoztatta a  közönséget az  Ákom-bá-
kom Bábszínház. A várossá válás huszadik 
évfordulója alkalmából az év során húsz ki-
emelt programot támogat az  önkormány-
zat. Így a Madarak és fák napján két kon-
certet is élvezhettek a vendégek, méghozzá 
két országos hírnevű gödi előadótól: dél-
után az eredeti dalszövegeiről ismert Iszki-
ri zenekar, majd Szirtes Edina vezetésével 
a Szirtes Folk muzsikált. A harsogóan zöld 
fűbe telepített nézőtéren remekül fogadták 
Pilinszky, Csokonai és Lackfi János megze-
nésített és zseniálisan előadott verseit.

A szervezők arra is gondoltak, hogy igazi 
családi nap lehessen ez a  tavaszi rendez-

vény, amiről nem marad távol a vasárnapi 
ebéd elkészítése miatt sem anya, sem apa: 
bográcsban főtt egytálételek és  bisztrókí-
nálat várta azokat, akiknek a  jó levegőn 
megjött az étvágya. A vásárosok standjai-
nál pedig bárki találhatott magának kedvé-
re való csecsebecsét.

− Óriási öröm és  megható élmény volt 
látni a sok gyereket, akik egyre-másra ké-
szítették a  madáretetőket, csillogó szem-
mel figyelték az  előadásokat, és  kacagva 
tapsoltak a  fellépőknek. Mindig is az  volt 
a vágyam, hogy itt Gödön is közel vigyük 
a  gyerekeket a  természethez, megtanítsuk 
őket, hogy szeretni, óvni, gondozni, szépí-
teni kell azt a  környezetet, ami bennün-
ket körülvesz. Szerintem, ha gyermekként 
megtanulják, hogy a  kertek, utcák, közte-
rek szépek legyenek, akkor később is fon-
tosnak fogják ezt tartani – mondta el büsz-
kén a  gödi Madarak és  fák napja örökös 
házigazdája, Nagy Gábor bácsi.

− Mivel idén szép kerek jubileumot ün-
nepeltünk, a  huszonötödik ilyen progra-

JUBILEUM

Madarak és fák napja a Duna-part Nyaralóházak 
Szabadidőközpontban
25. alkalommal rendezték meg Gödön a népszerű programot

Május harmadik vasárnapján a  város egyik legszebb, tavaszi szabadtéri ren-
dezvényét tartották a Nyaralóházak területén. Az eseményre külön színpadot 
állítottak fel, ahol számos program várta a családokat a nap folyamán. A ren-
dezvény megnyitóján örökös házigazdaként részt vett Nagy Gábor, aki Gödön 
meghonosította e programot, valamint jelen volt Markó József polgármester is.

A gyerekek és szüleik egészen közelről 
figyelhették meg a ragadozó madarak, 
többek között a Harris-ölyvek viselkedését

A változatos színpadi produkciók és a különféle szabadidős programok idén is  rengeteg 
gyermekes családot vonzottak a Duna-part Nyaralóházakba

Szirtes Edina és a Szirtes Folk igényes 
zenéjét nagyon szerette a közönség

KÖZÉLET

14

www.godikorkep.hu



mot szervezhettük, ráadásul ebben az esz-
tendőben ünnepli Göd várossá válásának 
huszadik évfordulóját, megpróbáltunk 
gazdagítani, színesíteni a  programokon. 
A  szabadtéri rendezvények mindig függ-
vényei az  időjárásnak, s  habár itt lehető-
ség nyílik betelepülni a  színházterembe, 
erre szerencsére most nem volt szükség, 
és  a  gödi családokat sem riasztotta el 
a  reggeli zivatar. A  programok kezdetére 
már kisütött a nap, és  több százan jöttek 

el a  nap folyamán, ami a  legjobb vissza-
jelzés a  szervezőknek. Ez  a  rendezvény 
fontos üzenettel bír, melynek nem szűnik 
az  aktualitása. A  közös célunk az, hogy 
legyünk többet a  szabadban, ismerjük 
és óvjuk meg a környezetünket, főleg, ha 
már ilyen szép helyen van az otthonunk. 
Emellett remek alkalom ez minden évben 
arra, hogy az  érdeklődők megismerjék 
a  civil szervezetek tevékenységét, esz-
mét cseréljenek, csatlakozzanak azokhoz 
a kezdeményezésekhez, amelyeket fontos-
nak tartanak. Mindig nagy érdeklődés kí-
séri a helyi iskolák, egyesületek fellépéseit, 
nekik is jó alkalom ez arra, hogy megmu-
tassák, hol tartanak egy-egy zenemű vagy 
tánckoreográfia elsajátításában, és  a  kö-
zönség is nagyon élvezi ezeket az alkalma-
kat – mondta Piros Gergely, a  Duna-part 
Nyaralóházak Szabad időközpont kulturá-
lis rendezvényszervezője.

A Göd Városi Könyvtár ezúttal is meg-
hirdette rajzpályázatát a  Madarak és  fák 
napja kapcsán, és a rendezvényen adták át 
a díjakat az idei helyezetteknek.

− Idén 131 pályázat érkezett, ebből két 
tűzzománc alkotás volt, a többi rajz, illetve 
festmény. A megadott témák közül népsze-
rű volt a meseillusztráció és az iniciálé ma-
daras vagy fás motívumokkal. Kiemelten 
sok rajzot kaptunk a Németh László Álta-
lános Iskolából és az Ugri-Bugri Óvodából, 
de adtak be műveket a Kastély ovisok, a bú-
zaszemesek és  a  művelődési ház rajzszak-
körösei, s kapott díjat egy Gödön élő, a váci 
Waldorf Iskolába járó kislány is. A nevezett 
munkákat Kiss Gyula grafikusművész bí-
rálta el, aki 40 egyéni díjat osztott ki. A dí-
jazottak könyvet, rajzeszközöket és csoko-
ládét kaptak, de az édességből jutott a többi 
résztvevőnek is – köszönet érte a szponzo-
roknak! Öt további gyermek pedig külön-
díjként lehetőséget kapott Báli Péter mű-
vésztanártól a  nyári alkotótáborában való 
részvételre. Minden beérkezett pályaművet 
kiállítottunk a Központi Könyvtárunkban 
május 9. és 28. között – nyilatkozta Hegyi 
Valéria könyvtárvezető.

V. Pálfai Kinga

A Madarak és fák napja elmaradhatatlan kelléke Nagy Gábor 
fafaragása, amelyben minden esztendőben elhelyezik az év fája és 
az év madara képét

A kézműves foglalkozásokon minden évben örömmel vesznek részt 
a gyerekek

Az aranymosás, a gyerekek egyik kedvenc 
időtöltése idén sem hiányozhatott a 
programkínálatból

A rendezvényen sok más állat mellett 
pónilovakkal is barátkozhattak a kicsik

A Dunakaland Kalandparkban bárki próbára 
tehette az ügyességét
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Nagy készülődés, hatalmas vá-
rakozás előzte meg a néptán-
cosok idei, gödi találkozóját. 

A  szervezők és  a  résztvevő csoportok 
egy emberként dudorászták a  rendez-
vény előtti napokban a  Süss fel nap! 
kezdetű nótát, hogy a  terület alkal-
mas legyen a  rendezvénytér kialakí-
tására, fel lehessen állítani a színpadot 

és a sátrakat. A nagy igyekezet és a kö-
zös vágy nyert: május 18-án ragyogott 
a nap az égen, s nyári meleggel perzsel-
te a közönség bőrét.

Horti Zoltán mesemondó, a nap ce-
remóniamestere üdvözölte a már kora 
délelőtt megérkezett fellépőket, az őket 
kísérőket és a látogatókat. Markó József 
polgármester pedig kedves szavakkal, 

jó szórakozást kívánva nyitotta meg 
a  tizenegyedik néptánctalálkozót, 
amelyet a hagyományokhoz híven idén 
is a József Attila Művelődési Ház ren-
dezett.

Jöttek táncosok számos településről: 
felléptek hévízgyörki, fóti, ceglédber-
celi, sződligeti, maglódi csoportok, 
illetve a gödieket képviselve a Németh 
László Általános Iskola és AMI növen-
dékei több korosztályban, illetve a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház röcögői, 
időnként a Váczi Néptáncegyüttes tag-
jaival kiegészülve, több koreográfiával. 
A  színpadon egymást váltották nem 
csupán a  korosztályok – hiszen óvo-
dáskorúaktól a  felnőttekig mindenki 
képviseltette magát –, hanem a tájegy-
ségek is, melyeket zenéjükkel, dalaik-

RENDEZVÉNY

Háromszázötven táncos ropta a XI. Gödi 
Regionális Néptánctalálkozón
A borongós, esős májusi napok között akadt egy ragyogóan napsütéses szom-
bat is. Olyan zsibongó energia töltötte meg ugyanis a Feneketlen-tó melletti 
rétet, amelyre még az égbolt is lemosolygott.

Czinóber Klára és Karánsebessy Balázs gödi 
és váci tanítványai közül mintegy 120-an 
vettek részt a találkozón

A Váczi Néptáncegyüttes egyebek mellett tardoskeddi táncokat mutatott be 

A Magyar Népmese Színház A kóró és a kismadár című interaktív előadással szórakoztatta 
a közönséget

A gödi Németh László Iskola Cuháré, 
Zsendice és Cikázó néptánccsoportjai 
Greguss Gergő tanítványai
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kal, táncaikkal és  gyönyörű viselete-
ikkel hoztak el Gödre a  néptáncosok. 
A remek élményt fokozta a Lelkes ze-
nekar, amely élő muzsikaszóval kísérte 
a produkciókat.

Természetesen a gödi közönség a ha-
zai fellépőket kísérte a  legnagyobb fi-
gyelemmel. Magával ragadó élmény 
látni azt az  építkező folyamatot, ami 
a 4-5 évesek játékfűzésétől a fiatal fel-
nőttek magabiztos, energikus, látszó-
lag játszi könnyedséggel bemutatott 
műsoraiig vezet. Több olyan táncos 
is jelen volt az  idei rendezvényen, aki 
az elsőn is fellépett már, ami önmagá-
ban hordozza azt az  üzenetet: a  nép-
tánc, a  népzene, a  népi kultúra meg-
tartó erővel bír, közösséget teremt, 
tartást ad, olyat, amivel szívesen élnek 
a  kamaszok és  a  fiatalabb és  idősebb 
felnőttek napjainkban is.

A találkozó végén fergeteges koncer-
tet adott az Aurevoir zenekar. Az eth-

no-beat formáció 2015-ben alakult, 
a  zenekar átlagéletkora 24 év. Muzsi-
kájukban ötvözik az  angolszász beat 
és  a  Kárpát-medence népzenéje mel-
lett a  balkáni és  ír dallamokat, vagy 
éppen a  régizenét, de előszeretettel 
zenésítik meg magyar költők verseit 
is. Mint a koncert után Agócs Márton, 
a zenekar egyik tagja megfogalmazta: 
a gödi közönségre nem volt panaszuk, 
hiszen az  első akkordtól az  utolsóig 
végigénekelték és  táncolták a  koncer-
tet, ami visszahatott a  zenészekre is, 
megsokszorozva energiáikat. Mint 
mondta, ilyenkor könnyű jól játszani! 
A  rajongók pedig örömmel tapasztal-
hatták meg az együttes közvetlenségét: 
a  zenészek fellépésük után szívesen 
beszélgettek és fotózkodtak a lelkes kö-
zönséggel.

Estére is megtelt a  színpad előtti 
terület, ezúttal a  modern zene ked-
velői váltották fel, illetve egészítették 

ki hallgatóságot. Takács Nikolas har-
minckétszeres platina- és  aranyleme-
zes előadóművész és  együttese adott 
koncertet a nap zárásaként. A galántai 
születésű énekest 2010-ben egy tehet-
ségkutató kapcsán ismerhette meg 
a  szélesebb közönség, ugyanakkor 
a hazai jazzvilágban már korábban le-
tette névjegyét. Gödi koncertje is pro-
fesszionális volt.

V. Pálfai Kinga

A színházi előadás nagy sikert aratott 
a nézők körében

A Maglódi Kacamajka Néptáncegyüttes dél-alföldi táncokkal kápráztatta el a közönséget

Aznap  gólyalábasok is a magasságokba 
emelték a gyerekeket
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− A  gödi önkormányzat egy civil kezde-
ményezés mellé állva hívta meg a  Hargita 
Táncegyüttest. A  nívós előadás kétségeket 
nem hagyva bizonyult arra érdemesnek, 
hogy a  város megteremtse az  előadás kö-
rülményeit. Gödön több száz gyermek népi 
táncol, közülük sokan ott ültek a nézőtéren. 
Már csupán miattuk is érdemes volt a civil 
támogatókkal közösen vállalva az  anyagi 
terheket, megszervezni az eseményt. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel segítséget kér-
tünk Váctól, így közel ötszázan élvezhették 
az előadást. Gödön sokan élnek Erdélyből, 
Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról el-
származottak. Számukra a  műsor monda-
nivalója személyes sorsukkal összecsengő, 
de az  elvándorlás, a  globalizáció általános 
társadalmi, családi kérdéseket vet fel, ami 
miatt olyan nézőket is elgondolkodtat, akik 
eddig nem kényszerültek elhagynia szülő-

földjüket – fogalmazott az előadás után dr. 
Pintér György alpolgármester. Hozzátet-
te: nagy köszönet jár a  szervezőmunkáért 
Gergely Mártának és a művelődési ház ve-
zetőjének, valamint mindazoknak a  civi-
leknek – egyéneknek és  társaságoknak –, 
akik aktívan kivették a részüket a szponzo-
rációból, hogy az előadás létrejöhessen.

Az Erdély.ma arról szól a művészet nyel-
vén, hogy a  legnagyobb fenyegetés ma az, 
hogy a  falvak elnéptelenednek, a  lakosság 
elöregszik, a  fiatalok messzi országok-
ban keresik az  emigráltak nehéz kenyerét. 
Emiatt megszűnnek a  falusi iskolák, nincs 
kinek átadni a  dalokat, táncokat, történe-
teket. Európa egyik kulturális bölcsőjébe 
is belopódznak a  tengerentúli, olcsó, lélek 
nélküli importalkalmak, melyek felváltják 
a hagyományos ünnepeket: a katonabúcsú-
kat, keresztelőket, bálokat, kalákákat, és üz-
letté silányítják az  együttléteket. Ahogyan 
Diószegi László egy korábbi alkalommal 
fogalmazott: az  Erdély.ma műsor emlék 
és  riasztás. Egyszerre mutatja a gyönyörű-
séges múltbeli értékeinket és  aggodalmas 
jelenünket.

V. Pálfai Kinga
(forrás: hargitatanc.ro)

HAGYOMÁNY

Erdély.ma – Levelek Londonba
Fergeteges, telt házas előadást mutatott be a Hargita Nemzeti Székely Népi 
együttes a gödieknek a váci Madách Imre Művelődési Ház színpadán. Diószegi 
László három évtizeddel a  Tündérkert című műsora után, mely az  erdélyi 
magyar kultúra megmaradásának akkori esélyeiről szólt, ezúttal Erdély mai 
problémáit írta, rendezte, koreografálta színpadra.

Széki, Küküllő-menti, kalotaszegi, felcsíki és gyimesi táncok elevenedtek meg 
a koreográfiákban

− Ha kettőnk között marad, elárulom ön-
nek, hogy jómagam is könyvtárosként kezd-
tem annak idején.
− Ígérem, titokban tartom. Én a  Magyar 
Honvédségnél dolgoztam könyvtárosként, 
s nagyon szerettem azt a munkát. Édesapám 
és volt férjem is katona volt, igazán jól érez-
tem magam a honvédségnél. Ám sorra szá-
molták fel az  ottani könyvtárakat, aminek 
okán pályamódosításra kényszerültem. Hat 
éven át a polgári védelemnél dolgoztam, ami 
a mai katasztrófavédelem elődje volt.

− Hogyan került a  szociális ellátás terüle-
tére?
− A mai napig nagy szerencsémnek tartom, 
hogy valaki javasolta nekem a szociális gon-
dozói-ápolói pályát, amihez azonnal kedvet 
kaptam. A  fővárosban találtam is állást, 
a szociális ellátás talán legnehezebb terüle-
tén. Az egyik fővárosi hajléktalankórházban 
dolgoztam ápolóként. Szörnyen nehéz volt, 
de nagyon szerettem.

Mivel hajtott a  továbbtanulás vágya, be-
iratkoztam az akkori Győri Egyetem főisko-
lai karára. Diplomás ápolónő szerettem vol-
na lenni, el is kezdtem az első szemesztert, 
de a  kórházi munkabeosztásom nem tette 
lehetővé az ingázást.

− Ezért újabb váltásra kényszerült?
− Igen. Dunakeszin lakom, s  jelentkeztem 
a  gödi Alapszolgáltatási Központba, pon-
tosabban annak jogelődjébe. Házi gondozó 
lettem, aztán a  családsegítőkhöz kerültem. 
Időközben fölvettek a Wesley János Lelkész-
képző Főiskola szociális munkás szakára, 
melyet munka mellett végeztem el. Marad-
tam a családsegítőknél. A családsegítő szol-
gálat, majd a család- és gyermekjóléti szolgá-
lat vezetője és Tóth Ildikó helyettese lettem. 
Tizennégy évet töltöttem el az intézménynél.

− Sírt május 10-én?
− Nem is keveset. Ildikó összehívta a mun-
katársakat, ami igazi meglepetés volt a szá-

momra, verses-zenés műsorral készültek. 
A  kollégáim sorra felköszöntöttek, persze 
hogy sírtam. A város nevében Lenkei György 
és Csányi József, a Szociális Bizottság elnöke 
és tagja mondtak köszönetet.

− A  gödi verebek azt csiripelik, hogy nem 
búcsúzott el végleg…
− Most a  felmentési időmet töltöm, s  mi-
vel idősellátásból is szakvizsgáztam, ősszel 
visszavárnak szerződéses munkakörbe, 
az Idősek Napközi Otthonába. Már alig vá-
rom a szeptembert!

(w)

INTERJÚ

„Mindig azt csinálhattam, amit szeretek”
Bensőséges hangulatú házi ünnepségen május 10-én köszöntötték-búcsúz-
tatták az Alapszolgáltatási Központ munkatársai a nyugdíjba vonuló Gyuris 
Irént, akitől rövid interjút kértünk.

Gyuris Irént a városvezetés nevében Lenkei 
György és Csányi József köszöntötte
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Osváth Zsolt törökbálinti polgárőr tétovázás nélkül azonnal 
cselekedett

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
Révtől révig − Az ártér rejtett zugai

Időpont: július 13. szombat, 14:30
Gyülekezés: Felsőgöd, révkikötő

A 14:40-es komppal megyünk át a túlpartra. Ha nem férnénk fel 
mindannyian, akkor a komp még egyet fordul.

Surányban szétnézünk kicsit, majd dél felé haladva megkísé-
reljük beazonosítani a valaha volt Gödi-, majd Fegyveresi-sziget 
körvonalait, amely ma már a Szentendrei-sziget része. Kis sze-
rencsével a régi, 180 évvel ezelőtt még létező folyómedret is meg 
fogjuk találni.

A töltésen továbbhaladva fogjuk elérni a horányi révet, ahol − 
a létszám függvényében − szintén több fordulóban fogunk visz-
szajutni Alsógödre.

Felsőgöd−Surány Horány−Alsógöd
Személy 330 Ft 290 Ft
Nyugdíjas, diák 220 Ft 200 Ft
Kerékpár 350 Ft 300 Ft

Horányból óránként indulnak Alsógödre a kompjáratok, való-
színűleg a 17:25-ös járatot érjük el.

A gödi oldalon a part menti sétányon megyünk majd vissza 
a kiindulási pontunkhoz, Felsőgödre, kevesek által járt, partkö-
zeli ösvényeken.

A szigeti szakasz bejárható babakocsival, a  szárazföldi ke-
vésbé, de itt könnyű és kézenfekvő alternatív útvonalak állnak 
a rendelkezésünkre; így például a kerékpárút is.

A kalandvágyókkal végigmegyünk az  Ilka-torkolathoz veze-
tő őserdőszerű ártéri ösvényen, amely érinti a  lagúnás, beljebb 
egyre jobban mélyülő öblöt, majd a  zsilipnél átkapaszkodunk 
a töltésen a valaha volt bolgárkertészet és a Pamut-tó területére, 
amelyből a Thököly utcánál fogunk kikeveredni.

Hogy mikor, az  számos dologtól függ; a  haladási sebességet 
és az útvonalnak ezt az utolsó szakaszát majd együtt fogjuk vég-
legesíteni.

Ha az  idő megengedi, több helyen is lesz lehetőségünk egy 
kis hűsölésre-pancsolásra, és megfigyelhetjük majd azt is, hogy 
a hódok átvették-e az uralmat a part menti erdőkben, vagy kiala-
kult-e már az egészséges egyensúlyi állapot.

Előkészületben: augusztus 4., vasárnap, 15:00
„Kincsem kalandos története”

A szervezők

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Életmentés a Dunából Felsőgödön
Június 10-én a  déli órákban a  felsőgödi Duna-parton, 
a csónakok közlekedésére szolgáló lejáró közelében, ahol 
a meder hirtelen mélyül, egy hét-nyolc év körüli kisfiú tér-
dig a vízben pancsolt. Egyszer csak megcsúszott, és a ma-
gas vízállású, gyors sodrású folyó magával ragadta. A gye-
rek és  édesanyja segélykiáltásaira az  éppen a  közelben 
tartózkodó Osváth Zsolt, a  Hegyőrség Törökbálint Pol-
gárőr Egyesület munkatársa gondolkodás nélkül a kisfiú 
után ugrott, és kimentette a Dunából.

Az események másnapján arra kértük Zsoltot, hogy 
idézze fel a történteket.

− Rokoni meghívásnak eleget téve jártunk aznap Felső-
gödön a szüleimmel, feleségemmel és négyéves kisfiunkkal. 
Természetesen a  Duna-parti kavicsozás kihagyhatatlan 
program volt a  gyermekünk kérésére. A  segélykiáltások-
ra figyeltem fel, és észrevettem a kapálódzó kisfiút az erős 
sodrásban. Reflexszerűen nyomtam a  feleségem kezébe 
a  mobiltelefonomat, és  azonnal ugrottam ruhástól, ci-
pőstől. Láttam az elmerülő gyereket, és szerencsémre kö-
zel tudtam úszni hozzá a víz alatt, a feje búbja akkor alig 
néhány centiméterre volt a  felszíntől. Sikerült a  teste alá 
nyúlnom, és kiemelnem őt a víz tetejére. A rendkívül erős 
sodrás miatt örökkévalóságnak tűnt minden, a  part irá-
nyába megtett méter. Emlékszem, egy férfi térdig gázolt 
a vízbe és a kezét nyújtotta felém, de percekig tartott, mire 
megkapaszkodhattam a karjában. Mindezt így utólag fel-
idézni, persze, furcsa érzés nekem, egyáltalán nem szeret-
nék valamiféle hősként megjelenni ebben a  történetben. 
Úgy gondolom, a  helyemben bárki ugyanígy cselekedett 
volna. Ami a legfontosabb: hívjuk fel a gyerekek és szüleik 
figyelmét a Duna veszélyeire!

***

Göd város nevében Markó József polgármester és  a  kép-
viselő-testület elismerő oklevéllel készül megköszönni 
Osváth Zsolt nem mindennapi tettét.

(w)
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Elsőnek Lenkei György, az önkormányzat 
Szociális Bizottságának elnöke köszön-
tötte a  megjelenteket, majd a  Búzaszem 
Iskola ötödik osztályos tanulója, Járai 
Vajk a Spanyol románcot adta elő gitáron.

Ezt követően Markó József polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet, amelyben 
a Szivárvány Bölcsőde munkáját méltatta. 
Szólt arról is, hogy a város újabb bölcső-
deépítést tervez, hiszen a  lakosságszám 
folyamatosan növekszik, és a betelepülők 
egy jelentős része fiatal, kisgyermekes 
család. Szükség van újabb bölcsődei férő-
helyekre, hogy az édesanyák visszatérhes-
senek a munka világába, ha a család meg-
élhetése vagy a szakmai karrierjük miatt 
ezt szükségesnek látják.

Amikor évente egyszer átadjuk a Gödi 
Gyermekekért Díjat – fogalmazott a pol-
gármester −, az  minden esetben a  helyi 
közösség, az adott intézmény dolgozóinak 
véleményét tükrözi, hiszen a  díjazottat 
munkatársai választják ki a  szavazataik-
kal. Ez  nagyszerű érzés mindannyiunk-
nak, mert biztosak lehetünk abban, hogy 
a szakmai közösség megbecsüli és szereti 
azt a  személyt, akit ezzel a  rangos szak-
mai elismeréssel tüntet ki a  város. Min-
den évben úgy látom, hogy a  díjat átve-
vőket mélyen megérinti ez az  elismerés, 
boldogsággal tölti el őket, és ez nekünk is 
öröm, mert látjuk, hogy a kitüntetés mö-
gött valódi szeretet és megbecsülés van.

A polgármester szavai után Kemény 
Gábor, a  Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és  Kollégium tanára 

Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versét 
szavalta el, majd Lenkei György ünnepé-
lyesen bejelentette, hogy a Gödi Gyerme-
kekért Díjat kiváló munkája elismerése-
ként idén Guba Rolandné Szepesi Tünde 
kapta.

A díjátadás előtti laudációban el-
hangzott, hogy Tünde 1969-ben szüle-
tett Budapesten. Mindig is vonzotta őt 
a  gyermekek világa, ezért tanulmányai 
befejezését követően természetes volt szá-
mára, hogy kisgyermekekkel foglalkoz-
zon. Kisfia születése után 1992-től 2002-
ig előbb Budapesten, a  gesztenyéskerti 
óvodában, majd a  Zsebibaba magánóvo-
dában helyezkedett el dajkaként. 2009 
és  2011 között a  főváros IV. kerületének 
egyik önkormányzati bölcsődéjében már 
szakképzett gondozónőként dolgozott. 
2011-től lett a  gödi Szivárvány Bölcsőde 
kisgyermeknevelője. A  laudáció így foly-
tatódott: „Felelősségteljes munkája során 
Tünde kötelességének tekinti, hogy lelki-
ismeretesen vigyázzon a rábízott gyerme-
kekre. Szeretetteljes, meleg légkört alakít 
ki a gyermekek, a szülők és a munkatársak 
között is. Kedves, figyelmes, életvidám. 
A  nehézségeket is igyekszik humorosan 
átvészelni, észreveszi az élethelyzetekben 
a  pozitívumot, a  tanulandót. A  világot 
szeretné jobbá változtatni, s ez a szándé-
ka végigkíséri az életét. Született pedagó-
gus alkat. Nyitott személyisége, szakmai 
igényessége, ötletei követendő példaként 
szolgálnak a  fiatal, pályakezdő kisgyer-
meknevelőknek. Igazi segítő személyiség, 

csapatjátékos, akire a bajban mindig lehet 
számítani.”

Hitvallását Tünde a  következőképpen 
fogalmazza meg: „Kétgyermekes család-
anyaként s  immár friss nagymamaként 
büszkén mondhatom, hogy több mint 32 
éve foglalkozom gyermekekkel. Számom-
ra ez sokkal több, mint kötelességből ellá-
tandó munka. Minden reggel ugyanazzal 
a lelkesedéssel és energiával várom, hogy 
találkozzam a  picikkel. Minden tőlem 
telhetőt megteszek azért, hogy játékosan 
kíváncsiságra, a  világ felfedezésére biz-
tassam őket, illetve szociális képességei-
ket fejlesztve a lehető legjobban felkészít-
sem őket az óvodai és az iskolai életükre. 
Kiskoromtól kezdve nagyon szeretek 
rajzolni, kézműves játékokat készíteni, 
és igyekszem az alkotás örömét a gyerme-
keknek is megmutatni. Életre szóló hiva-
tásomnak tekintem, hogy értékeket köz-
vetítsek feléjük. Legjobb tudásom szerint 
igyekszem erős bizalmi viszonyt kialakí-
tani a rám bízott gyermekek családjával, 
és  nagyon fontosak a  visszajelzéseik, hi-
szen tudom, a legféltettebb kincseiket bíz-
zák rám. Folyamatosan képzem magam, 
új szakmai ismereteket keresek annak 
érdekében, hogy mindig a  legkorszerűbb 
módszertan alapján alakítsuk ki nevelési 
programunkat. Hálásan köszönöm a szü-
lőknek és a munkatársaimnak, hogy meg-
tiszteltek a bizalmukkal.”

A bensőséges ünnepség végén Göd Vá-
ros Önkormányzata és a gödi Szivárvány 
Bölcsőde vezetősége és dolgozói szakmai 
és magánéleti sikerekkel teli, a gyermekek 
körében eltöltött hosszú életpályát kíván-
tak a kitüntetettnek.

GK

KITÜNTETÉS

Átadták a Gödi Gyermekekért Díjat
Május 24-én a  Duna-part Nyaralóházak Szabadidőközpont éttermében ünnepélyes 
keretek között adták át a  Gödi Gyermekekért Díjat. A  rangos elismerést idén Guba 
Rolandné Szepesi Tünde, a Szivárvány Bölcsőde kisgyermeknevelője kapta.

A közönség mellett a város vezetőit is elbűvölte Járai Vajk gitárjátéka Markó József polgármester és Guba 
Rolandné Szepesi Tünde a kitüntető 
oklevéllel
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RENDEZVÉNY

Városi gyereknap a Duna-part Nyaralóházakban

Május utolsó hétvégéjén, a  gyerekna-
pon színes programokkal és kézműves 
vásárral várták a  családokat a  Du-
na-part Nyaralóházakban. Az  önkor-
mányzat támogatásával megvalósult 
egész napos rendezvényen minden 
„ünnepelt” találhatott kedvére való el-
foglaltságot. 

Délelőtt a Duna-parti Büfé színpa-
dán a Tücsök Bábszínház mutatta be 
A három kismalac című élőszereplős 

mesejátékot. Ebéd után a kinti szín-
padon a  Heavenwards Dance táncs-
túdió fellépését láthatta a közönség, 
a  színházteremben pedig Erdőlakók 
a  legapróbbaktól a  legszínesebbekig 
címmel vetített képes előadást tar-
tott Potyó Imre, aki 2018-ban el-
nyerte Az  év természetfotósa címet. 
A  különösen érdekes programot 
az  idén 20. születésnapját ünneplő 
városunk felvette a 20 év – 20 prog-

ram elnevezésű jubileumi rendezvé-
nyei közé.

Délután a  Kölyökutca gyerekze-
nekar adott szabadtéri koncertet, de 
a gyereknap ezzel még nem ért véget, 
hiszen a kis vendégek estig élvezhették 
az egész napos programokat: a pónilo-
vaglást, az arcfestést, a kézműves fog-
lalkozásokat és az ugrabugrálást az in-
gyenes légvárban. 

K. B.

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető

online változata 
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Szombat hajnalonként ingyenes 
buszjárat indul a Nyugatiból Gödre
Dunakeszi és Göd Város Önkormányzata közös szerve-
zésében június 1-jétől minden szombaton hajnalban 1.45 
és 3.15 órakor ingyenesen 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 Budapesten. A  járatokat ingyene-
sen vehetik igénybe mindazok, akik gödi (vagy dunake-
szi) lakcímmel rendelkeznek. A  buszra a  lakcímkártya 
felmutatásával lehet felszállni. A járatok indulási idejéről 
és megállóiról 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

A busz a Nyugati pályaudvarnál található buszvégállomásról 
indul, a Westend City Center főbejáratával szemben lévő 
metrólejáró elől 

KÖZLEKEDÉS

A gödi kishajók menetrendje
Felsőgödi rév
Ismét közlekedik a Felsőgöd – Surány (Pócsmegyer) kö-
zötti kishajó, az alábbi menetrend szerint. A járatok pén-
tek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon közlekednek!

MENETREND
Felsőgödről Surányból

06.50 06.40
07.50 07.40
08.50 08.40
09.50 09.40
10.50 10.40
11.50 11.40
12.50 12.40
13.50 13.40
14.50 14.40
15.50 15.40
16.50 16.40
17.50 17.40
18.50 18.40
19.50 19.40

Alsógödi rév
Július 1-jétől változik a Horányba közlekedő alsógödi rév 
menetrendje. Az új menetrend a következő:

MENETREND
Érvényes: 2019. július 1-jétől

Munkanapokon: Munkaszüneti és 
ünnepnapokon:

Horányból Alsógödről Horányból Alsógödről
5.00 5.05 6.20 6.25
5.25 5.30 7.25 7.30
5.55 6.00 8.25 8.30
6.20 6.25 9.25 9.30
6.45 6.50 10.25 10.30
7.25 7.30 11.25 11.30
7.55 8.00 12.25 12.30
9.25 9.30 13.25 13.30

10.25 10.30 14.25 14.30
11.25 11.30 15.25 15.30
12.25 12.30 16.25 16.30
13.25 13.30 17.25 17.30
14.25 14.30 18.25 18.30

14.55* 15.00* 19.25 19.30
15.25 15.30 20.25 20.30

15.55* 16.00* 21.25 21.30
16.25 16.30
16.55 17.00
17.25 17.30
17.55 18.00
18.25 18.30
19.25 19.30
20.25 20.30
21.25 21.30

22.25• 22.30•
* Csak tanítási napokon
• Csak kérésre, 18 óráig jelezze telefonon: (06 30) 922-9401

Viteldíjak
Személy: 330 Ft
Kerékpár: 350 Ft
Nyugdíjas, tanuló: 220 Ft

Telefon: (06 30) 922-9401

Viteldíjak
Személy:  290 Ft
Kedvezményes: 200 Ft
Kerékpár:  300 Ft
Bérlet felnőtt: 5990 Ft
Bérlet diák: 5130 Ft

KÖZÉLET
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Szerkesztőségünkhöz több lakossági meg-
keresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy 
Alsógödön, a Köztársaság út végénél, illet-
ve a Jegenye út és a Duna közötti területen 
egyesek vaddisznókat láttak. A lakott terü-
letre tévedt állatokkal kapcsolatban Jakab 
Júlia, az  önkormányzat környezetvédelmi 
ügyintézője adott tájékoztatást. Elmondta, 
hogy első intézkedésként a  vízügyi ható-
ság az önkormányzat felszólítására levágta 
az érintett területen a füvet, hogy a terep jól 
áttekinthető legyen. A  vaddisznó ugyanis 
kerüli a nyílt terepet. Lakott területen rit-
kán fordul elő, most is csak azért vetődhe-
tett ide, mert a Duna magas vízállása miatt 
leszűkült az  élettere. Fontos tudni, hogy 
a vaddisznó igyekszik elkerülni az embere-
ket, de ha veszélyben érzi magát, akár tá-
madhat is. Ez történt akkor is, amikor egy 
póráz nélkül sétáltatott, szabadon bóklászó 
kutyával találkozott össze az  akkor még 
magas aljnövényzetben. Az önkormányzat 
kéri, hogy a  kutyáját mindenki az  előírá-
soknak megfelelően, pórázon sétáltassa, 
és  a  kisgyerekeket se hagyják szülői fel-
ügyelet nélkül kószálni.

Az önkormányzat és  az  erdésztársa-
ság az  ilyen esetekre előírt eljárásrendnek 
megfelelően emberre ártalmatlan, speci-
ális bűzös anyag kihelyezésével igyekszik 
elriasztani a vaddisznókat. Végső esetben, 
ha a  rejtőzködésre alkalmas növényzet le-

vágatása és a riasztóanyag kihelyezése nem 
vezetne eredményre, a  rendőrség kilövési 
engedélyt adhat ki az állatokra. 

Az állatbarátok inkább annak örülné-
nek, ha az állatokat csalétek vagy kábítólö-
vedék segítségével befognák, és  megfelelő 
élőhelyre szállítanák. A  környezetvédelmi 
ügyintéző ezzel a lehetőséggel kapcsolatban 
is tájékozódott a  hatóságoknál, de a  válasz 
nemleges volt. A csalétek alkalmazása siker-
telen lenne a vegetációs időszakban, amikor 

a  vaddisznó sok egyéb táplálékot is talál, 
a kábítólövedék kilövéséhez pedig túl közel 
kell menni az állathoz, ami veszélyes lehet. 
Ráadásul a  hazai vaddisznóállomány túl-
szaporodott, így befogadóhelyet sem lehetne 
találni egy befogott példány számára. 

A szakemberek azonban abban bíznak, 
hogy az elriasztás, ahogyan az esetek több-
ségében, ezúttal is sikerre vezet majd.

Koditek Bernadett

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

A parlagfű-mentesítés közös érdek és kötelesség

VADÁLLATOK

Vaddisznók az alsógödi ártéren

Június 30-áig minden ingatlantulajdo-
nos köteles elvégezni ingatlanán a  par-
lagfű-mentesítést. A  határidő lejárta után 
a  növény- és  talajvédelmi hatóság eljárást 
kezdeményez azon földhasználókkal, illet-
ve ingatlantulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a  parlagfű elleni védeke-
zést. A bírság mértéke a parlagfűvel fertő-
zött terület nagyságának mértékében belte-
rületen és külterületen egyaránt 15 ezertől 
5 millió forintig terjedhet. 

A parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, hiszen a  légúti allergiák 
sok lakos életét nehezítik meg a nyári idő-
szakban. Fontos, hogy minden ingatlan-
tulajdonos eleget tegyen e  jogszabályi kö-
telezettségének. Figyelni kell arra is, hogy 
a parlagfűmentes állapotot június 30. után 
is meg kell őrizni, egészen a vegetációs idő-
szak végéig.

Allergiás tüneteket nem csak a parlagfű 
okozhat, hanem sok más gyomnövény is. 

Az  önkormányzat ezért a  közterület-fel-
ügyelők bevonásával városszerte ellenőrzi, 
hol vannak gondozatlan, gazos ingatlanok, 
és  ezek tulajdonosaival szemben jegyzői 
hatáskörben eljárást indít, ami bírság ki-
szabását eredményezheti. 

Az önkormányzat kéri az  ingatlantu-
lajdonosokat, hogy az  ingatlanjuk előtt, 
a  telekhatártól az út széléig tartó területet 
is tartsák rendben, nyírják a  növényze-
tet. Külön figyelmet kell fordítani a házak 
előtti nyílt árkok tisztítására, ami szintén 
az  ingatlantulajdonos feladata, és  saját ér-
deke is. A változékony időjárási viszonyok 
között ugyanis a  hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű eső – ha az árok nincs kitisz-
títva, rendben tartva – könnyen elöntheti 
az ingatlant és az előtte lévő járdaszakaszt, 
sok kellemetlenséget okozva ezzel a  lako-
soknak.

GK
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EGYÜTTÉLÉS

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

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

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

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

TÁJÉKOZTATÁS

A klímaberendezések 
elhelyezésének szabályairól
A klímaberendezések kültéri egységeinek elhelyezéséről a te-
lepüléskép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormány-
zati rendelet tartalmaz előírásokat.

Az ÖK-rendelet alapján az építmény utcáról látható hom-
lokzatán klímaberendezés elhelyezése településképi bejelen-
tés tudomásulvételével történhet. A településképi bejelentést 
Göd Város főépítészéhez írásban kell benyújtani.

Általános előírás, hogy a városban az épületek utcai hom-
lokzatán a klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető 
el. 

Az épületek nem utcai homlokzatain a szomszéd kerítéstől 
számított 2,6 m távolságon belül nem helyezhető el a klíma-
berendezés kültéri egysége. 

Az általános előírástól eltérést engedélyez a  rendelet 
az alábbi esetekben:

Az újonnan építendő többszintes, többlakásos épületek 
esetén a településkép védelme érdekében a klímaberendezés 
kültéri egysége csak a mellvéd takarásában létesíthető. Eb-
ben az esetben az épületek tervezésénél javasolt az erkélyek, 
loggiák, teraszok mellvéddel (átlátszatlan szerkezettel) törté-
nő tervezése a klímák elhelyezhetősége érdekében. 

Azon, már meglévő épületeknél, ahol csak utcai homlok-
zatuk van a lakásoknak, az épületeken a gépészeti berendezé-
sek elhelyezése csak takartan történhet, az erkélyek korlátján 
belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében a klíma-
berendezések kültéri egységei az épület teljes magasságában 
ugyanazon ablak alatt helyezhetők el, a hozzátartozó vezeté-
keket belső térben kell vezetni. E berendezések az egész épü-
letre vonatkozó, egységes koncepció alapján helyezhetők el. 

Kérjük, hogy a szomszédok nyugalma érdekében a klíma-
berendezések helyét átgondoltan tervezzék meg!

Tarjányi Judit főépítész
Göd Város Önkormányzata

VÁROSKÉP

Legyenek jól láthatóak az utcanevek!
Az önkormányzat arra kéri azokat a  lakosokat, akiknek 
az  ingatlanán utcanévtábla van, hogy ellenőrizzék, nem 

nőtte-e be a  táblát a  növényzet, jól látható-e az  azon sze-
replő felirat. A  tábla láthatóságáról az  ingatlan tulajdono-
sának kell gondoskodnia. Önkormányzati rendelet írja elő, 
hogy az  utcanévtáblát csak az  ingatlanon végzett felújítá-
si, karbantartási munkálatok idejére szabad eltávolítani 
a helyéről, és a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni 
kell a visszahelyezéséről. Ha az utcanévtábla eltűnik, meg-
semmisül vagy megrongálódik, az ingatlantulajdonosnak 
a  Polgármesteri Hivatalban kell bejelentést tennie a  kö-
vetkező elérhetőségek valamelyikén: (06 27) 530-064 vagy 
varoshaza@god.hu.

Az önkormányzat kéri továbbá a  lakosokat, hogy az  in-
gatlanjukra – ha még nincs – mielőbb helyezzenek ki jól 
látható házszámot. Akinek nincs házszámtáblája, az  igé-
nyét bejelentheti az önkormányzatnál a varoshaza@god.hu 
e-mail-címen.

Göd Város ÖnkormányzataFo
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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

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

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
PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ballagás a piaristáknál
Ha május eleje, akkor a naptárunk piros betűs ünnepet ígér, a bal-
lagást. Idén immár a  huszonötödik végzős évfolyamtól köszön-
tünk el, persze csak felerészben. Hogy miért csupán féligformán? 
Azért, mert a szakközépiskolások a szakmai oklevél megszerzése 
után szinte mindannyian folytatják a képzést, hogy két év múlva 
majd érettségi vizsgát tehessenek.

Május elején több mint hetvenen kongatták meg a búcsút jelké-
pező kis harangot. A szakközépiskolások mellett a szakgimnázi-
um érettségiző diákjai is elballagtak.

Nálunk hagyományosan több napig tart a búcsúzás. Kezdődik 
a  tanárok-végzős diákok focimeccsekkel, melyek során ezúttal is 
nagy küzdelmeket láthatott az  alsóbb évfolyamokból álló szur-
kolótábor. Másnap, a  szentmisén ünneplőbe öltözve adnak hálát 
a végzősök és tanáraik, mestereik az elmúlt évekért. Serényi Tamás 
piarista atya beszédében három gondolatot fogalmazott meg útra-
valóul a búcsúzók számára. Először is azt, hogy ebben az iskolában 
őszinte világban érzi magát, s ez a diákok miatt van így, s éppen 
ezért küldetésként először azt kéri a fiataloktól, hogy olyan őszinte 
és egyenes világot teremtsenek maguk körül a jövőben is. Másod-
szor pedig, hogy alkotó szakmák képviselőjeként a jövőben olyan 
közösséget alkossanak, amelyhez bárkinek öröm lesz csatlakoznia. 
S végül arra emlékeztetett arra, hogy nagyon fontos bizalmat adni 
másoknak, hiszen bárki lehet jó, de bizalom nélkül ezt nem tudja 
megmutatni másoknak.

A ballagáson Valaczka János Pál főigazgató egy, a hajósok vilá-
gából vett példával érzékeltette, hogy fontos alapismeretekkel kell 
nekivágni az életnek, s ezeket – remélhetőleg − a végzősök Gödön 
elsajátították. Ám az élet sodrásában időről időre tudnunk kell új-
ratervezni. Az iskola ad ugyan eszközöket − motort, evezőt vagy 
éppen horgonyt −, de azok használatához néha segítséget kell kér-
ni, néha viszont kreatívnak kell lenni, sőt az  sem árt, ha az  élet 
tengerén hajózva nem felejtjük el, hogy a biztos pontot jelentő vilá-
gítótorony a gödi piarista iskola.

B. E.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Díjazott diákjaink
A Madarak és fák napi városi rajzpályázaton a következő diákjaink ér-
tek el jó eredményeket: első helyen végzett Bernáth Anna, Boda Kincső 
és  Bárdos Marcell. Második lett Ottó Nóra, Telek Antal, Fata Nóra 
és Kollár Írisz, míg Göllény Eszter, Saruga Áron és Haasz Letícia harma-
dik helyezést ért el. Báli Péter egyhetes nyári táborába Bárdos Marcell 
növendékünk mehet el. Gratulálunk tanulóinknak és Tóth Tamás tanár 
úrnak!

A Jövő iskolája című pályázaton szintén jó eredményeket értek el ta-
nulóink. Ottó Nóra, Bernáth Anna első, Lukácsi Gabriella, Boda Kincső 
és Markó Ivett második, Horog Attila a harmadik helyen végzett. Külön-
díjban Szalontai Anna és Pogány-Kurucz Boglárka részesült.

Sz. A.

A Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és  Kol-
légiumban öt osztály ballagott, összesen 75 tanulóval. 
A  szakközépiskolába járók többsége folytatja a  képzést 
az  érettségi megszerzéséért, míg a  szakgimnáziumot 
végzettek dolgozni fognak vagy technikumba igyekez-
nek. Néhányan próbálkoznak majd egyetemi-főiskolai 
továbbtanulással is.

A piarista diákok életre szóló útravalót kapnak az iskolájuktól

Montázs-összeállítás a díjazott rajzokból
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Író-olvasó találkozó Varró Dániellel
Május 22-én a  Gödi Németh László Általános Iskola dísztermében 
tartott író-olvasó találkozó vendége a  mai fiatal költőgeneráció ki-
emelkedő alakja, Varró Dániel volt.

Iskolánk diákjai szeretettel és nagy érdeklődéssel fogadták a költőt, 
akinek köteteit sokan ismerik a tanulóink közül. A szerző humorral 
fűszerezett előadása megmosolyogtatta, de ugyanakkor elgondolkod-
tatta a gyermekeket.

A találkozó igazi fénypontja az volt, amikor a költő saját maga ol-
vasta fel a verseit. A Nem, nem, hanem… című gyermekeknek szóló 
könyvéből úgy tett fel kérdéseket, hogy az ott lévő diákok hangosan, 
kacagva mondták sorra a válaszokat.

Köszönet a  szórakoztató és  élményekben dús találkozóért Varró 
Dánielnek!

Basa Beáta és Tóth Zsuzsanna könyvtárosok

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Fenntartható családi nap
Május 11-én, a fenntarthatóság jegyében a Gödi Né-
meth László Általános Iskola kitárta kapuit diákjai 
és szülői közössége előtt. Az idei D-ÖKO családi nap 
fő helyszíne az  iskolaudvar volt, ahol − színvonalas 
fellépőkkel, kézműves foglalkozásokkal – igazán fer-
geteges hangulat uralkodott.

Az iskola fontos szemlélete az ökotudatosság. Kü-
lön Öko-munkacsoport is működik ennek érdeké-
ben, amelynek vezetője Bartus Klaudia. Nem csupán 
a szavakban, hanem a tettek erejében látjuk a megol-
dást: szeretnénk felkészíteni a gyerekeket arra, hogy 
amint ráébrednek a  környezeti problémákra, a  jövő 
generációjának építőiként tenni is tudjanak a  folya-
matok megváltoztatásáért.

A D-ÖKO napot ebben a szellemiségben hirdették 
meg, így a  szülők és  nagyszülők közül sokan aktív 
szerepet is vállaltak, a  gyerekekkel és  a  tanárokkal 
együtt varrtak, szabtak, kézműveskedtek, alkottak, 
újrahasznosítottak.

A foglalkozások mellett az  udvaron sort került 
aszfaltrajzolásra, óriás memóriajátékra, s  a  tanulók 
a  minigolftól a  tollaslabdázásig sok mindent kipró-
bálhattak.

A felsős diákok aktív segítőként, sőt szervezőként 
is kivették a  részüket a  programokból, hiszen pél-
dául a  csillámtetoválásokat ők készítették, s  a  just 
dance-es közös táncolás is őket dicsérte. Az  utób-
bi már az épületen belül kapott helyet számos más 
programmal együtt, mint például a  felelős állattar-
tásról szóló interaktív foglalkozás, vagy a rendkívüli 
népszerűségnek örvendő, a Star Wars világát idéző 
szabadulószoba.

Idén az  egyik legnagyobb kihívást a  farmer-újra-
hasznosítás jelentette. A projektet az iskola már előre 
meghirdette, a régi farmereket folyamatosan fogadta, 
s azokat új életre keltette ezen a napon. Az udvaron 
a  varrógépek és  az  ollók egész nap serényen csat-
togtak, hogy minél több ékszer, táska, mobiltartó 
elkészüljön. Mindezeken túl az iskola folyosóira rak-
lapbútorokból kanapékat is készítettek, amelyekre 
farmerhuzatok kerültek.

Az udvar egyik felében a  művészeti tagozatos di-
ákok fellépései színesítették a  napot. A  táncos, ze-
nés kavalkád mellett a sport is nagy szerepet kapott: 
a családi röplabdamérkőzések mellett a Fuss az isko-
ládért! városi programra is lehetett regisztrálni.

A szervezés oroszlánrészét Kiss Péterné és Székelyné 
Moldvay Natália vállalta, akik elmondták, hogy a kör-
nyezettudatos szemlélet mellett fontosnak tartják, 
hogy az iskola ne csak oktatási intézményként legyen 
részese a családok életének, ezért már az előkészüle-
ti feladatokba is bevonták a gyerekeket és a szülőket. 
Hozzátették, hogy az idei pozitív visszajelzések után 
jövőre is hasonló keretek között, az ÖKO- és család-
barát szemlélet tükrében kívánják megszervezni ezt 
a napot, hogy mindenki örömét lelhesse benne.

Birkás Mónika

BÚZASZEM ISKOLA

Pünkösdi királyválasztás
Idén Varga Álmos lett a Búzaszem pünkösdi királya. A királynak ko-
moly jogai vannak: tagja lesz a  diákönkormányzatnak, az  évnyitón 
ő köszönti az elsősöket és egy szóbeli feleletből kimaradhat. De kö-
telességei is vannak, például gondoskodik arról, hogy a búzaszemes 
fiúk a  táncmulatságokban megtáncoltassák a  búzaszemes lányokat. 
A  félnapos megmérettetésen az  iskolába járó fiúk kilenc próbában 
mérték össze erejüket. A  testi próbák (birkózás, szablyavívás, fára 
mászás, kötélhúzás) mellett a  jelölteknek bizonyságot kellett adniuk 
hittan- és honismereti, néptánc- és énektudásukról is, nem beszélve 
a karikás ostor csattogtatásának tudományáról. Ilyen próbák után vá-
lasztódtak ki az egyes osztályok hadnagyai: Lenkey Vilmos, Pölöskei 
Ábel, Rottenhoffer István, Nagy-Kurucz Csaba, Urbán Ádám és Varga 
Mihály. A szülők között Serfőző Attilát koronázta pünkösdi királlyá 
a közösség.

Miközben a fiúk a próbákkal foglalták el magukat, a szülők, Mokos 
Béla vezetésével finom ebédet főztek egy üstben, a  lányok pedig ka-
lárisfűzéssel, koszorúkészítéssel, hajbefonással foglalták el magukat, 
illetve a pünkösdi királynéjárást gyakorolták, amelyet aztán a király 
koronázása és pajzsra emelése alkalmából be is mutattak. Így kapcso-
lódott össze a magyar hagyomány és a mostani élet a Búzaszem közös-
ségformáló pünkösdi eseményén.

H. Sz.

„Honnan lehet tudni, hogy anyu örül? / Csúnyán néz? / Szeméből könnyeket 
törül? / Fintorog, mint aki savanyút evett? / Nem, nem, hanem / Nevet.”
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HUZELLA ISKOLA

A Gézengúzok sikere a CSIPSZ-szel
Az idén 23. alkalommal rendezték meg a Zenés Színpadok 
Országos Találkozóját (a Scherzót) Pápán, amelyen az éppen 
23 évvel ezelőtt alakult Gézengúzok huszadik alkalommal 
vettek részt. (A találkozót minden évben egy előválogatás 
előzi meg, ahol az akadályt ismét sikeresen vette iskolánk 
társulata.)

Nem voltak könnyű helyzetben a  Gézengúzok, ugyanis 
a  versenyt középiskolásokkal, színi stúdiókkal, valamint 
profi rendezők által vezetett csoportokkal kell felvenniük. 
A felkészülés során a gyerekek és tanáraik, valamint a szü-
lők is beleadtak apait-anyait, a  Gézengúzok még a  hétvé-
geken is tartottak próbákat. Szükség is volt erre, ugyanis 
magyar írók szövegeit felhasználó zenés darabbal készültek, 
amely a CSIPSZ címet kapta (család, iskola, pénz, szerelem). 

BÚZASZEM ISKOLA

Népzenei élet a Búzaszemben a Csoóri Sándor Alap támogatásával

BÚZASZEM ISKOLA

Medve-matek
A Búzaszem Iskola egyre több tanulója nevez be a Gellérthegyen ren-
dezett Medve-matek versenyekre. Ez  a  verseny a  túrázást és  a  mate-
matikai feladatmegoldást ötvözi. A  gyerekek háromfős csapatokban 
indulnak, s miközben túráznak, az állomásokon feladatokat oldanak 
meg. A Medve-matek kiválóan illeszkedik a Búzaszem élményre és ér-
zelmi intelligenciára alapozó nevelési rendszerébe. Érdekes módon itt 
még azok is szívesen oldanak meg matekfeladatokat, akik osztálytermi 
környezetben nem szívesen foglalkoznak a  matematikai fejtörőkkel. 
Szóval a verseny igencsak jó arra is, hogy a matematikát megkedveltes-
se a gyerekekkel, miközben csapatban járják a végig a hegyet. A Búza-
szem elindult tíz csapata arany, ezüst és bronz minősítéseket szerzett.

BÚZASZEM ISKOLA

Madarak és fák napi megyei 
verseny
A Búzaszemből két csapat is nevezett a Mada-
rak és Fák Napja Országos Versenyre, amelynek 
szervezője a  Magyar Madártani és  Természet-
védelmi Egyesület volt. A  megyei döntőben 4. 
helyezést ért el az ötödikes Orosz Csaba, Urbán 
Ádám és  Berty Áron alkotta csapat, valamint 
7. helyezett lett Orosz Levente, Tunkel Richárd 
és  Berty Csongor hármasa. A  csapatokat Berty 
László készítette fel.

H. Sz

A Csoóri Sándor Alapot a  népi kultúra közösségteremtő 
műfajainak támogatására hozta létre az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. A program célja a hazai magyar és nemze-
tiségi, valamint a határon túli magyar néptánc- és népzenei 
együttesek, népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotó-
közösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájá-
nak fejlesztése, a közösségek megerősítése.

A Búzaszem Iskola mellett működő Búzaszem Alapítvány 
2018-ban táncházra, valamint népzeneoktatásra is pályáza-
tot nyert el a Csoóri Sándor Alaptól.

A táncházak az évkör jeles napjaihoz, így az András-nap-
hoz, farsanghoz, húsvéthoz, Szent Iván-naphoz, vagy éppen 
a  Búzaszem belső közösségi szokásaiból kialakult progra-
mokhoz, így például a június 1-jén megrendezett hagyomá-
nyok napjához kapcsolódnak.

A népzeneoktatás témakörben kapott támogatás lehető-
vé tette félszáz népzenét tanuló diák tehetséggondozását. 
A  Búzaszem Iskola népzene tanárai pedagógiai képessé-
geik legjavát nyújtva készítették fel a dudás, tekerős, furu-
lyás, citerás, kobzos, hegedűs és énekes növendékeket arra, 
hogy az  Aprája Dudazenekar idén március végén megje-

lent hanglemezén közreműködjenek. Bese Botond, Juhász 
Dénes, Juhász Kitti, Mészáros Erzsébet és  Tamási Borbála 
népzenész tanáraink számos délutánt szántak arra, hogy 
egyénileg felkészítsék, majd pedig kamaraórákon együttze-
néléssel finomítsák a lemezen hallgatható dalokat.

Az Alap támogatásából az alapítvány tekerőkkel, kobzok-
kal, citerákkal és  dudával gazdagította a  Búzaszem hang-
szerállományát. Ezeket a hangszereket a népzenész tanulók 
otthoni gyakorlásra haza is vihetik.

Az Aprája címmel megjelent hanglemezen szereplők átla-
géletkora bőven 14 év alatt marad. Aki ennek fényében hall-
gatja a lemezt és elemzi minőségét, annak el kell ismernie, 
hogy a Csoóri Sándor Alap támogatása méltó helyre került. 
Aki még nem hallotta a  lemez tartalmát, az  legközelebb 
október 5-én megteheti ezt a  Búzaszem Iskolában, illetve 
meghallgathatta azt a  második lemezbemutató koncerten, 
június 1-jén a Búzaszem Iskolában, a III. Országos Dudásta-
lálkozón. (A lemez egyébként 2500 Ft-os áron megvásárol-
ható iskolánk titkárságán.)

H. Sz.

A Gézengúzok első helyezést értek el a CSIPSZ című zenés 
színdarabbal az idei Scherzón
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Családi játszónap 
a Szivárvány Bölcsődében

Június 29-én, szombaton délelőtt 9 órától 14 óráig
Göd, Komlókert utca 19–21. (Oázis lakópark)

9 órától a játszókertben:
Vetélkedők és ügyességi játékok.

Kreatív kézműves foglalkozás a Tücsök 
Papír, fényképezés a Mosolybirodalom 

közreműködésével.
Arcfestés, csillámtetoválás, lufiállat-készítés.
Az örökmozgóknak a kertben ugrálóvárak, 

a Mocorgó szobában hempergés,
trambulinozás. Rendőrautó-bemutató.

Fülbelövés Blomdahl orvosi ékszerekkel 
már csecsemőkortól is dr. Domán Csilla 

gyermekorvossal.
Fejlesztőjátékok és kézműves termékek 

vására.

9.30 órakor a teraszon:
Terápiás kutyák bemutatója Bodai Ágnes 

gyógypedagógus vezetésével

10 órától:
Táncház Czinóber Klára néptáncpedagógus 

vezetésével

11.45 órakor a teraszon:
Tombola – sok-sok értékes nyereménnyel.

Támogató jegyek 250, 500 és 1000 forintos 
áron a helyszínen válthatók.

A büfében szendvics, virsli, gofri, palacsinta, 
málnaszörp és egyéb finomságok kaphatók.

Szeretettel várunk minden kisgyermekes 
családot, elballagott és leendő bölcsiseinket!

A bölcsőde dolgozói

A megfeszített munka és a gödi előadások sikere után bizakodva in-
dultunk Pápára a Jókai Mór Művelődési Központba, ahol igazi feszti-
válhangulatban telt el a három nap.

Az előadásunkat vastapssal jutalmazták a nézők, ami jó jelnek bi-
zonyult a zsűri értékelése előtt. A zsűri tagjai − Bakó Gábor nívódíjas 
koreográfus, Kovács Dénes Gábor, az Operettszínház Musical Stúdió-
jának szakmai vezetője és  Nagy Anikó Jászai Mari-díjas színésznő 
− fantasztikusnak tartották az  előadást, kiemelve a  témaválasztást, 
a  gyerekek tehetségét és  a  színpadi játékát. Nagy elismerést kapott 
az énektudás, a koreográfia, valamint a dramaturgia, amivel a felké-
szítők munkáját is elismerték. Útravalónak kaptunk néhány jó taná-
csot, amit a lehetőségekhez képest igyekszünk megvalósítani.

Ezek után már bizakodva indultunk a harmadik nap után az ered-
ményhirdetésre, ahol a csoport felállhatott a képzeletbeli dobogó leg-
felső fokára!

A szóló énekversenyen is indultunk, ahol Vatai Frey Rebeka harma-
dik helyezett lett a kiváló hangú énekesek között.

A Kismaroson megrendezett 4. Színjátszó Találkozón is sikerült re-
mek eredményt elérni, hiszen megkaptuk a  „Humor kategória” leg-
jobbja és a „Zsűri különdíja” elismerést is. Az idén ismét sikerült a Gé-
zengúzoknak öregbíteniük Göd és a Huzella Iskola hírnevét.

Köszönettel tartozunk a Göd Város Önkormányzatnak, mert ismét 
lehetővé tette, hogy busszal utazzunk a fesztiválra.

Z. Zs.

FORMABONTÓ ISKOLA

Utazás a tiszta levegő felé!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghirdetett „Utazás 
a tiszta levegő felé!” elnevezésű országos környezetvédelmi pályázaton 
a Formabontó Iskola magántanulói közösségének 1-2. osztályos tanu-
lói első helyezést értek el videó kategóriában.

A Gréti megmenti a világot című kisfilm a gyerekek szemszögéből 
mutatja be, hogy mennyire aggasztó méreteket ölthet a levegőszeny-
nyezés, és milyen sokat tehetünk ez ellen.

A pályázat hivatalos és sajtónyilvános eredményhirdetésére az isko-
lás gyerekek egészségéért rendezett InAirQ projekt nemzetközi kon-
ferenciájának keretében került sor április 23-án.

A díjat és az oklevelet dr. Csányi Péter, az egészségügy szakmai irá-
nyításáért felelős helyettes államtitkár, dr. Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos, dr. Ledia Lazeri, a WHO magyarországi irodájának vezetője 
és Mérai Kata színésznő adta át.

A fődíj egy komoly légtisztító berendezés, ami folyamatosan bizto-
sítja az egészséges levegőt a tanteremben. A hírt és a nyereményüket 
a gyerekek nagy ovációval fogadták. Köszönjük minden lelkes közre-
működő munkáját, támogatását!

A nyertes kisfilm megtekinthető a www.godikorkep.hu oldalon.
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KÖNYVES ÖTÖS
júniusi könyvajánlatunk:
•  Margaret Atwood: Guvat és Gazella
•  Háy János: Kik vagytok ti? – Kötelező magyar iro-

dalom
•  Varró Dániel: Csütörtök, a kisördög
•  Bodor Ádám: Sehol
•  Tim Bradford − Clive Gifford: Mesélő zászlók

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

Nyári szünet
a Göd Városi 
Könyvtárban
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy könyvtáraink a nyáron  
felváltva tartanak zárva:

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
2019. július 1-jétől (hétfő)  július 31-ig (szerda) 

Nyitás: augusztus 1. (csütörtök)

Ady Fiókkönyvtár:
2019. augusztus 1-jétől (csütörtök)  augusztus 31-ig (szombat)

Nyitás: szeptember 2. (hétfő)

Jó olvasást, kellemes pihenést kívánunk!

KIÁLLÍTÁS

Madarak és fák napi 
rajzverseny
A Göd Városi Könyvtár Madarak és fák napi rajzpályá-
zatára idén 131 pályamű érkezett, melyeket május 9. és 
28. között kiállításon tekinthettek meg az  érdeklődők 
a  Központi Könyvtárban. A  gyönyörű alkotások közül 
itt sajnos csak néhányat tudunk bemutatni…

Horváth Dorka, 5. osztályos

Torma Fruzsina, 4. osztályos

TÁJÉKOZTATÁS

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

A hiányzó lapszámok pótlására emellett az  idei évtől 
a  városi könyvtárban is lehetőség van. Aki esetleg nem 
kapja meg az újság valamely számát, az Alsógödön a Köz-
ponti Könyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.), illetve Felső-
gödön a  Göd Városi Könyvtár klubkönyvtárában (2132 
Göd, Kálmán u. 13.) is hozzájuthat a folyóirathoz, és elvi-
het magával egy példányt.

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

A Gödi Körkép szerkesztősége
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Újvári Veronika, 3. osztályos

Petz Janka, 2. osztályos

Ottó Nóra, 7. osztályos

Takács Réka, 2. osztályos

Kollár Írisz, 4. osztályos

Kiss Heni, 5. osztályos
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A Belépés családostul mozgalmat 2002-ben 
útjára indító Wagner Lászlótól megtudtuk, 
hogy hatalmas sikere volt június 2-án a Bú-
zaszem Iskola aulájában a  Ránki házaspár 
koncertjének, amelyre még New Yorkból is 
érkeztek hallgatók. A  gödi művészek közül 
többen is ott ültek a közönség soraiban. Liszt 
Ferenc két műve hangzott el: a  Via Crucis, 
mely Jézus szenvedéstörténetét beszéli el 
a zene nyelvén, valamint a Victor Hugo verse 
által inspirált Amit a hegyen hallani négyke-
zes változata.

A nyár folyamán, Lélek és zene címmel 
négy további komolyzenei koncert lesz váro-
sunkban. Ebből három a  Gödi Barokk Na-
pok keretében, augusztus 20-án pedig a fel-
sőgödi templomban ad szólóestet Klukon 
Edit. A Gödi Barokk Napok keretében hall-
hatjuk majd Karosi Bálintot, Homoki Gábort; 

Lachegyi Imrét és a  Sebastion Consort mű-
vészeit, valamint Szászvárosi Sándor trióját.

A Gödi Jazz Napok idei fellépői június 
21-én a  Syrius Legacy és a  Rákfogó, június 
28-án a Dresch Quartet, július 12-én pedig 
a  Borbély Polygon. A  koncertek helyszíne 
idén is a Belga Sörház lesz.

A főszervező szeretettel vár minden ze-
nekedvelőt a  nyári koncertekre, melyekről 
részletes információkat a  Belépés családos-
tul és a Gödi Jazz Napok Facebook-oldalán, 
valamint a  www.becsal.org honlapon olvas-
hatnak. A  koncertekre a  belépés ezúttal is 
ingyenes.

A koncertsorozat kiemelt támogatói:
Göd Város Önkormányzata, NEA, NKA, 

MMA, Sólyom László, Váci Egyházmegye, 
Sauska, Új Ház Centrum-Piramis.

(w)

A Borbély Polygon tagjai: Borbély Mihály (fúvós hangszerek), Lukács Miklós (cimbalom) és 
Dés András (ütőhangszerek)

JAZZ NAPOK

Belépés családostul – gazdag zenei 
programok idén nyáron is
Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraestjével vette kezdetét a Belépés családos-
tul idei zenei koncertsorozata, amelyet a Gödi Jazz Napok és a Gödi Barokk 
Napok három-három koncertje, valamint Klukon Edit szólóestje követ.

Klukon Edit és Ránki Dezső ezúttal is 
elbűvölte a közönségét

A Gödi Barokk Ensemble (a képen Karosi 
Bálint) július 21-én ad koncertet az alsógödi 
Szent István-templomban

A Syrius Legacy tagjai valamennyien a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán 
végeztek fotó | Somogyvári Péter
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DIGITÁLIS FORMÁBAN IS ELÉRHETŐK A

Gödi Almanach
KÖT E T E I !

A Gödi Almanach valamennyi eddig megjelent kötete már 
digitalizált formában is elérhető a Gödi Körkép weboldalán: 

www.godikorkep.hu/godi-almanach

Megtalálható a városi weboldalon is: 
www.god.hu/varos/almanach

KÖNYVBEMUTATÓ

Egy gazdag életmű summája
Május első szombatján a  Kertbarátok Klubja szervezésében 
a József Attila Művelődési Házban került sor Antal György Bá-
lint legújabb verseskötetének bemutatójára.

− Igazi élményt jelentett a versbarátoknak ez a könyvbemuta-
tó…
− Örülök, ha így látja. Az eseményre készülődve arra gondoltam, 
hogy az  ünnepi beszédeknél és az  ilyenkor szokásos méltatá-
soknál fontosabbak maguk a versek. Ezért aztán a korábbi kö-
teteimből – Sorsod, Zord itt az éjszaka, Új dal, A felkelő nap fia, 
Egészséges nemzetért – és a legújabból, a Csillogó kavicsokból ked-
ves barátaim szavaltak verseket. Nagy Zoltánné, Schiller László, 
Harthmann Irén, Cserepkainé S. Mária és Vincze Dánielné mel-
lett magam elmondtam néhányat. A szavalatokat olykor megsza-
kítva pedig Turai Kiss Mária énekelte el két megzenésített verse-
met. Őt German István kísérte tangóharmonikán.

− Mikor kezdett el verseket írni?
− 1978-ban. Akkoriban már évek óta betegeskedtem, s  a kese-
rűségtől a dacos reménykedésig különböző érzések kavarogtak 
bennem. Úgy gondoltam, ezeket papírra kell vetnem. Egyébként 
a Csillogó kavicsok anyagát a negyven év terméséből válogattam.

− Mióta él Gödön?
− 1968-ban nősültem meg, és azóta élek ebben a  csöndes-szép 
városban, Az  első években az  apósom házában laktunk, majd 
1973 óta immár a sajátunkban.

− A  gödi Kertbarátok Klubja tavaly novemberben ünnepelte 
megalakulásának 45 éves jubileumát. Ön erről szép cikkben em-
lékezett meg a Gödi Körkép januári számában.
− Alapító tagja és első elnöke vagyok a klubnak, sőt tavaly nyáron 
ismét felkértek a megtisztelő elnöki feladatra. Mi vagyunk a leg-
régebbi civil klub Gödön, és nemrégiben utánanéztem, az alapí-
tásunk óta több mint kétezer taggal büszkélkedhetünk.

− Önt a gödi sakkozók is számon tartják…
− 1979 nyarán én hívtam életre a gödi sakk-klubot, amelyben egy 
ideig levelezési sakkot játszottunk, majd tábla melletti sakkcsa-
pat lettünk. 2015 júniusáig vezettem a  klubot, de mai napig is 
igazolt versenyzője vagyok.

− A sakkozás és a versírás mellett mivel telnek a hétköznapjai?
− Mostanában a Kertbarátok Klubja programszervezéseire ren-
geteg időt fordítok, ugyanis azt szeretném, hogy a klub a követ-
kező 45 évben is mindenki megelégedésére működjön.

(w)

Antal György Bálint a könyvbemutatón dedikálta legújabb 
verseskötetét
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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

19 órától
Japándob Est
A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 
az elmúlt évek telt házas előadásai után 

az idén újra egzotikus zenei utazásra invitálja önt a Duna-part 
Nyaralóházak Szabadidőközpontba, ahol a dobosok egy igazi, 
tradícionális japán ünnepet varázsolnak a színpadra.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

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

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
Bud Spencer – 
Terence Hill Fan Klub

A Banán Joe című filmmel, hagymásbabbal és hamburgerrel várjuk 
a fanokat!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

16 órától
Göod Times 
Blues-koncert

A zenekar ezúttal a Big Jump! színpadán várja a közönséget!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

augusztus

3
szombat

augusztus

10
szombat

június

22
szombat

július

14
vasárnap

20 órától
Rockszilánkok- 
koncert

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

július

6
szombat

10-től 18 óráig
Gödi Big Jump!
Színpadi előadásokkal, sárkányhajózással, 
környezetvédelmi programokkal és a nagy 

vízbe ugrással várjuk a Duna szerelmeseit!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

július

14
vasárnap
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Duna-part Nyaralóházak
(2132 Göd, Jósika u. 14)
Telefon: (06-30) 383-9567
A program ingyenes!

J Ú N I U S  2 2 .

S Z O M B A T 

18  Ó R ÁT Ó L Terence Hill
F A N  K L U B

&
Bud Spencer

A BAnán Joe című filmmel,  
hAgymásBABBAl és hAmBurgerrel várJuk A fAnokAt! 

a3_Bud_Terence.indd   1 2019. 05. 29.   16:06:35

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

•  10-TŐL 14 ÓRÁIG SPORT- 
ÉS TÁNCCSOPORTOK 
BEMUTATÓI

•  13-TÓL 16 ÓRÁIG 
SÁRKÁNYHAJÓZÁS ÉS SUP

•  14 ÓRÁTÓL ÉLŐ KAKAÓS 
TEKERGÉS

•  15 ÓRÁTÓL NAGY UGRÁS 
A DUNÁBA!

•  16 ÓRÁTÓL GÖOD TIMES 
BLUES-KONCERT

EGYÉB PROGRAMOK:

VÍZ-KVÍZ, VÍZIRENDÉSZETI 
BEMUTATÓ, VÍZ HANGTÁLAZÁSA, 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK, 
VÍZIPÓK-CSODAPÓK FILMVETÍTÉS, 
CSALÁDI VETÉLKEDŐK, ÖKO-
AKADÁLYVERSENY, SZEMÉTSZEDÉS 
ÉS KŐELTAKARÍTÁS, 
PÓNILOVAGLÁS, KÉZMŰVES VÁSÁR
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

JÚLIUS 14.
VA S Á RN A P
10 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Telefon: (06-30) 383-9567
A program ingyenes!

A NAGY VÍZBE UGRÁSSAL 
VÁRJUK A DUNA SZERELMESEIT!

a3_BigJump.indd   1 2019. 06. 02.   14:41:49

KIÁLLÍTÁS

Kiállítás Lukács Péter 
képeiből
Az immár 36 éve Felsőgödön élő amatőr festőművész, Lukács Péter 
alkotásaiból június 9-én nyílt kiállítás a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermének előterében. A  tárlatot Nagy Feró nyitotta meg, 
akivel a festő 1983-ban ismerkedett meg, a Bikini legendás Hova 
lett… című lemezének bemutatóján, és  azóta is jó barátságban 
vannak. A megnyitón jelen volt Markó József polgármester is.

Lukács Péter, aki a napokban ünnepelte 50. születésnapját, 25 
évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni a képzőművészet-
tel. Képeinek témái változatosak, nemritkán hónapokon át dolgo-
zik egy-egy munkáján. Legszívesebben vászonra fest, akrilfesték-
kel. Ez az első önálló kiállítása, s mint megtudtuk tőle, különösen 
örült a felkérésnek.

Arra a kérdésünkre, hogy a festészet mellett mivel foglalkozik, 
elárulta, hogy mostanában egy könyvön dolgozik, amely a néhány 
éve elhunyt édesapjáról szól.

Lukács Péter kiállítása június 22-éig tekinthető meg a Duna-part 
Nyaralóházakban.

(w)

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

2019. június 22-én, szombaton 17 órakor:
Duna-parti álló- és mozgóképek a 60-as évekből

(Gallé Gábor vetítése)

Utána:
Beszélgetés az egykori golfpálya ötletpályázatáról

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

Nagy Feró, Lukács Péter és Markó József a kiállításmegnyitón 
 Fotó | Piros Gergely
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„Haraszti Alfréd mindenképp megérdem-
li, hogy városunk (…) méltó körülmények 
között mutassa be sokoldalú, minőségében 
is szerfölött tiszteletre méltó művészetét 
a nagyközönségnek. Annál is inkább, mert 
az elmúlt fél évszázad egyik kiváló, ha nem 
a legjelentősebb gödi képzőművészéről van 
szó” – idézte a kiállításmegnyitón elhang-
zott köszöntőjében Szabó Zsuzsa, a műve-
lődési ház igazgatója Menyhárt László mű-
vészeti író gondolatait.

A 2016-ban váratlanul elhunyt alkotóról 
és gazdag életművéről elsőként a Retró Ady 
Klub emlékezett meg 2017 nyarán tartott 
családi találkozóján, hiszen Haraszti Alfréd 
a klub alapító tagja volt. A következő évben, 
2018-ban a  József Attila Művelődési Ház 
mutatta be alkotásait a szélesebb közönség-
nek, idén pedig, Göd várossá avatásának 20. 
évfordulóján a „20 év – 20 program” elne-
vezésű jubileumi események sorában kapott 
helyet az  életműkiállítás, amelynek fővéd-
nöke Markó József polgármester volt.

A megnyitón dr. Pintér György alpol-
gármester úgy fogalmazott: „A kulcsszó 
a  köszönet, a  hála. Köszönettel tartozunk 
a Jóistennek, hogy adott nekünk egy ilyen 
őstehetséget, aki bár nem tanulta a  mű-
vészetet, kiválóan művelte annak minden 
ágát, és  játszi könnyedséggel kezelte a  leg-
különbözőbb eszközöket és technikákat.”

A kiállításmegnyitóra megjelent A  gödi 
Duna-part művésze című kiadványból 
minden jelenlévő ajándékba kapott egy 
tiszteletpéldányt. A  katalógus rövid átte-
kintést ad a művész pályájáról, gazdag vá-
logatást mutat be életművéből, s  emellett 
igaz barátok megrendítően szép vallomá-
sain, visszaemlékezésein keresztül sejte-

ti meg Haraszti Alfréd nagyszerű, tiszta 
emberségét és  mély szeretetét a  dunai táj, 
a gödi vízpart, a természet iránt.

KÉPZŐMŰVÉSZET

Életével és műveivel is közösséget 
teremtett
Második alkalommal rendezett kiállítást a  József Attila Művelődési Ház 
Haraszti Alfréd életművéből. A május 24-én nyílt tárlattal egy időben az ön-
kormányzat kiadásában megjelent egy katalógus is, amely magyar, angol 
és francia nyelven, 52 oldalon mutatja be az alkotó munkásságát.

Az est két szónoka, dr. Pintér György 
alpolgármester (jobbra) és ifj. Haraszti 
Alfréd, az alkotó fia Szigeti Sándornéval 
beszélgetnek

A kiállításmegnyitó népes közönségének 
soraiban ott voltak Haraszti Alfréd 
családtagjai, barátai, klubtársai, sokan azok 
közül, akik szerették és nagyra becsülték őt. 
(Az ajtóban balra hátul a művész felesége, 
a kép jobb szélén, kék ruhában a húga, a bal 
szélen 95 éves édesanyja látható) 

Hommage à Reisenbüchler Sándor, vegyes technika, 1975 Fej, pasztell, kréta, 1966

Elmúlás (Nyáregyháza), tempera, 1980
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A kiállítás anyagának összeállításában 
és  a  művészeti katalógus szerkesztésében 
nagy szerepet vállalt magára a  képzőmű-
vész fia, ifj. Haraszti Alfréd, aki a kiadvány-
ban így emlékezik édesapjára:

„Szakmai pályafutása mellett autodidak-
ta művészként számos műfajban alkotott 
(rajz, linómetszet, fafaragás, lemezdom-
borítás, fotó). Etikát és  esztétikát tanult, 
grafikusként másodállásban szakszerveze-
ti és művészeti lapoknak, könyvkiadóknak 
dolgozott, illusztrációkat, grafikákat készí-
tett. (…)

A korabeli hivatásos művészeti élettől tá-
vol maradt, nem kereste a megmutatkozás 
lehetőségeit, de (…) a felsőgödi művelődési 
házban (ma Ady Klub) két alkalommal is 
kiállította műveit: először 1965-ben, majd 
1973-ban.

Tevékenyen részt vett Felsőgöd kul-
turális életében. Az  Ady Klub egyik ala-
pító tagja volt. A  felsőgödi Duna-par-
ton rendszeresen találkozó fiatalok, 
az  úgynevezett Kőfal társaság tagjaként 
1962–1964-ben ő készítette a Shakespeare 
Julius Caesar című drámája alapján szü-
letett, többször bemutatott előadás, illet-

ve A  pápuák földjén című indián perfor-
mansz díszleteit és  plakátjait. Részt vett 
a  sokáig Felsőgödön élt Kossuth-díjas 
animációs filmrendező, Reisenbüchler 
Sándor 1964-ben, a  felsőgödi Duna-par-
ton felvett Kitörés című vizsgafilmjének 
szervezésében és forgatásán. A film a ter-
mészet vonzásában élő és  a  szocializmus 
viszonyai ellen sajátos performanszaikkal 
lázadó felsőgödi fiatalok mindennapjaiba 
enged bepillantást.

Haraszti Alfréd egész életében csodálta 
Göd természeti értékeit, és sokat tett meg-
őrzésükért, megörökítésükért” – fogalmaz 
a  katalógusban megjelent írásában az  al-
kotó fia, aki a rendezvényen is megosztotta 
gondolatait a jelenlévőkkel.

A művész születésnapjának előestéjén 
tartott esemény több volt mint kiállításmeg-
nyitó: a családi, baráti összetartozás felemelő 
megnyilvánulása volt, egy közösség szép ün-
nepe Haraszti Alfréd emlékezetének és mű-
veinek erőterében. A  Kolláth András klari-
nétművész játékával kísért találkozón jelen 
voltak az  alkotó legközelebbi hozzátartozói 
– köztük felesége, gyermeke és édesanyja, aki 
idén tölti be 95. életévét. Ott voltak barátai, 
ismerősei, klubtagtársai, sokan azok közül, 
akik ismerték, szerették és emlékeikben őrzik 
őt. A kiállítás június 21-én véget ér, de a ka-
talógus, amely betekintést enged Haraszti 
Alfréd életművébe, azt követően is megvásá-
rolható a Göd Városi Könyvtárban.

Koditek Bernadett

Maszk, réz, 1975 Önarckép, tempera, 1982Csendélet, nyomdafesték, 1970

Bagoly, pasztell, 1985
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Az Ady Klub programjai
2132 Göd, Kálmán u. 13. • Telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124

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

JÚNIUS 22., SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub programja

Aktuális rendezvények
JÚNIUS 15., SZOMBAT | 18.00

Gödi művészek kamarakoncertje
Helyszín: Huzella-kert (2131 Göd, Jávorka u. 14.)

JÚNIUS 21., PÉNTEK | 15.00
A Nóta Klub programja
Helyszín: a „Tanya” (2131 Göd, Erdész utca)

JÚNIUS 24–28.
Népművészeti Alkotótábor

JÚLIUS 1–12.
Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

József Attila Művelődési Ház

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

VI. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY
A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a József Attila Művelődési Ház

2019. szeptember első hetében
a Kulturális Örökség Napokon rendezi meg a VI. Gödi Kézimunka-kiállítást és Versenyt.

Kedves kézimunkázó felnőttek és gyerekek!
A kiállításra és a versenyre kizárólag a gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet alapanyagaiból készült, 

legfeljebb 5 db kézimunkával lehet nevezni az alábbi kategóriákban:

• kötött és horgolt modellek • gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás • kötött és horgolt terítők 
• gyermek kézimunkák • gobelin, tűgobelin, gyöngygobelin • vert csipke kézimunkák

• keresztszemes kézimunkák • suba kézimunkák • hímzett terítők, viseletek • patchwork kézimunkák

A pályamunkákat zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk. Leadási határidő: augusztus 10.
Sok örömet és kellemes időtöltést kívánunk a szebbnél szebb kézimunkák elkészítéséhez.

Szeretettel várjuk jelentkezéseiket!
A kiállítás és verseny helyszíne: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

Bővebb információ: telefon: (06 27) 334-729, 
e-mail: evelin.heni@hotmail.com, 
Facebook: Henrietta Bíró Bujtás
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A RENDEZVÉNYT GÖD VÁROS
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RÖPLABDA

Újraindult a röplabdázás Gödön

Hosszú idő után indult újra gödi röplabdacsapat a  magyar 
bajnokságban. A  Gödi Diák Sportegyesület (GDSE) két 
manó csapattal és az együttesekben 15 gyermekkel szerepelt 
a 2018/19-es idényben. Az edző a 77-szeres magyar válogatott 
és kétszer az év röplabdázójának is megválasztott Király Zsolt, 
akinek a munkáját Molnár Dániel segédedző támogatja.

A GDSE röplabda-szakosztályát 2018 őszén keltették is-
mét életre. Kéttucatnyi gyermekkel kezdtek, ma 42-en jár-
nak az  edzésekre, közülük 34-en a  Huzella Tivadar Általá-
nos Iskolából. A csapatnak 25 igazolt amatőr sportolója van 
a manó, a  szuper-mini és a mini korosztályokban. Chalupa 
Krisztián szakosztályvezető elmondta, hogy hetente három-
szor tartanak egy-egy órás edzést Gödön a Huzella Iskolától 
bérelt tornateremben, de már most látható, hogy a folyamato-
san növekvő igények miatt szűkös ez az időmennyiség és a te-
rem is, folyamatosan keresik a bővülés lehetőségét. A csapat 
célja, hogy magához vonzza a környék röplabda iránt érdek-
lődő fiataljait, megszerettesse velük ezt a sportot, és biztosítsa 
a gyermekek szakmai fejlődését. Ehhez szeretnének további 
edzési helyhez és időhöz jutni, újabb korosztályokat indítani 
és stabil röplabdabázist létrehozni Gödön.

GK

ASZTALITENISZ

Egy sportkarrier kezdetén – 
lendületben Lovas Csongor

Sikert sikerre halmoz a  zöld asztal mellett a  Németh László 
Általános Iskola 4.d osztályos tanulója, Lovas Csongor Gergő. 
Tavaly korosztályában megnyerte a szadai kistérségi versenyt, 
a gödi Rekord Kupát és a ceglédi régiós versenyt, idén A-kate-
góriában a körzeti, a megyei és az országos diákolimpiát, míg 
az országos bajnokságon, Mohácson ezüstérmes lett.

− Négy évvel ezelőtt kezdődött a  történet, egy kerti ping-
pongozás alkalmával. Csongor 6 éves korában épphogy el-
érte az  asztal felületének magasságát. Csakhamar elvittem 
magammal a Lindner Ádám vezette VS Dunakeszi asztalite-
nisztermébe. Eleinte hobbiszinten jártunk le, de a játék egyre 
folyamatosabbá és szórakoztatóbbá vált. Felvettük a kapcso-
latot Lovas Dániel edzővel, hogy Csongor komolyabban fog-
lalkozzon a sportággal. Ma igazolt játékos, és  szépen jönnek 
az eredmények – mondta el Csongor édesapja, Lovas István.

V. F.

TÁNCSPORT

Világbajnoki csapatot erősített 
Kormos Zsófia és Lovas Tekla
Újabb kiváló eredményt ért el a két fiatal gödi táncos, a Né-
meth László Iskola diákjai, Kormos Zsófia (7.b) és  Lovas 
Tekla (7.a). Öt csapattal vett részt a Bordás Györgyi vezette 
váci Tánccal az Egészségért TSE a zágrábi World Cham-
pionship Fit Kids International Dance Openen, ahol ötven 
ország táncosai mérkőztek különböző táncstílusban és ka-
tegóriában – köztük a két gödi fiatal.

− A verseny méreteit jól érzékelteti, hogy több ezer tán-
cos mutatott be összesen 2850 produkciót. Bírók az USA-
ból és  Magyarországról is érkeztek. Versenyzőink öt vi-
lágbajnoki címet nyertek. A  csapattagok között büszkén 
említem Kormos Zsófiát, aki junior latin show formáció 
kategóriában, felnőtt latin show csapatkategóriában és ju-
nior jazz dance csapat kategóriában; valamint Lovas Tek-
lát, aki junior latin show formáció kategóriában és junior 
jazz dance csapat kategóriában is világbajnoki címet szer-
zett. Edzőik Jócsik Bernadett, Hidi Balázs, Németh Gábor 
és Gémesi Melitta – tájékoztatta lapunkat Bordás Györgyi 
elnök.

V. F.

A fiatal tehetséget Markó József polgármester is köszöntötte

SPORT
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SÍFUTÁS

Dobogón Grönlandon

A tavalyi elsősége után idén is hozta a győzelmet Kádár 
Attila a  világ legextrémebb sífutóversenyén, a  grönlan-
di 23. Arctic Circle Race-en (ACR). Magyarországot egy 
háromfős gödi csapat képviselte: Attila felnőtt, Kádár 
Orsolya Jázmin gyermek kategóriában indult, dr. Fülöp 
Orsolya pedig csapatkísérő volt.

− A verseny induló és érkezési pontja Grönland második 
legnagyobb városa, az északi sarkkörtől 75 km-re észak-
ra elhelyezkedő, 5500 lakosú Sisimiut volt. A versenyzők 
innen rajtoltak és  két, sátorban töltött éjszaka és  három 
versenynap után ide tértek vissza. A 18 országot képviselő 
167 sportoló közül 61-en a 100 km-es, 106-an a 160 km-
es távon indultak. A versenyzők között volt számos aktív 
profi, olimpikon, különböző kontinensek és országok baj-
nokai, és részt vett a 24 órás sífutás Guinness-rekordere is. 
Az  időjárás az  idén nem volt kegyes sem a szervezőkkel, 
a verseny lebonyolításában résztvevő több mint 350 helyi 
önkéntessel, sem a résztvevőkkel. Míg az előző évben „csu-
pán” a mínusz 30-35 °C fokos hőmérséklettel kellett meg-
küzdeni, addig az idei verseny szervezését és körülménye-
it nehezítette a  folyamatos intenzív havazás, az  erős szél 
és  a  köd. Az  időjárási körülmények következtében meg-
nőtt a versenypályán eltöltött idő, lehetetlenné vált a tábo-
ri körülmények között amúgy sem könnyen kivitelezhető 
regenerálódás, pihenés. A  verseny egy kalandfilmbe illő 
sarkköri expedícióvá alakult át, és csak ritkán hasonlított 
sífutóversenyre. A 160 km-es távon résztvevő versenyzők 
53%-a a verseny első napján vagy feladta a versenyt, vagy 
teljesítve a  napi távot, ám kérte az  átjelentkezését a  100 
km-esre. Ezért a szervezők létrehoztak egy nem hivatalos 
„kevert” versenykategóriát. Érdekesség, hogy a  160 km-t 
sikeresen befejező versenyzők 85%-a grönlandi, illetve dán 
inuit eszkimó volt. A lányom 2018 decemberében határoz-
ta el, hogy el szeretne jutni Grönlandra, ott kíván lenni 
a versenyen. Ezért december végén, életében először sílécre 
állt, majd március végén élete első versenyén „állva” hagy-
ta a helyi, sítalpon felnövő eszkimó gyerekeket – foglalta 
össze a történteket Kádár Attila, aki a „kevert kategória” 
összetett ötödik helyén, a 40-49 éves korcsoportban pedig 
az 1. helyen végzett. A 7 esztendős Kádár Orsolya Jázmin 
a Miki ACR 6-8 éves kategóriájában – egyetlen nem helyi 
versenyzőként – a második helyezést ért el.

Vasvári Ferenc

LABDARÚGÁS

A GÖDI SE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U13
Dunakeszi Vasutas I. – Gödi SE 0-1 (gólszerző Dobos Patrik)
SZE-FI – Gödi SE 1-3 (Madaras Ákos, Kovács Zsombor 2)
VS Dunakeszi – Gödi SE 0-5 (Kovács, Láng Benedek, Dobos 3)
Gödi SE – Csömör 1-0 (Balogh Ákos)
Gödi SE – Mogyoród KSK 1-0 (Dobos)
Dunakeszi Vasutas II - Gödi SE 1-3 (Kovács, Madarász Marcell, Láng)
Tökmag SE – Gödi SE 4-2 (Balogh, Madarász)
Gödi SE – Csömör 4-2 (Balogh 2, Dobos 2)
Gödi SE – SZE-FI 3-1 (Balogh 2, Nagy Zalán)
Gödi SE Gödi SE – Mogyoród KSK 1-0 (Dobos)
Gödi SE – Veresegyház VSK 4-2 (Dobos 3, Sebestyén Andrea)
Gödi SE – Csömör 7-0 (Dobos 2, Madarász 2, Madaras, Mészáros 
András, Szilágyi Levente)
Gödi SE – Mogyoród KSK 0-3
Gödi SE – Veresegyház VSK 0-3
Gödi SE – Veresegyház LUA 1-5 (Nagy)

U14
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 2-16 (Helmes Vilmos 7, Madaras 
Ákos 2, Balogh Ákos 2, Nagy Dániel, Király Gábor, Ferenci Botond, 
Grünzweig Erik, Dobos Patrik)
Gödi SE – Verőce SE 15-0 (Helmes 6, Madaras 2, Aradi Attila, Király, 
Ferenci, Földi Zsombor, Kapotsfy Tamás, Grünzweig, Madarász 
Marcell)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 1-0
Csapatunk a bajnokság 2. helyén végzett.

U17
Galgagyörki SE – Gödi SE 1-3 (Dobos Szabolcs, Baksa Bence, Fellner 
Bálint)
Gödi SE – Pilisvörösvári UFC 1-2 (Vajda Bence)
Dunakeszi Vasutas – Gödi SE 1-8 (Baksa 2, Szabó Vilmos 2, László 
Dániel 2, Csiszér Ádám, Vajda)
Nagykovácsi USE – Gödi SE 4-3 (Szabó, László, Vajda)
Gödi SE – SZE-FI 1-2 (Fellner)
Csapatunk a bajnokság 5. helyén végzett.

Felnőtt Megye II.
Piliscsaba SE – Gödi SE 1-0
Gödi SE – Isaszegi SE 3-2 (Honti Barna, Bartha Ádám, Széles Zoltán)
Valkó KSK – Gödi SE 3-1 (Mellár Ádám)
Gödi SE – Verőce KSE 2-2 (Oláh Dániel, Ráth Vince)
Kisnémedi MSE – Gödi SE 7-1 (Csesznák Tamás)
Csapatunk a bajnokság 14. (osztályozós) helyén végzett.

Felnőtt Megye IV.
Fóti SE – Gödi SE 1-6 (Sebő András 2, Bederna Tibor, Hiervarter 
Károly, Szakács Zoltán, Ráth Vince)
Gödi SE – Visegrád SE 4-2 (ifj. Tuza József 2, Hiervarter Károly, Ráth)
Budajenő KSE – Gödi SE 1-2 (Hiervarter 2)
Csapatunk a bajnokság 3. helyén végzett.

Öregfiúk
FC Sződ SE – Gödi SE 2-2 (Takács Ádám 2)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 12-1 (Román Gergely 3, Takács 4, Tollas 
Gábor 2, Vincze Attila 2, Wagner Bálint)
Gödi SE – Penci SE 5-0 (Román, Takács 2, Tollas, Kránitz Attila)
Vácrátóti KSE – Gödi SE 2-7 (Takács 4, Román, Wagner, Hiervarter)
Verőce SE – Gödi SE 1-2 (Takács Ádám 2)
Csapatunk a bajnokság 2. helyén végzett.

Nők
Gödi SE – Jászberény 3-0 (játék nélkül)
Tóalmás – Gödi SE 3-1 (Sáreczné Deák Andrea)
Gödi SE – Gyöngyös 2-1 (Stiglincz Orsolya 2)
Női csapatunk nagyon sikeresen szerepelt a  hazai rendezésű 
ötfordulós, kispályás tornasorozaton: a négy résztvevő (Napkelte-
Budapest, Szentendre, MKB-Budapest, Gödi SE) között az  első 
helyet szerezte meg. A  tornasorozat részét képező május 1-jei 
tornán is győzött, ahol szintén kupagyőzelmet ünnepelhettünk. 
A  sorozat legjobb játékosának Stiglincz Orsolyát (Gödi SE) 
választották, aki jó játéka mellett 8 góllal is kivette a  részét 
a sikerből.

Kádár Attila és a 7 esztendős Kádár Orsolya Jázmin Grönlandig 
vitték Göd hírnevét

42



U-10
− Tavaly óta van lehetőségük a  legkiseb-
beknek is megismerkedni szakosztályunk-
ban a  szivacskézilabdával. Idén az  U10-es 
csapatunkkal a  kisiskolás-bajnokságban 
szerepeltünk, ahol színvonalas jó mérkő-
zéseken vehettünk részt. Havonta egyszer 
torna jellegű lebonyolításban játszhattak 
a  gyerekek. Hónapról hónapra látható 
a fejlődésük, ami megerősít abban, hogy jó 
úton haladunk. Edzéseinket a  Balázsovits 
Sportcsarnokban tartjuk heti három alka-
lommal – nyilatkozta Tősér Tibor edző.

U-12 és U-13
A két korosztály Román Erika irányítása 
alatt versenyzett a  gyermekbajnokság Ko-
vács László régiójában, itt még nem készül 
tabella. Az edző a legfontosabbnak a képes-
ségfejlesztést és  a  sportág iránti szeretetet 
tartja. − A két korosztályban szinte ugyan-
azok a játékosok játszottak, ez több mint 30 
mérkőzést jelentett a szezon során. A végére 
nagyon elfáradtak, és sérülések is tizedelték 
a csapatot, de becsülettel dolgoztak és sokat 
tanultak – nyilatkozta Román Erika.

U-14
A 2018/19-es idény tavaszi fordulójában 
az  U14-es gyermekbajnokságba nevezett 
csapat az 1. helyen veretlenül, egy döntet-
lennel kezdte meg a  versenyzést a  felső-
házban. A  házi góllövőlista legjobbjai: 1. 
Horváth Lilla 30 góllal, 2. Somogyi Rebecca 
(23), 3. Kovács Jázmin (21). – Sokszor be-
tegség, sérülés, mérkőzések ütközése miatt 
hiányosan kiálló csapatunk 8. lett. A  28 
mérkőzés során 23 gyermeket versenyez-
tettünk, igyekeztünk mindenkit egyfor-

mán játéklehetőséghez juttatni és  meg-
szerettetni velük a sportágat. Az elmúlt év 
sikereiből és kudarcaiból nyert tapasztala-
tokkal kezdjük augusztus elején az alapo-
zást. Köszönöm a  gyerekek lelkiismeretes 
munkáját, kitartását, a  szülők és  a  szak-
vezetés támogatását – mondta Juhász 
Zsuzsanna edző.

Serdülő és ifjúsági csapat
A serdülőcsapat az  idei évben nyolcadik 
lett. 22 mérkőzésből 8 győzelem, 3 döntet-
len és 11 vereség a mérleg. − Mivel nagyon 
fiatal csapat vagyunk a  korosztályunkhoz 
képest, ez szép eredmény. Többször csak 
a  saját „butaságaink” miatt nem sikerült 
megszereznünk a két pontot. A lányok so-
kat fejlődtek, csapategységben és a pályán 
mutatott munkában is óriásit léptünk elő-
re. Nagy eredmény, hogy két játékosunk is 
100 lőtt gól felett van a  góllövőlistán: 12. 
helyen Major-Maróthy Léna 107 góllal, 
5. helyen Baliga Boglárka 134 lőtt góllal. 
Ifjúsági csapatunk a 9. helyen végzett a baj-
nokságban; 22 mérkőzésből 9 győzelem, 1 
döntetlen és 12 vereség a mérlegünk. A ta-
vaszi fordulókban döntő szerepet játszott, 
hogy többen vizsgáztak, érettségiztek, így 
kevesebb közös gyakorlásra volt lehetősé-
günk, ami meglátszott a  játékunkban is. 
Emellett mégis elmondható, hogy akarás-
ban, küzdésben nagyon sokat léptünk elő-
re, ami, úgy gondolom, óriási eredmény! 
Külön gratulálok Nikolicza Amandának, 
aki a góllövőlista 4. helyén végzett 168 gól-
lal. Összességében mindkét korosztályra 
büszke vagyok, hiszen sokat haladtunk 
előre idén is – összegzett Gyetván Krisztina 
edző.

Pest-megye felnőttek
Maczkó János edző azt mondta, amikor 
tavaly nyáron a szakosztály vezetése min-
den segítséget és  támogatást biztosítva 
megteremtette a  lehetőséget, hogy a  Pest 
megyei bajnokságban induljanak, az alap-
szakasz 1-4. helyének megszerzése volt 
a  cél. Ez  sikerült, egyetlen ponttal lema-
radva a második helyen zártak. A bajnoki 
szezont bronzéremmel zárták. − Nagyon 
büszke vagyok a  lányokra, és  maximáli-
san elégedett az egész éves munkájukkal. 
Rengeteg időt, energiát áldozva, a családi 
programokat háttérbe szorítva mindent 
megtettek a  helyezésért. Megérdemelten 
jutottunk be a legjobb négy közé, az alap-
szakaszban játszott 20 találkozónkból 17-
szer győztünk, két döntetlent értünk el 
és  egyszer hagytuk el vesztesen a  pályát. 
Csoportunkban az alapszakasz végén csa-
patunk gólkülönbsége volt a  legjobb, ami 
tükrözi a  gárda rendkívül jó összetételét 
a  mezőnyjátékosok és  a  kapusok vonat-
kozásában is. Minden poszton több olyan 
megbízható, rutinos játékosunk van, akik 
az  egész bajnokság során kiegyensúlyo-
zott, jó teljesítményt nyújtottak. Mind-
ezt a  Pest Megyei Kézilabda Szövetség is 
honorálta, lévén a „február hónap legjobb 
Pest megyei játékosa” címet átlövőnk, 
Kovácsné Birkás Anikó érdemelte ki, ami 
egyéni és csapatérdem is. A bajnokságban 
a  3. helyen végeztünk, ami reális ered-
mény, a bronzérmet nagyon megérdemel-
ték a lányok.

NBI/B felnőttek
Felnőtt női csapatunk idén is az NBI/B ke-
leti csoportjában vette fel a küzdelmet. Má-
jus közepén véget ért a 2018/19-es bajnoki 
idény, melyben az előkelő 4. helyet sikerült 
megszerezni. − Rendkívül kiegyenlített 
volt a mezőny – mondta Tősér Tibor edző. 
− Mindkét NB I-ből kieső csapat, a Vasas 
SC és  a  Kecskeméti NKSE a  mi csopor-
tunkhoz került, ami tovább emelte a szín-
vonalat. Az első hat helyezett csapat fej-fej 
mellett haladt az  egész idényben, és  csak 
az  utolsó két fordulóban dőlt el a  végső 
rangsor. Elmondhatom, hogy az  első he-
lyezett Szent István SE csapatától négy 
ponttal, még a  második helyet megszerző 
Nyíradony VVTK csapatától mindössze 
egy ponttal maradtunk le. A szezon utolsó 
mérkőzését a bajnok Szent István csapatá-
val játszottuk hazai pályán, és  kitűnő já-
tékkal sikerült legyőzni a jövőre már az NB 
I-ben szereplő együttest.

Vasvári Ferenc

A felnőttek az NBI/B keleti csoportjában a 4. helyen zártak, a Pest megyei csapat 3. lett és 
a fiatalok is szépen helyt álltak

KÉZILABDA

Bajnokság után – az edzők értékelnek

Gödi Körkép | 2019. 6. szám SPORT

43



T

M

1
BAR,

RÖVIDEN
DŐL,

OMLIK

TÖRÖTT
CSUPOR!

MILLI‐,
RÖVIDEN

E HELYRE,
MELLÉM

OLASZ‐
ORSZÁG
SPORT‐
MÁRKA

OLASZ
AUTÓJEL
FELFÜG‐
GESZTÉS

KIPRÓ‐
BÁLHATÓ
TERMÉK

TÜZES
TÁNCOT

JÁR

ISKOLÁ‐
BA JÁR

MAG NÉL‐
KÜLI TŰZ!

TOJÁS‐
HÉJ!

NŐI NÉV

HAMIS
INDÍTÉK

CÁRI REN‐
DELET

JÉG,
NÉMETÜL
KORNÉL,
BECÉZVE

SZAMA‐
RAT

UTÁNOZ

A NITRO‐
GÉN ÉS A

VANÁDIUM
VEGYJELE

A TÁRGY
RAGJA

REPÍT

KEREK
SZÁM

NÓTA,
ÉNEK

MEGMA‐
GYARÁZ

KILO‐,
RÖVIDEN

PRÉDA

2
ÖNTÖZ

TOVÁBB‐
ÁLLÓ
OSLO

POLGÁRA
IMA

ELEJE!
LEMONDÓ
SZÓCSKA

KIRÁLYT
BEIKTAT
REGÉNY‐
HŐS EB

SPORT‐
TRÓFEA
AMPER,

RÖVIDEN

RÓMAI
1050‐ES

A CIPRUSI
FŐVÁROS

PART‐
SZAKASZ!

SZUROK‐
BAN ÁLL!
NYURGA
KAMASZ

KÜZDE‐
LEM

RÁDIUSZ,
RÖVIDEN

ÜRES
SOR!

RÉSZÉRE,
SZÁMÁRA

TÖK‐
SZELET!
AZ EGYIK

SZÜLŐ

TALÁL

VETEMÉ‐
NYES

SZŐLŐ‐
FAJTA

LIFTESFIÚ

HORZSO‐
LÁS

DATIVUS,
RÖVIDEN

LENSZÁL
GAZOS, A
SZÉLEIN!

TESTNEDV

GYOM‐
NÖVÉNY
KORLÁT‐
DARAB!

SIEMENS,
RÖVIDEN

KUTRICA

ESENDŐ
A TÖB‐

BES SZÁM
JELE

HATÁRO‐
ZOTT

NÉVELŐ

NEWTON,
RÖVIDEN

A HUNOK
FEJE‐

DELME

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. májusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Még hogy a május a szerelem 
hónapja!”
A nyertes ezúttal: Zámbor 
Józsefné
Szerencsés megfejtőnk és 
kísérője egy alkalommal a Spárta 
Pizzéria és Étterem (2131 Göd, 
Pesti út 77.) meghívását veheti 
igénybe.  
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VÍZILABDA

Hatodik helyen a piranhások
A Piranha SE vízilabdázóinak is véget ért a szezon. Az utolsó for-
dulót Csongrádon rendezték, ahol a nagy riválist, a szegedi lányo-
kat 12-4-re győzték le a gödiek. Így 9 pontot gyűjtöttek a Dél-keleti 
Gyermek 2006-os Bajnokságban, ami a hatodik helyet jelentette.

− Ez az év különösen nehéz volt számunkra, szinte a teljes kez-
dősor elment, így fiatalabb korosztályú játékosainkkal kellett ver-
senyeznünk. A gyerekeknek ezt lelkileg is fel kellett dolgozniuk, 
nehéz volt motiválni a  csapatot, és  persze fizikálisan is kihívást 
jelentett. Ez  tanulóév volt mindenki számára. A  régiós bajnok-
ságba neveztünk, a sok utazás nagyszerű közösséget formált. Aki 
eddig epizódszerepet kapott, most húzóember lett. Idén új gólki-
rályt ünnepeltünk Kruzslicz Bence személyében, aki 50 gólt lőtt 
a  bajnokságban. Több idő jutott az  egyéni képzésekre is, jövőre 
ez sokat fog segíteni. Büszke vagyok arra, hogy azok a gyerekek, 
akik tőlünk továbbmentek neves csapatokba – a BVSC-be, a KÓ-
PÉ-ba, a Vasasba –, alapemberek lettek és szépen beilleszkedtek. 
Lányaink pedig bekerültek a tehetséggondozó programba. A baby 

korosztályosok szépen dolgoztak, jövőre már ők is mérkőznek, 
hiszen sokat fejlődtek ebben az évben. Összességében nehéz éven 
vagyunk túl, augusztusban edzőtáborokkal folytatjuk a munkát. 
Akik kedvet kaptak a vízilabdához és csatlakoznának az egyesüle-
tünkhöz, a (06 20) 585-0929-es telefonszámon tudnak érdeklődni, 
vagy a Facebookon a Piranha SE-t keressék – foglalta össze az ese-
ményeket Horváth Renáta.

V. F.

KAJAK-KENU

A GSE KAJAKOSAINAK EREDMÉNYEI
1. hely: Szabó Vilmos (MK1, U12 5 km). 
2. hely: Galba Botond (MK1, U13 10 km), Przymuszala 
Nándor (MK1, U13 10 km). 
3. hely: Varró Csenge, Polónyi Liliána, Csáti Csenge, 
Demeter Nóra (MK4, U12 5 km), Sinkó András (K1, U15 
15 km), Lukács Benjámin (MK1, U11 5 km), Maszárovits 
László (MK1, U12 5 km).

A Piranha SE pólósai várják a csatlakozni vágyókat Gödön 

KAJAK-KENU

Újra magyar bajnokok a gödi kajakosok
Egy bajnoki címmel és hét dobogós helyezéssel gazdagodott a Gödi 
SE kajakos szakosztálya a  győri országos maraton bajnokságon, 
ahol a  dunakanyari klub 44 utánpótlás-versenyzője ült hajóba. 
A gödi kajakosok 198. bajnoki címét Szabó Vilmos jegyzi. Minden 
korosztályt számolva több mint 2000 indulója volt a viadalnak.

V. F.

SPORT

44

www.godikorkep.hu



Az ANAMIT Kft. műhelyfejlesztése a Pest megyei területfej-
lesztési program keretében valósul meg Göd-Újtelepen. 

A Pénzügyminisztérium 30  412  431 Ft támogatást nyújt 
az ANAMIT Kft. műhelyfejlesztési projektjéhez a  PM_KK-
VESZKOZ_2017/42 azonosítószámú szerződés keretében. 
A fejlesztés segítségével új, korszerű alumíniummegmun-
káló gépekkel történik az ANAMIT Kft. fő tevékenységének 
megfelelően a speciális – tűz-, hang- és füstgátló, valamint 
sugárvédelmi − szerkezetek gyártása, az anyagmozgatást 

pedig a támogatás segítségével megvásárolt új targonca 
teszi könnyebbé. A pályázatnak köszönhetően az ANAMIT 
Kft. két új munkahelyet teremt. 

A beruházás 2018 decemberében kezdődött, várható be-
fejezésének időpontja 2019 decembere. 

A projektről bővebb információt a www.anamit.hu olda-
lon olvashatnak.

További információért az anamit@anamit.hu e-mail-címen 
forduljanak hozzánk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az ANAMIT Kft. műhelyfejlesztése

Gödi Körkép | 2019. 6. szám HIRDETÉS
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

HIRDETÉS
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Az ajánlat 2019. június 1. - augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD VÁC TESCO • DERES U. 2. • +36 30 432 1050

OPTIC WORLD VÁC • SZÉCHENYI ÚT 4-6. • +36 27 311 210 • +36 30 983 8121

-20%OPTIC WORLD
KONTAKTLENCSÉKONLINEFOGLALJA LE

IDŐPONTJÁT

LÁTÁSVIZSGÁLAT + SZEMÜVEGLENCSE

25.000 FT AJÁNDÉK!

IGEN, EZ NÁLUNK LEHETSÉGES!

KOMPLETT SZEMÜVEG 
A KERET ÁRÁÉRT?!

Gödi Körkép | 2019. 6. szám HIRDETÉS
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

egyedi kivitelezését
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

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

Cím: Göd, Révay u. 16.

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

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

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

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

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

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

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

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

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

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
gödi Gondviselés Háza fogyatékos embe-
rek otthonába keres szociális ápoló-gon-
dozó munkatársakat.

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

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

Ritzl Károly

06-20/9462-226

ritzl.karesz@gmail.com

Medencés Karesz 

Hívjon bizalommal!

Medencés
Karesz 

Facebook

Medencés
Karesz 

Facebook

- generálkivitelezés,
- beüzemelés / téliesítés, 
- fóliázás, 
- gépészeti szerelés, 
- karbantartás,
- takarítás, 
- vegyszerezés. 
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Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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

Szőnyegtisztítás: 
1400-1800 Ft/m2 háztól házig.
Telefon: (06-30) 296-1771.

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

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

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

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

Akác, tölgy, bükk 42 000 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

Óriási német brikett akció!
6800 Ft/q ömlesztve a hagyományos 

pogácsabrikett
Zsákos lengyel és cseh szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

(06 70) 417-2556, (06 20) 9833748
Nyitvatartás: 8:30-tól 16:00-ig

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

Kisebb-nagyobb szobák festését, 
mázolását, tapétázását, valamint 
kerítések, faházak lakkozását 
és kültéri festését vállalom. 
Telefon: (06-70) 576-8925

Várunk mindenkit szeretettel 
egész évben a  

Feneketlen-tó mellett.
Ebédmenü,

már házhoz szállítva is!
/rendelésleadás héthöznap 10-11 között/

Ezen kupon bemutatásával 
10% kedvezményt adunk az a’la 

carte fogyasztás árából.
Asztalfoglalás/rendelés: 27/635 392

Facebook: Tó bisztró

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

HIRDETÉS
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Gödi körkép

Magyar 
palackos 
tej 2,8% 

1l

Mizo szeletelt 
sajt 125g

többféle 

Delikát nova magozott 
meggy 720 ml/350g

Milka Peanut Crispy
90g többféle

Fornetti - sajtos kii
100g

Zwack unicum
0,1l  többféle

1390 

Ft/kg

1690
Ft/kg

A képek illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. 

Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben! Az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Az árak forintban, áfával értendõk. 

Felelõs kiadó: CBA Vörösvár Kft. 1033 Budapest, Miklós utca 8.

Ajánlatunk a fent jelzett idõszak alatt, illetve a készlet erejéig érvényes!

 
2019. 

június  20 - 30.

Füstölt főtt 
tarja egészben,
félben

Füstölt főtt 
tarja szeletelve

215
Ft/l

299 Ft

2392 Ft/kg

299 Ft

854 Ft/kg

59 Ft

590 Ft/kg

1090 Ft

10 900 Ft/l

Pannónia kincse 
lúgos ásványvíz

1,5l többféle

79 Ft

52,66 Ft/l

���� Göd, P���� �� ���

Nyitvatartás
Hétfőtől Péntekig: 

6 - 21 óráig
Szombat, Vasárnap: 

7 - 18 óráig

199 Ft

2211,11 Ft/kg
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