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Az üzletek nyitvatartási 
rendjéről szóló rendelet 
módosítása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
elmondta, hogy a Gátőrház nevű ven-
déglátóipari egység késő esti zeneszol-
gáltatása ellen tiltakoznak a környéken 
élők. E kérdéssel foglalkozott az önkor-
mányzat illetékes bizottsága is, amely 
úgy határozott, hogy javasolja a  gödi 
vendéglátóhelyek szabadtéren történő 
késő esti zeneszolgáltatásának meg-
tiltását. Természetesen alkalmi ren-
dezvények esetében – külön engedély-
lyel – a  tilalom feloldható. Időközben 
a  gödi vendéglátósok azzal a  kéréssel 
fordultak az  önkormányzathoz, hogy 
továbbra is engedélyezzék a szabadtéri 
háttérzene-szolgáltatást 17 és  21 óra 
között. Rövid, ám konstruktív vitát 
követően – amely során az érintettek is 
megszólaltak – a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a  23/2015. (X. 29.) Ök. 
rendeletet nem módosítja, azaz nem 
korlátozza valamennyi gödi vendéglá-
tóhely esti nyitvatartási idejét, illetve 
zeneszolgáltatását, viszont a  Gátőrház 
nevű vendéglátóipari egységgel a  kö-
zeli jövőben egyedi megállapodást köt, 
melynek betartására az  üzemeltető 
képviselője ígéretet tett.

Jegyzői beszámoló a Gödi 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
működéséről
Mivel a címzetes főjegyzőnek jogszabá-
lyi kötelezettsége számot adni a Polgár-
mesteri Hivatal munkájáról, dr. Szinay 
József tájékoztatta a képviselőket arról, 
hogy a  nekik is kézbesített beszámoló 
osztályszintre lebontva ismerteti az el-
végzett feladatokat. Külön szólt viszont 
a  80 hektáros iparterület kialakításá-
ról, amely másfél évvel ezelőtt kezdő-
dött meg, számos hivatali munkatárs 
bevonásával, akiknek a munkáját a fő-
jegyző ez úton is megköszönte. A kép-
viselő-testület a beszámolót egyhangú-
lag elfogadta.

Pályázati felhívás háziorvosi 
praxis betöltésére
Az Oázis lakóparkban hamarosan el-
készülő orvosi rendelő tette szükséges-
sé az új háziorvosi praxis kialakítását, 
amelynek betöltésére az önkormányzat 

pályázatot ír ki. (A pályázat lapunk 16. 
oldalán olvasható.) A pályázati felhívás 
közzétételét a testület megszavazta.

Tag delegálása a Dunakeszi 
Kistérségi Társulásba
Hosszú évek óta Markó József polgár-
mester képviseli városunkat a Dunake-
szi Kistérségi Társulás ülésein, ám ez 
idáig nem szabályozta helyi rendelet 
azt, hogy távolléte esetén ki képviselje 
Gödöt a  Társulás hivatalos program-
jain. A képviselő-testület szavazataival 
megerősítette, hogy akadályoztatása 
estén a polgármestert dr. Pintér György 
alpolgármester helyettesítse a Dunake-
szi Kistérségi Társulás ülésein.

Egyéb rendelkezések
Popele Julianna beruházási és  vá-
rosüzemeltetési osztályvezető előter-
jesztése alapján a képviselők döntöttek 
sebességcsökkentő küszöbök kihelye-
zéséről a  Csalogány és  a  Dobó István 
utcákban.

A képviselő-testület támogatta pá-
lyázati felhívás közzétételét a Kincsem 
Udvarház helyiségeinek kávéházként 
és bringaközpontként történő haszno-
sítása céljából.

A Széchenyi utca − Vasút utca és Kál-
mán utca közötti szakaszának − útépí-
tésével kapcsolatban szükségessé vált 
a pénzügyi forrás kiegészítése. Ugyanis 
erre a pályázati támogatás úgynevezett 
maradványkeretéből kerül sor, ám ezt 
mintegy 12 millió forinttal az  önkor-
mányzatnak ki kell egészítenie. A  for-
rás-kiegészítést a  képviselők megsza-
vazták.

Új álláshelyek létesítéséről is dön-
töttek a  Kincsem Óvodában, amelyet 
az óvodaépítés miatt más épületbe át-
helyezett – és  ideiglenesen megemelt 
létszámú − csoportok tettek szüksé-
gessé.

A testület támogatta pályázat kiírá-
sát a városi buszjáratok üzemeltetésére, 
melyet a  későbbi nyertes a  város tu-
lajdonában lévő buszokkal lesz köte-
les megoldani, az  előírt egyéb formai 
és etikai szabályok betartásával együtt.

A képviselő-testület zárt ülésen tár-
gyalt a  Településellátó Szervezet igaz-
gatói álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálásáról, döntött a Göd Város Szol-

gálatáért Díj, a Gödi Polgárok Egészsé-
géért Díj, valamint a Pro Urbe Gödért 
Díj odaítéléséről.

Ugyancsak zárt ülésen vitatták meg 
a képviselők a „Járdaépítés Gödön, ke-
retszerződés keretében” tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményét, s végezetül 
döntöttek a  „Göd, csónakház felújítá-
sa” tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményéről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. június 27.

Markó József polgármester 
minden hónap negyedik hétfőjén 

tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri 
fogadóórák

Ügyfélfogadási idők 
a Polgármesteri Hivatalban

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

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00
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Esős, erősen szeles idő esetén a tűzijátékok elmaradnak. | A szervezők mindkét napon a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Meghívó

A Neoton Família Sztárjai élő koncerttel kapcsolatban a szervezők fenntartják annak jogát, hogy a koncert 
katasztrófavédelem által engedélyezett vendégszámának elérésekor a további vendégek belépését 
megtagadhatják.

Eső esetén a koncertprogramok elmaradnak, az új időpontról tájékoztatást adunk.

A belépés díjtalan! A koncertek ideje alatt a Feneketlen-tónál a helyszínen büfé üzemel.

Göd Város Önkormányzatának 2019. évi Szent István-napi programjaira

GÖD 20 ÉVE VÁROS

Felsőgödi esti programok
 21.30 Tűzijáték
 Helyszín: Felsőgödi Duna-part

 20.00–24.00  Duna Party DJ Svirivel – retró 
és mai slágerek

 Helyszín: Duna-part Nyaralóházak 

Alsógödi esti programok
 21.00 Tűzijáték
   Előtte-utána koncert, fellép  

a Göod Times Blues zenekar
 Helyszín: Alsógödi Duna-part

AUGUSZTUS 20., KEDD
 09.00 Asztalitenisz Rekord Kupa
 Helyszín: Balázsovits Sportcsarnok (2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.)

 16.00 Klukon Edit ünnepi zongorahangversenye
 Helyszín: Felsőgöd, római katolikus templom (2132 Göd, Bozóky tér)

AUGUSZTUS 19., HÉTFŐ
 16.30-tól  megtekinthető a Göd régen című fotókiállítás
 17.00 Városi ünnepség
  A Pro Urbe Díj átadása
 Helyszín: József Attila Művelődési Ház

Koncertek:
 20.00 Gájer Bálint koncertje

 20.45 DJ Sviri
 21.00 a Neoton Família Sztárjai – élő koncert

 22.30–01.00 DJ Sviri – régi és mai slágerek, táncmulatság
 Helyszín: Feneketlen-tó (2131 Göd, Bartók Béla u.)

Gödi Körkép | 2019. 7. szám KÖZÉLET
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BERUHÁZÁSOK

A városfejlesztési program újabb állomásai
Az alábbi hírcsokorban Popele Juliannának, az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályvezetőjének tájékoztatása 
alapján számolunk be a Gödön jelenleg zajló, illetve a hamarosan megkezdődő építési és felújítási munkálatokról.

Útépítés a Széchenyi utcában
 
Többször írtunk arról, hogy 2017-től 
folyamatosan zajlik a  több mint 1,9 
milliárd forintos állami támogatás-
ból megvalósuló infrastrukturális 
városfejlesztési program. A  képvise-
lő-testület korábban kijelölte azokat 
a közterületeket, ahol szilárd burko-

latú utak épülnek. A  tartaléklistán 
szereplő utcák közül a megvalósítan-
dó projektek közé sorolta a  Kacsóh 
Pongrác utca Teleki utca és  Kinizsi 
utca közötti szakaszát, amelynek 
építése folyamatban van. A képvise-
lő-testület a  június havi munkaterv 

szerinti ülésén döntött arról, hogy 
az  útépítésre felhasználható keretet 
kiegészíti 12,262 millió forinttal, így 
a  Széchenyi utca Vasút utca és  Kál-
mán utca közötti, 275 méter hosszú 
szakaszának felújítása is megvalósul-
hat az idei évben.

Sebességcsökkentő küszöbök a Csalogány és a Dobó István utcában
 
Ugyancsak a júniusi ülésen hagyta jóvá a képviselő-testület 
‒ lakossági megkeresések alapján ‒ forgalomlassító műtár-
gyak kihelyezését mindkét említett utcában. Ezeken a hely-

színeken mobil telepítésű (lecsavarozható) forgalomlassító 
küszöböket helyeznek el.

Járdaépítések ‒ keretszerződés formájában
 
Járdaépítési közbeszerzési eljárás ke-
retében a  képviselő-testület döntött 
a  nyertes kiválasztásáról. Két évre 
szóló keretszerződést kötött a  város 
nettó 200 millió forint keretösszeg-
gel. A  2019-es keret közel nettó 70 

millió forint. Elsősorban a  forgal-
mas utak melletti járdák épülnek 
meg. A járdaépítés például a Pesti út, 
a Rákóczi utca, a Duna út, a Béke út, 
a  Nemeskéri Kiss Miklós út, a  Kál-
mán utca, a  Vasút utca, a  Honvéd 

sor és  a  Luther Márton utca egyes 
szakaszait érinti. A kivitelezési mun-
kák várhatóan augusztus hónapban 
a  Pesti úton kezdődnek a  Gárdonyi 
Géza utca és  a  Mikes kelemen utca 
közötti szakaszon.

Folyamatban lévő útépítések
 
A tervek szerint halad a  Szőlőkert 
utca útépítése, már csak az aszfaltozá-
si és  tereprendezési munkák vannak 

hátra. Elkezdődött a  Kacsóh Pongrác 
utca és a Babits Mihály utca útépítése 
is. A  kivitelező tájékoztatása szerint 

a  munkák a  Toldi utcában várhatóan 
július közepén, míg a Sellő utcában au-
gusztus elején kezdődnek.

Babits Mihály utca Szőlőkert utca Kacsóh Pongrác utca

KÖZÉLET
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Megkezdődtek a szabadtéri sportpark építési munkái
 
Az önkormányzat sikeres pályázata eredményeként a Nem-
zeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében 
a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával egy 
150 m2 alapterületű sportpark létesül Gödön, a termálfür-
dő közelében, az Összekötő úton, az épülő új egészségház 
mellett. A beruházó Nemzeti Sportközpontok az országban 
több helyen épít hasonló létesítményt, mely ingyenesen ke-
rül az önkormányzatok tulajdonába és kezelésébe. A gödi 
beruházás értéke meghaladja a 16 millió forintot.

A gumiburkolattal ellátott, 10 x 15 méter alapterüle-
tű sportparkba hét elemcsoportból álló, 15-féle szabadtéri 
funkcionális edzésre alkalmas, saját testsúlyos gyakorlatok 
végzésére tervezett eszközt telepítenek.

A gödi sportpark építési munkáit június 18-án megkezd-
ték. A parkot várhatóan július végén vehetik igénybe a spor-
tolni vágyók.

A gödi csónakház felújítása
 
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség ‒ mint konzorciumveze-
tő ‒ által a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra 
benyújtott, 100%-os támogatási intenzitású „A Közép-Duna 
vízi turizmusának komplex fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódva Göd Város Önkormányzata ‒ mint konzorci-
umi tag ‒ a Duna gödi szakaszának vízitúra megállóhelyén 
a meglévő csónakház felújítására és egy szabadtéri pihenő-
hely kialakítására, az aktív vízi szabadidős tevékenység le-
hetőségeinek bővítésére 40 000 000 forint támogatást nyert.

Ennek keretében felújításra kerül a  csónakház, na-
gyobb lesz a sója, külső hajótároló állványok létesülnek, 
valamint szabadtéri fedett szaletlivel és  tűzrakó hellyel 
bővül a terület.

A közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárás nyertese a JOB-
BÁGY Építő- és Szerelőipari Kft. lett. A vonatkozó szabá-
lyok értelmében a  szerződés megkötésére július közepén 
nyílik lehetőség. A szerződést a vállalkozónak a munkate-
rület átadását követő 180 napon belül kell teljesítenie.

Elektromos töltőpontokat adtak át a városban
 
Sikeresen lezárult az  elektromos töl-
tőpontok műszaki átadás-átvétele 
és  üzembe helyezése Gödön. A  Köz-
társaság úton a Penny Market melletti 
parkolóban, valamint a  Nemeskéri 
Kiss Miklós úton a  meglévő üzem-

anyagtöltő állomások környezetében 
létesített 2 x 22 kW-os elektromos 
töltőoszlopok 2019. július elsejétől 
üzemelnek, és  ingyenes elektromos 
töltési lehetőséget biztosítanak az au-
tósoknak.

A töltőpontok a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium „Jedlik Ányos Terv – 
Elektrmos töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére” pályázat kere-
tében valósultak meg, üzemeltetésüket az 
E.ON Energiakereskedelmi Kft. látja el.

Gödi Körkép

A Nemeskéri Kiss Miklós úton a benzinkutak közelében helyezték el 
az elektromos töltőállomást

Az elektromos autóval közlekedők a Pesti úti Penny Market 
parkolójában is feltölthetik járművűket

A termálfürdő szomszédságában épülő sportpark a képen láthatóhoz 
hasonló kivitelben készül el, és július végén már használatba is 
vehetik a gödiek

Gödi Körkép | 2019. 7. szám KÖZÉLET
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– A helyi lakosok keveset tudnak arról, 
hogy milyen termékeket állítanak elő 
a  jelenlegi gödi gyárban. Bemutatná 
röviden az alkalmazott technológiát? 
– A Samsung SDI gödi gyára a  leg-
modernebb technológiával állít elő 
elektromos autókba szánt új generá-
ciós akkumulátorcellákat, cellákból 
álló modulokat, valamint modulokból 
álló akkumulátorcsomagokat. Fejlett 
technológiánk bemutatására néhány 
hónappal ezelőtt gyárlátogatási lehe-
tőséget szerveztünk, amelyen a göd-új-
telepi lakosoknak alkalmuk volt meg-
ismerni az  üzem működését. Ilyen 

eseményeket a  jövőben is tervezünk, 
és a város teljes területéről várjuk majd 
gyárunkba az  érdeklődőket. Vevőink 
az  autóipar prémium szegmensének 
szereplői, az  általuk meghatározott 
igényeknek megfelelően gyártjuk 
a termékeinket. 

– A  Samsung SDI a  bővítés szándé-
kával tervezi megvásárolni a jelenlegi 
gyár mellett fekvő területet, amelyet 
a  kormány tavaly júliusban nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségű gazdasági övezetté nyilvánított. 
Miért van szükség a további bővítésre? 

– Napjainkban átalakulóban van a jár-
műipar, nő a nagy hatótávon működő-
képes, biztonságos elektromos autók 
iránti igény. Az  autóipar szereplői új 
típusú elektromos járművek beveze-
tésével igyekeznek megfelelni ennek 
a  kihívásnak, ezért robbanásszerűen 
nő az  akkumulátorok iránti kereslet 
is. Annak érdekében tervezzük a gödi 
üzemünk bővítését, hogy ezt a  nö-
vekvő igényt kielégítsük. Vállalatunk 
2018-ban kezdte meg az  elektromos 
autóakkumulátorok előállítását a gödi 
gyárban. A  vállalati stratégiánk a  vi-
lágpiaci igényekhez igazodva követi 
a  megnövekedett keresletet. A  Sam-
sungnak – mint ágazattól függetlenül 
minden nagyvállalatnak – lépést kell 
tartania a  versenytársakkal és  a  piaci 
igényekkel egyaránt. A  siker kulcsa 
minden cég esetében a fejlesztési lehe-
tőségekben, a technológiai fejlődésben 
és  a növekedésben rejlik, ehhez pedig 
új beruházás, bővítés szükséges. A be-
ruházási tervek véglegesítése még fo-
lyamatban van, így a bővítés részletei-
ről és pontos időzítéséről egyelőre nem 
tudunk nyilatkozni. Az  első ütemben 
várhatóan egy 57 000 m2-es összesze-
relő-csomagoló épülettel fogjuk bő-
víteni a  telephelyünket, ennek építése 
már a közeljövőben megkezdődhet. 

– A  Samsung-gyár jelenlegi telephe-
lyétől délre 25 hektárnyi állami tulaj-
donban lévő erdőt termelt le a  Pilisi 
Parkerdő Zrt. a  délkeleti gazdasági 
övezet kialakítása során. Göd zöldö-
vezeti jellege miatt a fák pótlása az ön-
kormányzat és a  lakosság számára is 
kiemelten fontos. Az  önkormányzat-
nak sikerült elérnie, hogy kormány-
zati forrásból 28 hektár erdőt telepít-
hessen, és  a  város saját forrásokat is 
biztosít további védőerdők kialakítá-
sára. Június végén a  Samsung SDI is 
megkezdte a  magyar hatóságok által 

GAZDASÁG

„A jó együttműködés záloga egymás kölcsönös 
megismerése”
Interjú a Samsung SDI pénzügyi igazgatójával
Göd gazdasági életének meghatározó tényezője a Samsung-gyár. A vállalat és a város 
között az  együttműködés a  2000-es évek elején kezdődött. A  képcső-, majd televí-
zió-gyártással foglalkozó üzem technológiaváltás miatt 2014-ben bezárt, majd néhány 
évvel később a Samsung Gödöt választotta az elektromos autóakkumulátorok gyártásá-
val foglalkozó ágazatának európai központjául. A kibővített, új gyárat 2017. május 29-
én adták át, a közeljövőben pedig további bővítés várható. Az akkumulátorgyár jelenlé-
te hosszú távú fejlődési pályára állíthatja Gödöt, ám emellett még számos más módon 
is hatással van a város életére. Myungho Lee-t, a Samsung SDI pénzügyi igazgatóját arra 
kértük, adjon tájékoztatást lapunknak néhány, a  lakosságot leginkább foglalkoztató 
kérdéssel kapcsolatban.

Myungho Lee, a Samsung SDI pénzügyi igazgatója

A Samsung SDI gyáraiban készülő 
akkumulátorcellák a járműipar teljes 
spektrumát lefedik

A modulok könnyűek, strapabíróak, 
rendelkeznek beépített vezérlőrendszerrel, 
és megfelelőek elektromos, hibrid-, illetve 
tölthető hibridautókhoz is

A Samsung SDI nagyteljesítményű 
akkumulátorcsomagokat fejleszt és gyárt 
elektromos és hibrid járműtípusokhoz. 
A csomagok jellemzői a megrendelők 
igényeihez igazodnak
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számára előírt fatelepítést. E munká-
latok végeztével terveznek-e további 
fásítást, erdősáv-telepítést is?
– A hatósági előírásoknak megfelelő-
en, valamint a helyi lakosok és a gödi 
önkormányzat igényeit szem előtt tart-
va vállalatunk kiemelt figyelmet fordít 
a  zöld terület kialakítására. A  gyár 
és a  lakóterület között első lépéseként 
560 fát ültetünk. Ezek a  munkálatok 
már folyamatban vannak, és  hama-
rosan befejeződnek. A  továbbiakban 
– szintén a  fásítási tervben foglaltak 
figyelembevételével – a  gyárterület 
körül is megkezdődnek a  fatelepítési 
munkálatok: további több száz örök-
zöldet és  lombhullató fát ültetünk 
majd el. Az intenzív fásítással egyrészt 
biztosítani szeretnénk Göd lakosai 
számára a  kedvezőbb látképet, más-
részt a fák fontos szerepet játszhatnak 
majd a zajhatások csökkentésében is. 

– A gyár közvetlen környezetében élők 
számára gondot jelent a  zajterhelés, 
amelynek forrását a  hűtőtornyok je-
lentik. A  lakossági és  önkormányzati 
megkeresések hatására a  Samsung 
SDI ígéretet tett arra, hogy gondosko-
dik a  tornyok hangszigeteléséről. Mit 
terveznek tenni e  téren, és  mikorra 
várható a  zajcsökkentő intézkedések 
megvalósítása?
– Tudjuk, hogy a  zajhatások csök-
kentése különösen fontos a  lakos-

ság számára. A  Samsung SDI ezért 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
a  zajmérések és  a  zajterheléses vizs-
gálatok pontosan megtörténjenek. 
Megbíztunk egy külső szakértő céget 
a jelenleg fennálló probléma megoldá-
sára, és  a  jövőbeli terveinket is ezzel 
a  céggel együttműködve határozzuk 
meg. Tudjuk, hogy bőven van még 
tennivaló e téren, és felelősséggel dol-
gozunk is ezen. A jelenlegi zajhatás el-
sődleges forrása az épület tetején álló 
három hűtőtorony. Ezeket át fogjuk 
telepíteni az épületek mellé. A zajmo-
dellezés alapján, amelyet megbízott 
szakértőnk készített, egy 10 méter 
magas zajvédő falra is szükség lesz, 
amely az  engedélyeztetést követően 
meg fog épülni. A nyári meleg időjá-
rásra való tekintettel a  hűtőtornyok 
áttelepítése azonnal nem megoldható. 
Jelenleg véglegesítjük az  alkalmazni 
kívánt hűtési technológiát, és a tervek 
szerint szeptemberben a  munkálatok 
is megkezdődnek. Biztosak vagyunk 
abban, hogy az  új technológiai meg-
oldás és a zajvédő fal jelentős mérték-
ben csökkenti majd a zajterhelést, de 
az ellenőrző vizsgálatokat természete-
sen a jövőben is folytatjuk.

– A  lakosságot érthető módon foglal-
koztatja a  biztonság kérdése. Mi ga-
rantálja, hogy a lakóövezet közelében 
épült gyár üzembiztonsága és környe-
zetbiztonsága megfelelő lesz? Vannak, 
akik fontosnak tartanák egy, a  gyár 
saját belső biztonsági rendszerét ki-
egészítő városi monitoring rendszer 
kialakítását is. Ön hasznosnak, szük-
ségesnek látja-e ezt, és  együttműköd-
nének-e egy ilyen rendszer működte-
tésében?
– Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a  gödi lakosok aggódnak, és  értjük 
az  aggodalmukat. Megnyugtatásuk-
ra elmondhatjuk, hogy a  Samsung 
SDI nemcsak Koreában és  Magyaror-
szágon, hanem világszerte üzemeltet 
akkumulátorgyárakat. Vállalatunk 
mindegyik üzemünkben fejlett tech-
nológián alapuló, biztonságos beren-
dezéseket működtet, ennek köszönhe-
tően a gyárainkban sehol sem történt 
súlyosabb baleset. A  társaság minden 
gyára saját belső biztonsági és  kör-
nyezetvédelmi szervezeti egységgel 
rendelkezik. A  gödi telephelyünkön 
az  európai uniós és  a  magyar bizton-
sági előírások betartásáért 30 ember 

felelős, akik szigorú belső ellenőrzési 
rendszer mentén végzik a munkájukat. 
A katasztrófavédelmi hatóság is rend-
szeresen végez ellenőrzéseket a  gödi 
gyárunkban. Az átalakításokat és a jö-
vőbeli bővítéseket is velük együtt-
működve, a  biztonsági és  környezet-
védelmi előírásoknak megfelelően 
tervezzük. Társaságunk elkötelezett 
a környezettudatos működés iránt.

A váratlan veszélyhelyzet előfor-
dulásának esélye a  szakértői anyagok 
alapján is rendkívül csekély. Termé-
szetesen ilyen esetben azonnal tájé-
koztatnánk a  lakosságot, de biztosak 
vagyunk abban, hogy a  gyárunkban 
bevezetett szigorú biztonsági intézke-
déseknek köszönhetően erre a  lépésre 
egyáltalán nem lesz szükség. A  többi 
gyáregységünkben sem volt még erre 
példa.

Mindenképpen reagálni akarunk 
a gödi lakosokban felmerülő esetleges 
aggodalmakra, ezért folyamatos kom-
munikációval biztosítani szeretnénk, 
hogy minden fontos információ hoz-
záférhető legyen számukra.

– A gyárban dolgozó koreaiak jól beil-
leszkedtek a város életébe, nem halla-
ni arról, hogy a  jelenlétük problémát 
okozna. A  gödi lakosok között azon-
ban vannak, akik attól tartanak, hogy 
ha majd teljes kapacitással működik 
a  kibővített gyár, nagy számban ér-
kezhetnek a városba külföldiek. Kell-e 
erre számítani, és ha igen, milyen mó-
don gondoskodnának a nagy létszámú 
dolgozó elhelyezéséről? 
– Jelenleg 200 dél-koreai munkatárs 
dolgozik a  gyárunkban. Jelentős ré-
szük mérnök, a  többiek elsősorban 
az  adminisztrációs területeken látnak 
el feladatokat, és  magas iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek. A  dél-koreai 
kollégák – köztük én is – Budapesten 
laknak, onnan járnak Gödre dolgozni. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy orszá-
gaink kultúrája és  szokásai különbö-
zőek, ezért a  Samsung SDI kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a  Gödre 
delegált munkatársait időben felké-
szítse az  itt tartózkodásra. Kollégáink 
az  ideutazásukat megelőzően képzé-
sen vesznek részt, ahol megismerhetik 
a  magyar szokásokat, és  betekintést 
nyernek az ország kultúrájába és törté-
nelmébe. Ezek a képzések tapasztalata-
ink alapján biztosítják a zökkenőmen-
tes beilleszkedést. 

A gyár és a lakóterület között első lépésként 
560 fát ültet a Samsung SDI
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A jó együttműködés záloga egymás 
kölcsönös megismerése, ezért sok ma-
gyar munkatársunk több hetet tölt 
el a  koreai képzési központunkban 
és telephelyeinken, ahol a technológiai 
tudás elsajátítása mellett ismereteket 
szereznek a  koreai kultúráról és  szo-
kásokról, és természetesen bemutatjuk 
nekik például a  koreai konyhaművé-
szetet is. 

A Samsung SDI nem csak dél-koreai 
munkavállalókat foglalkoztat, vannak 
munkatársaink a környező országokból 
is. Magyarországon jelenleg a  munka-
nélküliségi ráta olyan alacsony, hogy sok 
esetben nem tudjuk magyar munkavál-
lalókkal betölteni az üres álláshelyeket, 
mert nincs elég jelentkező. Kénytelenek 
vagyunk a  szomszédos országokból, 
például Ukrajnából pótolni a  hiány-
zó munkaerőt. Egyesek azt gondolják, 
hogy az olcsó külföldi munkaerő bete-
lepítése a  célunk. Mindenképpen sze-
retném cáfolni ezt az  állítást. Külföldi 
munkavállalóink a magyar kollégákkal 
azonos bérezést kapnak, sőt, az  egyéb 
felmerülő költségek miatt foglalkoz-
tatásuk többe kerül. Így egyértelműen 
az az érdekünk, hogy minél magasabb 
legyen a  magyar kollégák aránya, de 
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni 
a  jelenlegi munkaerő-piaci helyzethez. 
A gödieket ezért hívjuk és várjuk, hogy 
minél nagyobb számban dolgozzanak 
nálunk. 

A termelésben részt vevő külföldi 
munkatársainkat budapesti mun-
kásszállókban helyeztük el, a  szabad-

idejükben nem Gödön tartózkodnak. 
Az építkezés során az alvállalkozóink 
is foglalkoztatnak külföldi munka-
vállalókat, akik bizonyos esetekben 
Gödön és  vonzáskörzetében szállnak 
meg. Mivel a  gödi lakosok véleménye 
és  nyugalma fontos számunkra, ezért 
alvállalkozóink alkalmazottainak is 
biztosítjuk a kulturális oktatást. 

– Más országokban szerzett tapaszta-
lataik alapján milyen pozitív hatással 
lehet egy ilyen típusú beruházás egy 
város életére? Mit várhatnak a gödiek 
a Samsung jelenlététől?
– Koreai kollégáink szívesen ebédel-
nek a gödi éttermekben, vagy vásárol-
nak a  helyi boltokban, és  ez kereslet-
növekedést eredményez. Törekszünk 
arra is, hogy jó kapcsolatot építsünk 
ki a  helyi gazdaság szereplőivel, min-
denképpen keresni fogjuk az  együtt-
működés lehetőségeit. De Göd fejlő-
désére a  legnagyobb hatással nyilván 
a  cégünk által befizetett igen jelentős 
mértékű helyi adó lesz, hiszen komoly 
összegű építmény-, telek- és  iparűzé-
si adót fizetünk, illetve fogunk fizetni 
a  város kasszájába. Támogatóként is 
szeretnénk megjelenni a közösség éle-
tében. Közreműködtünk már iskolai 
okoseszközök beszerzésében, és pénz-
ügyi támogatást is nyújtunk a Huzella 
Általános Iskola belső festési munká-
lataihoz. A Samsung-csoport számára 
fontos a  sport ösztönzése, így elköte-
lezettek vagyunk a  helyi sportesemé-
nyek támogatása iránt is.

–Milyen módon kívánják közelebb 
hozni a  lakosságot a  beruházáshoz? 
Terveznek-e nyílt napot, lakossági 
fórumot vagy bármilyen más platfor-
mot, ahol a  gödiek érdemben megis-
merkedhetnek a beruházással? 
– Ahogyan már említettem, idén ja-
nuárban gyárlátogatási lehetőséget 
szerveztünk az  újtelepi lakosoknak, 
és őszre is tervezünk egy hasonló ese-
ményt, amelyen beszámolunk majd 
a  vállalat jövőbeli terveiről, valamint 
a  biztonsági és  környezetvédelmi in-
tézkedéseinkről. Vállalatunk koráb-
ban az  építkezések lebonyolítására, 
a  munkaerő-toborzásra, a  termelés 
beindítására és  stabilizálására össz-
pontosított, így sajnos csak korlátozott 
mennyiségű idő állt rendelkezésünkre 
az  egyéb kapcsolatépítő tevékenysé-
gekre. Mivel a  termelés már részben 
beindult, a  társaság elnöke és  a  felső 
vezetés nagyobb hangsúlyt kíván he-
lyezni a helyi közösséggel való kapcso-
lat kiépítésére és  a  kommunikációra. 
Szeretnénk, ha a  Samsung SDI része 
lenne Göd életének, ezért azt tervez-
zük, hogy a helyi lakosoknak és mun-
kavállalóinknak közös programokat 
szervezünk, és  tevékenyen részt ve-
szünk a  város társadalmi és  kulturá-
lis életében. Elkötelezettek vagyunk 
az  iránt, hogy az  önkormányzattal 
együttműködve részletes programot 
dolgozzunk ki a gyárunk és a helyi la-
kosok közötti információáramlás, a jó 
kapcsolat kiépítése érdekében. 

Koditek Bernadett

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető
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Téves állítás, hogy a Samsung Gödön 
nem fizet adót és nem is fog, a mostani 
fejlesztésekhez pedig iparűzési adó-
mentességet kapott.

Ezzel szemben a  tény: A  Samsung 
az  elmúlt években (akkor is, amikor 
nem folyt termelés a gyárban) és jelen-
leg is fizeti Gödön a  helyi adókat (az 
építményadót és a telekadót). Ipar űzési 
adómentességet a vállalat nem kapott, 
így ‒ mivel ebben az évben megindult 
a  gyárban a  termelés ‒ már idén de-
cemberben is fog iparűzési adót fizetni.

***

Téves állítás, hogy a  Samsung jelen-
legi gyárterülete melletti erdőt az ön-
kormányzat vágatta ki, és így csökkent 
a városban az erdőterület nagysága.

Ezzel szemben a  tény: Az  erdőterület 
állami tulajdonban volt, és a  fakivágást 
a  terület kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
végezte el, majd a törvényben előírt mó-
don a csereerdősítést végrehajtotta az ál-
tala kezelt (de sajnos nem gödi) terüle-
teken. Göd Város Önkormányzata elérte 
azt, hogy a  kormány biztosítson váro-
sunknak forrást területvásárlásra és  er-
dőtelepítésre. Az  önkormányzat mint-
egy 28 hektár nagyságú területet már 
megvásárolt, így a  fák telepítése az őszi 
vegetációs időszakban, november elején 
megkezdődhet. Tehát a  kivágott mint-
egy 25 hektár területű, gyenge minőségű 
erdő kétszeresen is pótlásra kerül.

***

Téves állítás, hogy az  önkormányzat 
nem tekinti fontos feladatának Göd 
zöldjellegének megőrzését.

Ezzel szemben a tény: Az önkormány-
zat az elmúlt hat évben évente átlago-
san 300-400 fa ültetéséről gondos-
kodott közterületen, és  megvásárolta 
a város közepén található, mintegy 50 
hektár nagyságú, korábban golfpá-
lyaként használt területet. Az  önkor-
mányzat a Samsung-gyár folyamatban 
lévő bővítése kapcsán összesen mint-
egy hét hektár területen erdősávok 
telepítését tervezi, melyeknek taka-
ró és  zajvédő funkciójuk is lesz. Ezek 
az  erdősávok egyúttal tovább növelik 
az önkormányzati tulajdonú zöld köz-
területek nagyságát.

***

Téves állítás, hogy a  Jávorka utcá-
ba tervezett bölcsőde építése miatt 
az  építkezés következtében a  növény-
zet 80 százaléka eltűnik a területről.

Ezzel szemben a tény: A leendő épület 
helyén álló fákat valóban ki kell vág-
ni. Ugyanakkor az  önkormányzat ‒ 
a  bölcsődeépítéstől függetlenül ‒ még 
2018-ban szakvéleményt készíttetett 
a  város erdőmérnök-természetvédel-
mi ökológus szakértőjével a  kérdéses 
telken álló fák egészségi állapotáról, 
veszélyességéről és  a  szükséges intéz-

kedésekről. A szakértő összesen 32 db 
fát vizsgált meg, melyek közül 13-at 
kivágandónak ítélt, nyolcnál jelentős 
koronakönnyítést látott szükségesnek, 
és  a  többi fára vonatkozóan is külön-
böző javaslatokat, illetve kötelezettsé-
geket írt elő. A bölcsőde terveit készítő 
cég tájépítész-szaktervezői is hasonló 
véleményre jutottak: a  fák egészségi 
állapotát részben gyenge, illetve kö-
zepes állapotúnak ítélték. A  látszólag 
egészséges fák egy részét – jellemző-
en a  nyárfákat – veszélyesnek ítélték. 
Lévén, hogy ezek vízparton élő fafaj 
egyedei, gyökérzetük csak sekélyen 
megy a  talajba, és  ez növeli a  kidőlés 
veszélyét. A  tájépítész-szaktervezői 
szakvélemény szerint a  fák egy részé-
nek cseréje ezen a területen tíz éven be-
lül ajánlott a bölcsőde építése nélkül is. 
Itt tehát nem csak fakivágásra, hanem 
fatelepítésre is sor fog kerülni.

***

Téves állítás, hogy a  Jávorka utcába 
tervezett bölcsőde építése miatt a  je-
lenleg a telken működő óvoda megszű-
nik, és így az óvodai férőhelyek száma 
csökkeni fog a városban.

Ezzel szemben a tény: Az önkormány-
zat jelenleg nem tervezi a  Jávorka ut-
cai óvoda bezárását, illetve az  óvodai 
férőhelyek számának csökkentését. 
Sőt, az elmúlt években az önkormány-
zat Alsógödön 175 óvodai férőhelyet 
hozott létre (Fácán Óvoda), és  Felső-
gödön, az Ady Endre úton 50 új férő-
helyet létesített (Csalogány Óvoda). 
Ezeken felül a Lenkey utcában jelenleg 
is folyik a Kincsem Óvoda újraépítése, 
ahol a korábbiakon túl újabb 50 férő-
hellyel bővül az óvoda.

Göd Város Önkormányzata
Fotó: Makai Viktor

TÁJÉKOZTATÁS

Tények és tévedések
Az elmúlt időszakban több témában terjedtek különböző téves állítások a Gö-
dön zajló eseményekkel, történésekkel, folyamatokkal kapcsolatban. Mivel 
az önkormányzat feladatai közé tartozik a tájékoztatás is, ezért összegyűjtöt-
tük a hozzánk eljutott téves állításokat, csúsztatásokat, találgatásokat, és azok 
mellett megírjuk az adott témában a valós tényeket.
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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

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozatlan idejű állás
Pályázati feltétel: szakmunkásképző intézeti végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: karbantartási munkák el-
végzése a gödi önkormányzat intézményeiben

USZODAMESTER
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony munkaidőkeretben
A munkavégzés ideje: 2 x 12 óra munkavégzés után 2 pihenőnap
A munkavégzés helye: Gödi Termálstrandfürdő
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, DAJKA és KONYHAI 
KISEGÍTŐ
munkakörök 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.

Az óvoda várja a jelentkezéseket dajka és konyhai kise-
gítő munkakörre is.

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

Gödön elhunytak
Nagy Sarolta 45 éves
Jeszenszky Pál 77 éves
Gáspár Géza János 74 éves
Kiss Elekné (sz.: Dömös Margit) 100 éves
Katona Istvánné (sz.: Szijjártó Julianna) 81 éves
Gózon Károly 85 éves
Müller Péter Gáborné (sz.: Nagy Mária) 67 éves
Pleszel Ferencné (sz.: Banadics Mária Erzsébet) 98 éves
Marczy Ferencné (sz.: Herczegh Györgyi) 82 éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik Orbán György gyászszertartásán részt vettek, virággal 
búcsúztatták, részvétet nyilvánítottak és lélekben velünk 
voltak!

A gyászoló család

2019. május 1. és június 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Boda Bálint és Karsai Nikolett
Molnár József és Kovács Orsolya Klaudia
Vajzer János és Hegyi Barbara
Molnár Dániel és Szigetvári Alexandra
Tóth László és Erdélyi Zsófia
Liszonyi Gábor és Legény Eszter
Kiss Árpád Ferenc és Zeke Nikoletta
Németi Balázs és Tarjányi Andrea Terézia
Pikó Benjamin és Weigl Dorottya Éva
Lakatos Kornél és Szabó Ildikó
Geiger Miklós Gábor és Wagner Hajnalka
Medve Gábor Attila és Garics Krisztina
Zölley Imre János és Tell Katalin Tünde
Rózsa András és Csonka Judit
Torda Tibor Tamás és Vida Bettina
Boda Krisztián és Takács Piroska
Szabó András és Wágner Adrienn
Zsömbörgi Gergely Péter és Bacskó Nikolett
Göböly Béla és Pataki Julianna Edina
Kovács László és Szénási Viktória Olga
András Attila és Borbély Irén Csilla
Papp Zoltán és Novák Dóra
Bujdosó József és Almási Éva
Takács Attila és Günzer Gina

KÖZÉLET
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– Mennyiben könnyítette meg a június 
végén megjelent új rendelet a babavá-
ró támogatás igénylését?
– Felkészültünk arra, hogy július 
1-től zökkenőmentesen vezessük be 
ezt a  támogatási formát. A  felkészü-
lésnek pedig a  része volt az  is, hogy 
a  szükséges igazolásokat már június-
ban be lehetett szerezni a kormányhi-
vatalokban. Az új rendelet hozzásegíti 
az  igénylőket ahhoz, hogy ne a  szer-
ződéskötés napja legyen a meghatáro-
zó időpont, hanem az  igény benyúj-
tása után született gyermekekre is 
igénybe lehessen venni a  támogatást, 
ráadásul a júliusban születendő gyer-
mekek esetében az sem baj, ha a kérel-
met a gyermek születése után nyújtják 
be. Ezzel még nagyobb mozgásteret 
szeretnénk biztosítani a  családalapí-
tásra készülő fiatal házaspároknak, 
és azt hiszem, hogy Gödön is nagyon 
sokan lesznek majd olyanok, akiknek 
kedvezhetünk ezekkel a  kiszélesített 
lehetőségekkel.

– Melyek azok a  részletek, amelyeket 
tovább pontosítottak ebben a  rende-
letben?
– Július 1-től a családvédelmi akcióterv 
négy új eleme válik elérhetővé: a baba-
váró támogatás mellett a nagycsaládo-
sok autóvásárlási támogatása, a családi 
otthonteremtési kedvezményhez, vagy-
is a csokhoz kapcsolódó kedvezményes 
hitel, valamint a  jelzáloghitelek egy 
részének az  elengedése. A  babaváró 
támogatást, ugyancsak a  módosítás-
nak köszönhetően, most már azok is 
igényelhetik, akiknek korábban ké-
sedelmes hiteltartozásuk volt. Ebben 
az  esetben most már csak az  az egy 
feltétel marad érvényben, hogy akkor 
válnak jogosultakká a babaváró hitelre, 
ha a  korábbi késedelmes tartozásukat 
a kérelem benyújtása előtt egy éven be-
lül már rendezték. A kormányrendelet 
egyértelművé teszi a júliusban született 
gyermekek utáni támogatás igénylését 
is. Így a július 1-je után születettek szü-
lei július 31-ig benyújthatják kérelmü-

ket, és ezzel egy időben azonnal felfüg-
gesztik számukra a babaváró támogatás 
kölcsönkénti törlesztését is.

– Sok potenciális igénylő eleshetett 
volna a támogatástól a KHR miatt, de 
a  rendelet ezen is változtatott. A  ko-
rábbi adósok hogyan juthatnak hozzá 
a babaváró kölcsönhöz?
– A  tízmillió forintos kedvezményes 
hitelt alapesetben azok a  házaspárok 
vehetik igénybe, akiknek a  központi 
hitelinformációs rendszerben, tehát 
a  KHR-ben nincs nyilvántartott tar-
tozásuk. A  rendszer azonban azokat 
a  korábbi késedelmes tartozókat is 
nyilvántartja, akik időközben már 
visszafizették az adósságukat. Így, bár 
ők már nem tartoznak, eddig mégsem 
kérhették volna a  babaváró támoga-
tást. A mostani módosítás nekik ked-
vez azzal, hogy lehetővé teszi a korábbi 
adósoknak is a  babaváró támogatás 
igénylését abban az esetben, ha a tarto-
zásukat a kérelem benyújtása előtti egy 
évben rendezték.

– Már azok a családok is részesülhet-
nek a kedvezményben, ahol úton van 
a baba, de még nem született meg?
– Reményeink szerint igen nagy köny-
nyítést jelent majd a fiatal családoknak 
az is, hogy amennyiben a babaváró tá-
mogatás iránti kölcsönkérelmet már 
a  várandósság idején, a  tizenkettedik 
hét után benyújtják, akkor azonnal kér-
hetik a törlesztés szüneteltetését is. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti majd, hogy úgy 
juthatnak hozzá a  hitelhez, hogy már 
akkor sem kell törleszteniük, amikor 
a  kölcsönt felveszik. Az  eredeti szabá-
lyozás szerint ezt leghamarabb csak 
a  kölcsönszerződés megkötésekor kér-
hették volna. Ez pedig azt jelenti, hogy 
így most már a szerződés megkötéséig 
tartó időre sem kell visszamenőleg tör-
lesztést fizetniük a  szülőknek. Orbán 
Viktor miniszterelnök a februári évérté-
kelőjében jelentette be, hogy hétpontos 
családvédelmi akciótervet indít a  kor-
mány, és alig telt el időközben néhány 
hónap, máris itt vagyunk a  megvaló-
sulásnál. S nagyon fontos az  is, hogy 
akinek bármiféle gondja akadna ügy-
intézés közben, vagy nem minden pont 
egyértelműen világos a számára, az or-
szágos telefonos ügyfélszolgálat 1818-as 
telefonszámán is tájékoztatást kérhet 
a családvédelmi akcióterv részleteiről.

Gödi Körkép

CSALÁDTÁMOGATÁS

További könnyítésekkel segítik hozzá a fiatalokat 
a kedvezményekhez
Azok a családok sem esnek el a babaváró támogatás lehetőségétől, amelyekben 
júliusra várják a gyermeket, ugyanis a kormány új rendeletével tovább könnyí-
tette a július 1-jétől igényelhető támogatás szabályozását – mondta el a lapunk-
nak adott interjúban Tuzson Bence, a  Pest megyei 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselője. A politikus felhívta a figyelmet, hogy jelentős ked-
vezményt jelent az is, hogy a július 1-je után született gyermekek szülei július 
31-éig benyújthatják kérelmüket, és  ebben az  esetben azonnal felfüggesztik 
számukra a babaváró támogatás kölcsönkénti törlesztését.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5. sz. választókerület országgyűlési képviselője családja körében

Gödi Körkép | 2019. 7. szám KÖZÉLET
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A magyar egészségügy napja – közis-
mertebb nevén a  Semmelweis-nap – 
országos ünnep, amelyen a betegellátás 
területén dolgozók munkáját ismerik 
el a  közösségek. A  gödi önkormány-
zat 2015-ben díjat alapított a  város-
ban szolgálatot teljesítő egészségügyi 
dolgozók elismerésére. A  Göd Város 
Polgárainak Egészségéért elnevezésű 
díjat minden évben ezen a napon adják 
át a  kimagasló szakmai teljesítményt 
nyújtó egészségügyi szakembereknek.

A Duna-part Nyaralóházak éttermé-
ben tartott díjátadó ünnepségen Lenkei 
György, a Szociális Bizottság elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Markó 
József polgármester ünnepi beszéde kö-
vetkezett.

A Semmelweis-nap alkalmából 
az  orvosok, védőnők, asszisztensek 
előtt tisztelgünk, akik a  hétköznapok-
ban sokat tesznek azért, hogy városunk 

lakói – az  újszülöttektől a  legidőseb-
bekig – magas színvonalú, szakszerű 
egészségügyi ellátást kapjanak – fo-
galmazott a polgármester. – Az önkor-
mányzat a lehetőségeihez mérten min-
den megtesz azért, hogy folyamatosan 
fejlessze az  egészségügyi intézmény-
rendszert. Példa erre a szeptember ele-
jére elkészülő új egészségház az Oázis 
lakóparkban, ahol háziorvosi praxis 
is létesül, s  mellette a  gyermekorvosi 
és a fogorvosi ellátás is biztosított lesz.

Markó József szólt a  városban zaj-
ló aktuális beruházásokról, egyebek 
mellett az útfelújításokról és az óvoda- 
és bölcsődeépítésről, valamint arról is, 
hogy a  Samsung-gyár adóbefizetései 
újabb lehetőségeket teremtenek az ön-
kormányzat, azaz minden gödi lakos 
számára.

A polgármester szavait követően 
ismét Lenkei György lépett a  mikro-
fonhoz, s felkérte Markó Józsefet arra, 
hogy adja át a Gödi Polgárok Egészsé-
géért Díjat az  idei kitüntetettek egyi-
kének, dr. Sükösd Zsuzsanna fogorvos-
nak.

A laudációból megtudhattuk, hogy 
a díjazott Gödön született, az általános 
iskolát is itt végezte el, majd a budapes-
ti Könyves Kálmán Gimnáziumban 
érettségizett. Ezután felvételt nyert 
a  Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem Fogorvosi Karára. Diplomájának 
megszerzése óta választott hivatásában 
dolgozik, 1985 márciusától megbecsült 
fogorvosa Göd városának.

A mai napig nagy szakmai elhiva-
tottsággal, lelkiismeretesen és  szeretet-
tel végzi munkáját. Mindig empatikus 
és kedves a betegeivel, segítőkészségéről 
a páciensei hosszan tudnának mesélni.

Fontosnak tartja a  prevenciót, ezért 
azt javasolja a  betegeinek, hogy rend-
szeresen járjanak szűrővizsgálatokra 
és  orvosi ellenőrzésekre, mert így el-
kerülhetőek a  komolyabb megbetege-
dések. Mindig szem előtt tartja a  pá-
ciensek korrekt tájékoztatását, mivel 
ez lehetővé teszi számukra a  legjobb 
döntések meghozatalát. Fontosnak 
tartja a kölcsönös bizalom kialakítását, 
amelyet maximális odafigyeléssel ér 
el, hogy mindenki azt érezhesse: most 
az ő problémája, gondja a legfontosabb.

Lenkei György a  laudációt követő-
en bejelentette, hogy a  Gödi Polgárok 
Egészségéért Díj másik idei kitüntetett-
je Szajbert Lajosné körzeti gyermek-
ápolónő.

A díjazott méltatásából kiderült, hogy 
a  szakközépiskolát 1975-ben csecse-
mő- és  gyermekápolóként fejezte be. 
Első munkahelye a salgótarjáni kórház 
volt. 1978-ban költözött Gödre, ám ez-
után még jó néhány éven át egy fővárosi 
kórház szülészeti osztályán dolgozott. 
1990-ben megüresedett az  asszisztensi 
állás az egyik gödi gyermekorvosi ren-
delőben, és  ő  örömmel élt a  lehetőség-
gel, mivel három gyermek édesanyja-
ként nehéz volt napi ingázással három 
műszakos munkarendben helytállnia. 
Dr. Huba Tihamér gyermekorvos mel-
lett dolgozott öt éven át, ellátva az asz-
szisztensi feladatokat. Emellett részt 
vett a dunakeszi gyermekorvosi ügyelet 
munkájában, valamint esztendőkön át 
helyettesített a felsőgödi gyermekorvosi 
rendelőben. Immár 25 éve dr. Vecserka 
Zsolt gyermekorvos asszisztense.

Szakmai hozzáértése, türelme, em-
pátiája teszi lehetővé számára azt, hogy 
a nagy létszámú praxis gyermekápolói 
feladatait ellássa, s  emellett részt ve-
gyen az  iskolai szűrővizsgálatokon is. 
Immáron harminc esztendeje végzi 
a munkáját Gödön, nagy elhivatottság-
gal és szakmai hozzáértéssel.

A két díjazottnak az  elismerést 
Markó József polgármester, dr. Pintér 
György alpolgármester és  Lenkei 
György, a  Szociális Bizottság elnöke 
adta át. Az ünnepi műsorban közremű-
ködött Bartos Csaba gordonkaművész 
és Szőke Krisztina.

Gödi Körkép

ELISMERÉS

Díjátadások a magyar egészségügy napján

Balról Lenkei György, Szajbert Lajosné, dr. Sükösd Zsuzsanna és Markó József a díjátadás után

A díjátadó után együtt ünnepeltek a gödi 
egészségügyi dolgozók és a városvezetés

KÖZÉLET
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Magyarországon 1997 óta minden 
évben július 1-jén tartják a köztisztvi-
selők és  kormánytisztviselők napját. 
Az ünnep alkalmából Gödön városi el-
ismerésben részesül az önkormányzat 
valamely dolgozója, aki munkaköré-
hez tartozó feladatait különösen magas 
színvonalon, nagy eredményességgel 
látja el, vagy életpályája alapján pél-
daképül állítható kollégái elé. A  Göd 
Város Szolgálatáért Díj a közösség elis-
merése, hiszen a kitüntetett személyé-
re titkos szavazással a hivatal dolgozói 
tesznek javaslatot. Az elismerés odaíté-
léséről végül a képviselő-testület dönt.

Kollégái ajánlása alapján idén 
Svirzsovics Ferenc, az  önkormányzat 
gépkocsivezetője, ügyintézője kapta 
a kitüntetést. A díjazott a város lakosai 
számára sem ismeretlen, hiszen az  au-
gusztus 20-ai utcabálon és  más városi 
eseményeken is gyakran fellép Dj. Sviri 
néven. Repertoárjában megtalálhatók 
a 70-es, 80-as, 90-es évek nagy slágerei, 
és nagyon fontosnak tartja, hogy fellépé-
sein minden korosztály jól érezze magát, 
a legfiatalabbaktól a nagymamákig.

A díjazottnak az  elismerést Markó 
József polgármester és dr. Szinay József 
címzetes főjegyző adta át a Duna-part 
Nyaralóházak grillteraszán megtartott 
ünnepségen.

Koditek Bernadett

Az anyák és  a  csecsemők védelmére 1915. június 13-án 
Magyarországon megalakult az  Országos Stefánia Szövet-
ség, és annak keretében a Védőnői Szolgálat. Ezért ez a nap 
minden évben a védőnők napja. Az ünnep alkalmából or-
szágszerte államtitkári oklevelet kapnak a jubiláló – 50, 60 
éve vagy még régebben végzett – védőnők, és szakmai elis-
merésben részesülnek e hivatás képviselői közül azok, akik 
munkájukat kimagasló színvonalon látják el.

Gödön hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormány-
zat ebből az alkalomból fogadást ad a településünkön szol-
gálatot teljesítő területi és iskolai védőnők tiszteletére. A vá-

ros vezetői ezzel az ünnepi ebéddel fejezik ki elismerésüket 
a védőnők nagy hivatástudattal végzett, áldozatos munkája 
iránt, amelynek három legfőbb területe a gyermekek, a vá-
randós édesanyák és a családok egészségvédelme.

Az Ilka csárda különtermében tartott fogadáson a városi 
védőnői szolgálat tagjait az önkormányzat részéről Markó 
József polgármester, dr. Pintér György alpolgármester, dr. 
Szinay József címzetes főjegyző, Lenkei György, a Szociális 
Bizottság elnöke, Csányi József képviselő, a Szociális Bizott-
ság tagja köszöntötte. A találkozó, mint minden évben, ez-
úttal is jó alkalmat kínált a közösségi összetartozás erősíté-
sére, a szakmai és emberi kapcsolatok ápolására, a kötetlen 
beszélgetésekre is.

K. B.

Balról Markó József polgármester, Svirzsovics 
Ferenc, a díjazott és dr. Szinay József főjegyző

EGÉSZSÉGÜGY

Ünnepi ebéd a védőnők napján

SZOLGÁLAT

Elismerés a köztisztviselők napján

III. Pest Megye Szépe verseny
 n e ve z e s @p e s t m e g ye s z e p e. h u |   P e s t  M e g ye S z é p e |   w w w. p e s t m e g ye s z e p e. h u

Ha 18-26 év közötti hölgy vagy, és Pest megyében élsz, jelentkezz!
Minden információt megtalálsz a verseny hivatalos weboldalán.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

Gödi Körkép | 2019. 7. szám KÖZÉLET
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Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

Településellátó Szervezet (TESZ)
Cím: 2132 Göd, Duna út 5.
Telefonszám: (06 27) 530-601
E-mail: info@goditesz.hu
Honlap: www.goditesz.hu

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

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

Dunakanyar Polgárőrség  
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Göd
Cím: 2132 Göd, Villamos utca 6–8.
Központi iroda: Göd, Kinizsi – Kádár utca sarok
Telefon: (06 20) 746-5310

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

KÖZLEMÉNY

Pályázati felhívás háziorvosi körzet betöltésére
Göd Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az alábbi pályázati fel-
hívást teszi közzé a 7. sz. felnőtt házior-
vosi körzet betöltésére az Egészségügyi 
Alapból történő finanszírozással, 
a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelővel kötött szerződés értelmében, 
vállalkozás keretében.
A meghirdetett háziorvosi körzet 
praxisjoga térítésmentesen megsze-
rezhető.

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 
1718 fő

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Ösz-
szekötő út 3.

Leadási határidő: 2019. augusztus 1.

Az elbírálás határideje: 2019. augusz-
tus 31.

A pályázat benyújtásának módja, 
helye: A pályázatot 1 példányban zárt 
borítékban, személyesen vagy postai 
úton lehet benyújtani Göd Város Ön-
kormányzathoz (2131 Göd, Pesti út 
81.). A  borítékra kérjük ráírni: „7. sz. 
körzet háziorvosi pályázat”

A pályázattal kapcsolatos további in-
formáció dr. Szinay József címzetes 
főjegyzőnél, a (06 27) 530-030-as tele-
fonszámon kérhető.
A pályázati felhívás teljes szövege el-
érhető a városi honlapon: www.god.hu

Göd Város Önkormányzata

A Gödi Termálstrandfürdő minden 
strandszezonban valami újdonsággal 
lepi meg vendégeit. Tavaly nyár elején 
elefántcsúszdával, tengerparti világító-
toronnyal és barátságos vízi állatokkal 
– egy fókával, egy orkával és egy vízi-
lóval – népesítették be az átalakított 
gyermekmedencét, mellette pedig új 
játszóteret alakítottak ki a kicsiknek. 

Idén nyáron egy hatszemélyes, zu-
hanyzóval és pihenő előtérrel ellátott 

hagyományos finn szauna kapott he-
lyet a strandon, és a környezetében 
új viacolor járdaszakasz is épült. Az 
igazi wellness élményt kínáló, igényes 
kivitelű létesítmény nagyon népszerű 
a látogatók körében. A finn szauna a 
keringési rendszerre, az immunrend-
szerre, a bőrre és a hormonrendszer 
működésére is jótékony hatással van. 
Érdemes kipróbálni!

K. B.

FEJLESZTÉS

Finn szaunát adtak át a termálstrandon
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− Mi tette lehetővé ezt a zenei kirán-
dulást?
Szavári Anita: Az  ottani kétnapos 
zenei fesztiválra kaptunk meghívást, 
amit nagy megtiszteltetésnek tartot-
tunk. A gödi önkormányzat segítségé-
vel szervezhettük meg utunkat, s ezért 
ez úton is köszönet illeti dr. Pintér 
György alpolgármestert és  munkatár-
sait. Június 19-én indultunk és  23-án 
érkeztünk haza.

− Mit kell tudnunk a monthey-i fesz-
tiválról?
Sz. A.: A Fête de la Musique egy nagy 
hagyományokkal rendelkező kétnapos 
minifesztivál, amely a város több hely-
színén zajlik egy időben, maguk a kon-

certek pedig a  déli óráktól késő estig 
követik egymást. A  fellépők között 
rockbandák és  komolyzenei együtte-
sek egyaránt megtalálhatóak. A  Gödi 
Ifjúsági Fúvószenekar két koncertet 
adott a  fesztiválon, mondhatom, szép 
sikerrel.

− A  fellépések mellett jutott idejük 
egyéb programokra is?
Sz. A.: Nagy örömünkre igen. A mon-
they-i önkormányzat testvérvárosi 
kapcsolatokért felelős vezetője két, ott 
élő honfitársunk segítségével kalauzolt 
bennünket, sőt egy idegenvezető is el-
kísért bennünket a városnézésre és egy 
magashegyi kirándulásra. A  vendég-
látóink kedves figyelmességgel bántak 

velünk, a gyerekek nagyon jól érezték 
magukat.

− Hányan vettek részt a svájci turnén?
Nyikes Róbert: A Gödi Ifjúsági Fúvós-
zenekart húsz gyerek és  négy kísérő 
képviselte, s a koncerteken az utóbbiak 
is pódiumra léptek.

− Milyen zeneművek szerepeltek a re-
pertoáron?
Ny. R.: Igyekeztünk minél szélesebb 
zenei palettáról válogatni, így játszot-
tunk ismert filmzenéket, de szambát 
és  csacsacsát is, s  természetesen nem 
maradhatott ki a  programunkból 
Brahms Magyar táncok című műve 
sem. 

− A gyerekek hogyan értékelték a sváj-
ci utazást?
Ny. R.: Mindannyian jól érezték ma-
gukat, sok-sok élménnyel gazdagod-
tak, s külön is kiemelték vendéglátóink 
szeretetteljes figyelmességét, kedvessé-
gét.

W. B.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Monthey-ben koncertezett a Gödi Ifjúsági 
Fúvószenekar

Svájci testvérvárosunk, Monthey vendége volt júniusban a  Németh László 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara. Szavári Anita 
igazgatóhelyettestől és  Nyikes Róbert zenekarvezetőtől kértünk rövid beszá-
molót az utazásról.

Egész nyáron 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.
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Az első állomás Nagyvárad volt, ahol megtekintettük Erdély 
legnagyobb barokk székesegyházát és a kincstári gyűjte-
ményt, amelynek része a  Szent László koponyáját őrző 

herma is. 
Késő este érkeztünk Tusnádra, ahol meleg vacsorával várták 

a csoportot. Mindenki elfoglalta a szobáját, majd nyugovóra tér-
tünk, mivel korai ébredés várt ránk.

Másnap reggel Udvarhelyszék egyik legszebb középkori templo-
mát látogattuk meg Bögözben, ahol a XIV. század legvégétől a XV. 
század közepéig terjedő évtizedekben keletkezett Szent László- 
és Szent Margit-legendákat nézhettük meg a freskókon. A gyönyö-
rű, fakazettás mennyezetet látva elgondolkodhattunk azon, hogy 
őseink micsoda időtálló alkotásokat tudtak létrehozni a mai, mo-
dern technikák alkalmazása nélkül is.

Korondon frissen sült pisztrángos ebéd következett, majd vá-
sárlás, és máris indultunk tovább Farkaslakára, Tamási Áron sír-
jához. Rövid megemlékezés és koszorúzás után folytattuk utunkat 
a  székelyek fővárosába, Székelyudvarhelyre, ahol bejártuk a  szo-
borparkot, majd megpihentünk, és indultunk tovább Tusnádfür-
dőre.

A nap fénypontja a ferences rendi Böjte Csaba atya gondozásába 
vett Szent László Gyermekotthon meglátogatása volt. Csillogó sze-
mű, mosolygós, 5-17 éves gyerekek vártak ránk. A zarándokcso-
port támogatásaiból 530 kilogrammnyi tartós élelmiszert vásárol-
tunk, és az itthonról magunkkal vitt ruhákat, cipőket, játékokat, 
könyveket is átadtuk az otthon lakóinak. Minden jelen lévő gyer-
meknek egy-egy tábla csokoládét, banánt és  süteményt ajándé-
koztak a csoporttagok, így személyes kapcsolatba is kerülhettünk 

a gyerekekkel. A  sok-sok szeretet, jóság és őszinteség láttán mé-
lyen meghatódtunk, amikor a gyerekek megragadták a kezeinket, 
és hívtak bennünket, hogy nézzük meg, hol laknak, milyen a szo-
bájuk. A nevelők velük együtt élnek az otthonban, rendre, mun-
kára, tanulásra és az élet szeretetére tanítva őket. Elfeledtük a napi 
gondjainkat, megszűnt számunkra a külvilág, s egy órán át csak 
a szeretetnek éltünk és a gyerekekre figyeltünk: a szívünkbe zártuk 
őket, neveik és mosolyuk egy életre bevésődtek a tudatunkba. Úgy 
éreztük, hogy többet kaptunk tőlük, mint amennyit mi vittünk ne-
kik. A szeretet olyan magas fokát tapasztalhattuk meg közöttük, 
amivel ritkán találkozunk. 78 gyermek él az  otthonban. Fontos 
számukra a hit ereje és a Jóisten szeretete, amiből erőt meríthet-
nek a nehéz hétköznapokon. A gyerekek is készültek a csíksomlyói 
búcsúba, és reménykedtek, hogy ott még találkozhatnak velünk.

Újult erőre kapva másnap reggel korán indultunk Csíksomlyóra, 
ahová valamennyien elzarándokoltunk. Felekezettől függetlenül 
mindannyiunk számára nagyon nagy lelki élmény volt ott lenni 

KIRÁNDULÁS

Erdélyben jártunk – Gödiek 
látogatása a csíksomlyói búcsún

A Gödön Élő Erdélyiek és  Szimpatizánsok Baráti Köre 
szervezésében 49-en kirándultunk Erdélyben június 6. 
és 10. között. 

A Szent László király koponyáját őrző herma Nagyváradon A Szent László Gyermekotthonban, Tusnádfürdőn

Az utazás szervezői a csíksomlyói nyeregben
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ÖNKÉNTES MUNKA

Megismertük, és most már teszünk 
is érte!

Május elején ötödik alkalommal jártunk helyismereti sétán 
a  Huzella-kertben az  Ismerjük meg Gödöt együtt csoporttal. 
A terület elvadult szépségeit látva a résztvevők között kialakult 
egy kis beszélgetés arról, hogy ha a  területet fenntartó Füvész-
kertnek korlátozottak is az  anyagi lehetőségei, mi azért tehet-
nénk valamit a kert szebbé tétele érdekében.

Dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert és a Huzella-kert igaz-
gatója örömmel fogadta a kezdeményezést, amelynek megvaló-
sítása nem ütközött akadályokba, mivel az önkéntes munkának 
nagy hagyománya van a budapesti Füvészkertben is.

Május 25-re hirdettük meg az első alkalmat, ám mivel többen 
érdeklődtek egy „esőnap” után, így június 1. is bekerült a prog-
ramba.

A két nap alatt 18 önkéntesünk összesen 55 órányi munkával 
járult hozzá a kert tavaszi rendbetételéhez. A szorgoskodók kö-
zött több korosztály is képviseltette magát a város szinte minden 
szegletéből érkezve. A  legfiatalabb önkéntes 4, a  legidősebb 75 
éves volt.

A munka és a fáradság megköszönhető. A lelkesedés és az ön-
zetlen tenni akarás azonban valami más, ami igazából megfizet-
hetetlen. Talán csak nagy tisztelettel és megbecsüléssel honorál-
ható, úgy, ahogyan a ritka kincseket szokás.

Remény és szándék is van a  folytatásra, mert ez a kert maga 
egy csoda; olyan különleges értéke a  városnak, amely érdemes 
a megóvásra.

Bátorfi Ildikó
„Ismerjük meg Gödöt együtt!” csoport

a magyarság legnagyobb búcsúján, és megélni azt a lelki csodát, 
amellyel mindannyian gazdagabbak lettünk. Az összetartozást, 
az  egységet, a  szeretet érzését és  a  büszkeséget, hogy mi mind 
magyarok vagyunk, és ez a kegyhely a miénk. Sok mindent hal-
lottunk a pápalátogatásról, ám itt most csak egy dolgot szeretnék 
kiemelni: Ferenc pápa arany rózsát adományozott a Csíksomlyói 
Segítő Szűzanyának, és ezzel a kitüntetéssel a világ legnagyobb 
kegyhelyei közé emelte Csíksomlyót, ami a  maroknyi székely 
népnek és a csángó magyaroknak óriási ajándék volt.

A napot megkoronázta Tusnádon a  trianoni emlékműnél 
tartott megemlékezés. Mécseseket gyújtottunk, elhelyeztük ko-
szorúinkat, és elénekeltük himnuszainkat. Megható zárása volt 
a napnak, hogy az egységet képviselve szeretetben és emelt fővel 
jelképesen leláncoltuk a koszorút, és a lakat kulcsát az Olt sebes 
hullámai közé vetettük.

Másnap Brassóba kirándultunk, megnéztük a belvárost, majd 
libegővel felmentünk a Cenk-hegy tetejére, és onnan tekinthet-
tünk le a városra, csodálhattuk a környező hegyeket. Ebéd után 
a Prázsmáron lévő erődtemplomot kerestük fel, amely a 13. szá-
zad elejétől századokon át épült, és az UNESCO a világörökség 
részévé nyilvánította.

Este meglátogatott bennünket egy anyamedve és három bocsa, 
ezzel nagy örömet szerezve és egyúttal kisebb riadalmat keltve 
a  szálláshelyünkön. Azon az  estén a  veszély miatt senki sem 
hagyhatta el a házát. Másnap reggel az ablakból fényképezhettük 
le a macikat. A Gondviselésnek hála, senki nem sérült meg.

Hétfőn kora reggel indultunk haza. Útközben megálltunk 
Fehéregyházán a  Petőfi Sándor-emlékműnél, elhelyeztük ko-
szorúnkat, és elénekeltük himnuszainkat. Hazafelé útba ejtettük 
Segesvárt. Az  óvárosban a  vár megtekintése volt utunk utolsó 
állomása.

Mindannyian épségben hazaértünk, késő este, fáradtan, de 
boldogan. Köszönjük a  résztvevőknek, hogy velünk utaztak, 
és  hisszük, hogy mindenkinek feledhetetlen élményekben volt 
része.

Vargáné Marika, a szervezők nevében

Trianoni megemlékezés Tusnádfürdőn
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

A  sétákon való részvétel díjmentes, de néhány intézmény csak 
belépőjeggyel látogatható. A sétákat csak szélsőségesen rossz idő-
ben halasztjuk el.
Szervezők: Bátorfi Ildikó és Kurdi Imre.
Az „Ismerjük meg Gödöt együtt!” Facebook-csoport oldalán 
további információk és számos fotó található a korábbi sétákról.
A sétákkal kapcsolatban további tájékoztatás:
godivarosjarok@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk!

Kincsem csodálatos története
és a sokat látott istálló, amelyből világhódító útjaira 

indult a magyar versenyló

Időpont: 2019. augusztus 4., vasárnap, 15 órától 17.30-ig
Gyülekezés: Göd, Kincsem Udvarház, Pesti út felőli bejárat

Nem lesz könnyű egyetlen délutánba sűríteni mindazt, ami Kin-
csem és az épület kapcsán elmondható, hiszen beszélünk kell
•  a valamennyi versenyét megnyerő, és ezzel a mai napig világre-

korder versenyló „viselt dolgairól”;
•  Robert Hesp idomárról, akinek az élete oly kalandos volt, hogy 

akár egy Jókai-regényhős is lehetne;
•  a lótenyésztésről tényleg mindent tudó Blaskovichokról, akik 

nélkül Kincsem sem születhetett volna meg;
•  az istállóról, amely Göd legrégebbi építménye, és  amely még 

most is számos titkot tartogat számunkra;
•  az angol trénerek házairól, amelyek a  Bajcsy-Zsilinszky úton 

sorakoznak (még);
•  a Fácán fogadóról, amely Kincsem dicsőséges éveiben tömve 

volt a világ minden részéből idesereglő újságírókkal;
•  és a  vasútállomásról, ahol Hesp úr és  Frankie, az  istállós fiú 

felügyelete mellett vonatra szállt a  versenystáb: Kincsem, egy 
edzőtárs paripa és Csalogány, a tarka macska.

A tervek szerint lehetőségünk lesz bejutni az udvarházba, és ott 
vetített képes előadást tartani.

Előkészületben: A középkori Göd
2019. szeptember 7., szombat, 14:30

A szervezők

KLUBÉLET

Sikeres félévet zárt a Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub

A félévzáró Iván-napi összejövetelt hagyományosan a Duna-part 
Nyaralóházak grillteraszán tartotta a klub, ahol a tagság megelé-
gedésére finom ebédet szolgáltak fel, s desszert meg ital is került 
az asztalokra.

A klub tagjaiból alakult ének- és tánccsoport a jelenlévők szó-
rakoztatására bemutatót tartott, majd elhangzott az  Iván-napi 
köszöntő, voltak szavalatok, és  nem feledkeztek meg az  Apák 
napjáról sem, majd köszöntötték a név- és születésnaposokat.

Dr. Farkas Ágnes, a klub vezetője köszönetet mondott a Civil 
Tanács javaslata alapján az önkormányzattól kapott kiemelt tá-
mogatásért, amit Göd várossá nyilvánításának 20. évfordulója 
alkalmából kaptak, és amit sikerült jó célokra fordítani.

A klubvezető beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt félév 
során megtekintették a Seuso-kincseket a Nemzeti Múzeumban, 
meglátogatták a  Szent István-bazilikát, két egynapos buszos 
kirándulást tettek Egerbe és  Ipolytarnócra, ellátogattak Eszter-
gomba, ahol a bazilikát és a Vármúzeumot nézték meg. Kétszer 
voltak a Váci Dunakanyar Színházban, ahol a Padlás és a Can-
terbury mesék című darabot látták, majd legutóbb a Törley Pezs-
gőmanufaktúrát látogatták meg. Minden alkalommal igen élve-
zetes és igényes idegenvezetést kaptak. Az ezeken az alkalmakon 
készült fotókat és videókat a Facebook-oldalukra feltették, hogy 
azok is láthassák, akik nem tudtak részt venni az eseményeken.

Mindezeken túl egész félévben működött a  „bakancsos” túra, 
ahol a Börzsönyt, a budai hegyeket és a Pilist járták be, s három na-
pot Aggtelek környékén túráztak, ahol négy barlangot néztek meg.

Két meghívott vendégük, Markó József polgármester és Tóth 
Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője tartott ismertetést 
a gödi tervekről, problémákról és feladatokról, valamint az idős 
embereket segítő lehetőségekről.

Eseménydús, tartalmas félévet zártak. A klubnap végén kelle-
mes nyári pihenést kívántak a klub tagjainak.

Találkozunk szeptemberben!
Napos Oldal Nyugdíjas Klub
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‒ Hogyan ünnepelte a születésnapját?
‒ Itt a  kertben gyűltünk össze közel har-
mincan. Nemcsak Gödről jöttek vendégek, 
hanem Hajdúhadházáról és  Téglásról is 
érkeztek családtagok, barátok, városve-
zetők. Nagyon családias és  jó hangulatú 
ünnepség volt. Hajdúhadházon születtem, 
és  1951-ig ott is éltem. Legénykoromban 
sokat jártunk át a szomszédos településre, 
Téglásra, innen származik a két hajdúsági 
városhoz való kötődésem.

‒ Mióta él itt Gödön? Hogyan került ide?
‒ Amikor ipari tanulónak jelentkeztem, 
Újpesten vettek fel tímárnak, ami akkor 
a bőripar fellegvára volt. Az iskola elvégzé-
se után elvittek katonának, ahonnan 1956-
ban szereltek le. Debrecenbe kerültem, 
a  hajdúsági bőrgyárba, majd az  Újpesti 
Bőrgyárban dolgoztam, aminek Horány-
ban volt üdülője. Sokat jártunk erre a kör-
nyékre, a  Fészek üdülőben nagy élet volt, 
de eljöttünk egészen a Széchenyi csárdáig, 
ahol esténként élőzene szólt. Megszerettem 
Gödöt, de akkor még nem gondoltam arra, 
hogy itt fogok élni. Azonban a csoportom-
ban dolgozott egy idős gödi bácsi, ő mond-
ta, hogy parcelláznak a „kiserdő” mögötti 
részen, ugyanis ez a terület akkor még tel-
jesen lakatlan volt. Az 1960-as évek végén 
vettünk egy telket, ahova előbb egy kis fa-
házacskát, majd lakóházat építettünk. Az-
óta itt élünk.

‒ Több műve (emléktáblák, oszlopok, pa-
dok) látható itt Gödön: a  Németh László 
Iskolában, a  Feneketlen-tónál, a  Mari-
gnane téren. Eddig körülbelül hány tár-
gyat készített?

‒ Közel ötszázat, s ezek között vannak ki-
sebb és nagyobb munkák is. Gödön hozzá-
vetőlegesen száz tárgy van, a  legtöbb ma-
gánszemélyeknél.

‒ Mikor kezdett el fafaragással foglalkoz-
ni?
‒ Amikor elmentem nyugdíjba, unatkoz-
tam itthon. A  Huzella Iskola sportcsar-
nokának építésekor fenyőfákat vágtak ki, 
melyek közül az egyiket korábban villám-
csapás érte. Nézegettem, és  nagyon meg-
tetszett. Az  építésvezetőtől elkértem ezt 
a  fát. Az  egyik részéből a  Németh László 
Iskolába faragtam egy emléktáblát, ami-
re a  kiváló tanulók nevei kerülnek fel. 
Szommel Józsi bácsi segített nekem a kez-
deteknél, ő bíztatott, hogy érdemes a fara-
gással foglalkoznom. 

‒ Milyen fával szeret dolgozni?
‒ Dolgoztam már akáccal, tölgyfával, fenyő-
fával, nyárfával, juharfával, mindegyiknek 
vannak előnyei és  hátrányai is. Az  em-
lékfákat, kopjafákat tölgyfából szeretem 
készíteni, mert tartósabb, maradandóbb 
figurákat lehet kifaragni belőlük. A  fenyő-
fával szálirányban jó dolgozni. A juharfából 
és a nyárfából könnyű figurális dolgokat fa-
ragni, de az apró díszítéseket már csak spe-
ciális szerszámokkal lehet megmunkálni. 
Kedvelem a  turkesztáni szilt. Szeretek cso-
mós fákból kialakítani dolgokat. Előbb rá-
nézek a darab fára, és elgondolkodom, hogy 
abból mit tudok kihozni. 

‒ Mitől függ, hogy éppen mit farag?
‒ Mindig kitalálok valamit. Valamikor 
maga a  fa ihlet meg. Például a  Madarak 

és  fák napja logóját úgy faragtam meg, 
hogy találtam egy leszakadt ágat, aminek 
a belső része nagyon szép erezetű volt, ki-
fordítottam, s  ez lett a  logó. Mindig van-
nak olyan alkalmak, ünnepek, fesztiválok, 
amikre készítek valamit. A faragványaimat 
nem nevezném népművészetnek. Szobrot 
nem mertem faragni, mert ahhoz külön-
leges tudás kell, technika. Főleg táblaképe-
ket, borosüveg- és  virágtartókat, tálcákat, 
padokat, emlékoszlopokat készítettem. Na-
gyon művészi dolgokkal nem foglalkozom, 
naiv fafaragó vagyok, hobbiból csinálom. 
Vannak munkáim, amelyek szépen sike-
rültek, de nem vagyok művész. Feleségem 
a fő kritikusom, ő is nagyon szereti a kéz-
műves dolgokat: rengeteget hímez, horgol, 
varr, gobelineket készít.

‒ Min dolgozik éppen?
‒ Szeptemberben lesz Tégláson gulyásfesz-
tivál, arra készítek egy címert nyárfából. 

‒ Mikor és hogyan kezdte el megszervezni 
a Madarak és fák napját?
‒ Gyerekkoromban Hajdúhadházon rend-
szeresen megrendezték a  Madarak és  fák 
napját, s azon cserkészként mindig részt vet-
tünk. Már akkor is nagyon szerettem a ter-
mészetet, és ezt akartam átadni a gödi gyere-
keknek is, hogy óvják, védjék környezetüket. 
Amikor 1994-ben elmentem nyugdíjba, itt 
a  „kiserdőben” rendeztük meg az  első Ma-
darak és fák napját önkormányzati támoga-
tásból és civil összefogásból. A gyerekek szí-
vesen jöttek akkor és mai a rendezvényekre 
is. Az erdőben körülölelt minket a természet. 
Pár éve a  Duna-part Nyaralóházak ad ott-
hont az  eseménynek, ahol kulturált körül-
mények között lehetünk, és az eső elől is van 
hová behúzódnunk.

‒ Rengeteg elismerést, oklevelet kapott 
az  évek során a  közösségért végzett tevé-
kenységéért, többek között Pro Urbe-díjat 
Göd városától és  a  Hajdúhadház város 
dísz polgára címet.
‒ Örülök, hogy a mindenkori városvezetés-
től függetlenül el ismert a munkám. Ezek-
kel a  kitüntetésekkel nem Nagy Gábort 
értékelték, hanem a  közösségért végzett 
munkát. Én a városért mindig is szeretet-
tem tenni valamit, a  szívügyem a  „kiser-
dő”. Egyik évben a  kézműves tábor zárá-
sakor kaptam egy korsót ajándékba, amire 
az  volt írva, hogy „Kiserdei Nagy Gábor 
úrnak köszönettel”. Nem merték átadni, 
mert féltek, hogy megsértődőm a  „kiser-
dei” jelzőn, pedig nagyon örültem neki.

Vida-Szabó Emese

INTERJÚ

Nagy Gábor fafaragó köszöntése
Májusban ünnepelte 85. születésnapját Nagy Gábor fafaragó, az idén 25. alka-
lommal megrendezett Madarak és fák napja örökös házigazdája, akit otthoná-
ban kerestünk fel.
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Idén fokozott szúnyoggyérítésre volt 
szükség
A Duna magas vízállása és a belvizek miatt nyár elején rendkívüli 
szúnyoghelyzet alakult ki. Eddig négyszer volt légi szúnyoggyérí
tés, és három alkalommal földi gyérítés. Ezt a feladatot alapvetően 
a Katasztrófavédelem látja el. A szokásosnál nagyobb szúnyogsza
porulat miatt azonban az önkormányzat ezúttal pluszforrást biz
tosított költségvetéséből a szúnyogok elleni védekezésre. Egy légi 
és egy földi gyérítés részben, egy másik gyérítés pedig teljes egé
szében a város megrendelésére és finanszírozásával valósult meg, 
3,2 millió forint értékben. 

Jakab Júlia, az önkormányzat környezetvédelmi referense a kér
déssel kapcsolatban a  következőket mondta: „A szúnyoggyérítés 
gyakoriságát a szakemberek a csípésszám függvényében határoz
zák meg. A nyár folyamán további szúnyogirtás is várható, ha ez 
indokolt lesz. A jövőben szeretnénk elérni, hogy nagyobb szerepet 
kapjon a biológiai szúnyoggyérítés a kémiai gyérítéssel szemben, 
hiszen ez kisebb környezetterheléssel jár. A  biológiai szúnyogy
gyérítés döntően szelektív hatású biológiai szerekkel végzett lár
vairtáson alapul, amelyet előzetesen felmért tenyészőhelyeken 
– vizes élőhelyeken – végeznek. Azt azonban el kell mondanunk, 
hogy az ideihez hasonló, jelentős túlszaporodás esetén önmagában 
a biológiai gyérítés a szakemberek szerint sem jelent megoldást.”

Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igaz
gatója az M1 aktuális csatornának néhány napja adott interjúban 
elmondta: a jövőben is számítanunk kell a szúnyogoknak az idei
hez hasonló túlszaporodására.

Az éghajlat melegedésével könnyebben áttelelhetnek a szúnyog
peték és lárvák, illetve a kifejlett szúnyogok, és hamarabb kezdődik 
a  tenyészidőszak is. Az  egyre gyakoribbá váló, hirtelen lezúduló 
nagymennyiségű eső miatt pedig pocsolyák, állóvizek alakulnak 
ki, ami kedvez a szúnyogok szaporodásának.

A szúnyogok elleni védekezésben a lakosság azzal teheti a  leg
többet, ha nem hagy a  kertben pangó csapadékot, öntözővizet, 
mert a vödrökben, kerti edényekben, mélyedésekben maradt víz
ből is sok szúnyog kelhet ki.

K. B.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Göd Város Önkormányzata idén is csatlakozott az Európai Mobilitási 
Hét környezetvédelmi kezdeményezéshez, melynek célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét 
a környezettudatos közlekedés lehetőségeire. 

Ízelítő a 2019. szeptember 16. és 22. között 
rendezendő változatos programokból: 

•  helytörténeti kerékpártúra,
•  éjszakai kerékpártúra,
•  kerékpárszerelő foglalkozás,
•  Becsal sportnap,
•  sárkányhajózás,
•  séta kisgyermekeseknek és nyugdíjasoknak, 
•  és még számtalan más rendezvény.

Részletes program a Gödi Körkép augusztusi 
számában!

Az akció idei mottója: „Sétálj velünk!”
A kiemelt téma ezúttal a biztonságos gyaloglás és kerékpározás. 
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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 te-
metővel szemközti földútról közelíthető 
meg.

A 2019. évben az alábbi táblázatban fel
tüntetett napokon 8 és 16 óra között fogad
juk a lakosság által kiszállított zöldhulladé
kot. 

Egy ingatlanról az átvételi napokon ma
ximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, vagy 1,5 
m³ nem zsákolható hulladékot áll módunk
ban térítésmentesen átvenni. Amennyi
ben ennél több hulladékot szeretne leadni, 
az  térítésköteles. A  térítési díjat a  helyszí
nen kell kifizetni. (Átvételi díjak: 1 zsák 
vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) Az átadás
nál a  lakcímkártya bemutatása kötelező. 
Üdülőingatlannal rendelkező ügyfeleink 
az utolsó hulladékszállítási díj számlájával, 
vagy annak feladóvevényével igazolhatják, 

hogy gödi nyaralójukból származik a zöld
hulladék.

Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása

A 2019. április 29. és szeptember 20. kö-
zötti időszakban a Gödi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. bevezeti a  háztól 
történő zöldhulladék-elszállítást.

A zöldhulladék begyűjtése a naptár sze
rinti páros heteken az  adott körzetre ér
vényes hulladékszállítási napon történik. 
(Páros héten a  zöldhulladékot, páratlan 
héten a  szelektív hulladékot szállítjuk el.) 
A  közszolgáltatás keretein belül minden 
szállítás alkalmával 1 darab, cégünk fel
iratával ellátott zöldhulladékgyűjtő zsákot 
szállítunk el térítésmentesen. A  szállítás 
alkalmával minden esetben 1 darab csere
zsákot hagyunk a helyszínen. Április köze
péig, az első szállítás előtt a „kezdőzsákot” 
minden ingatlanhasználóhoz eljuttatjuk. 

Ha valaki több zsákot szeretne elszál
líttatni, az  térítésköteles. A  10 zsák feletti 
szállítási igényt a  tervezhetőség érdekében 
minden esetben kérjük előre jelezni a Hull
ladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálatán az 
info@godihulladek.hu emailcímen vagy a 
(06 27) 530611es telefonszámon! A  zsá
kokat a  szállítás napján reggel 7 óráig kell 
az  ingatlanok elé kihelyezni. 2019. április 
29. és szeptember 20. között, a háztól tör
ténő zöldhulladékgyűjtés során csak a cé
günk logójával ellátott zsákban kihelyezett 
zöldhulladékot áll módunkban elszállítani. 
A kötegelt, illetve nem zsákolható zöldhul
ladékot ügyfeleink a táblázatban szereplő 
napokon szállíthatják ki az átvételi helyre.

A cégünk feliratával ellátott zöldhulla
dékgyűjtő zsák beszerezhető a  következő 
üzletekben. A zsákok ára, ami tartalmazza 
a szállítás és az ártalmatlanítás költségeit is, 
bruttó 250 Ft/darab.
•  Fakusz-H. B. Kft. − Gazdabolt (2131 Göd, 

Pesti út 82/A)
•  Wolav Kft. − Gazdabolt (2132 Göd, Duna 

út 4.) 
•  Mosoly ABC (2131 Göd, Alagút utca 

12/6.)

A háztól történő zöldhulladékszállítások 
várható idejét megtekinthetik az  alábbi táb
lázatban, illetve a www. godihulladek.hu hon
lapon.

2019. év
HÉT HÓNAP NAP tól-ig
30. július 22–26.
32. augusztus 05–09.
34. augusztus 19–23.
36. szeptember 02–06.
38. szeptember 16–20.

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem 
keveredhet más hulladékkal (kő, beton, ve
gyes hulladék), amely akadályozza a feldol
gozási folyamatot. Amennyiben az elszállí
tandó zöldhulladékot nem az  előírtaknak 
megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, 
úgy cégünk azt nem köteles elszállítani.

Ha bármilyen oknál fogva az adott napon 
az  ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot 
nem szállítjuk el, kérjük, hagyják a zsáko
kat az ingatlan előtt, melyeket a következő 
napon elszállítunk.

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
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

HUZELLA ISKOLA

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
2019. június 14-én, pénteken 17 órakor volt a ballagás, és egy-
úttal az évzáró is. Idén 100 diák ballagott el. Az öt osztály-
ból a tanulók 65 százaléka megy gimnáziumba, 25 százaléka 
szakgimnáziumba, 10 százalékuk pedig szakiskolába.
A diákok több mint fele budapesti iskolákat választott. Kö-
zel 20 százalék váci tanintézetekben tanul tovább, Dunake-
szire valamennyivel több mint 10 százalék megy, míg egy-
egy diák Gödön és Fóton folytatja tanulmányait.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A ballagás június 14-én 17 órakor volt.
Összesen 93 diák ballagott, s  közülük 15-en szakközépis-
kolában, 37-en szakgimnáziumban, 40-en gimnáziumban 
folytatják tanulmányaikat, egy diák pedig művészeti iskolá-
ba jelentkezett. A legtöbben (51) Budapesten, 37-en Vácon, 
öten pedig Gödön választottak iskolát.
A ballagó tanulók közül 16-an végeztek kitűnő eredmény-
nyel, és 17-en kapták meg a Németh László Díjat.

BALLAGÁS

Elbúcsúztak iskolájuktól 
a nyolcadikosok
A város három általános iskolájában június közepén el-
ballagtak a végzős diákok. Az ünnepi eseményekről ké-
pes összeállítást közlünk.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

HUZELLA ISKOLA

HUZELLA ISKOLA
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BÚZASZEM ISKOLA

A ballagás és az évzáró időpontja június 15-e, szombat 9 
óra volt. Idén 12 diák ballagott el a Búzaszemből. Közülük 
11 gyermek megy gimnáziumba vagy szakgimnáziumba, 
egy pedig egyéb iskolába. Általában is elmondható, hogy 
a Búzaszemből évek óta a gyerekek több mint háromne-
gyede gimnáziumban vagy szakgimnáziumban tanul to-
vább. 

VERSENY

Gödi siker az idei Szakma Sztár 
Fesztiválon

A Magyar Kereskedelmi és  Iparkamara szervezésében idén is 
megrendezték a  Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kibővítve 
ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel, melyek or-
szágos döntőjére „XII. Szakma Sztár Fesztivál” néven tavasszal 
került sor Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén.
A mintegy hatvan szakmában meghirdetett versenyen a  koz-
metikusok közül az alsógödi Radván Karen Róza végzett az első 
helyen, így városunk újabb „szakmasztárral” büszkélkedhet.

− Arra kérem, hogy mutatkozzon be az olvasóinknak, és persze 
meséljen arról is, hogy miképpen zajlott maga a verseny.
− Húszéves vagyok, és most fejeztem be a kétéves OKJ-s kozme-
tikusképzést a budapesti Szépmíves Szakgimnáziumban. A ver-
seny három fordulóból állt. Az elsőt egy írásbeli vizsga jelentette, 
amelynek kérdései a  teljes elméleti tananyagot felölelték. Több 
száz kozmetikustanuló vett részt ezen a  megmérettetésen, s  a 
legjobb tizenkettő jutott el a  keszthelyi középdöntőre. Itt szin-
tén volt elméleti vizsga, de amellett gyakorlati feladatokat is 
kaptunk, egyebek között bőrdiagnosztikát kellett végeznünk. 
Az első öt helyezett folytathatta a versenyt a Szakma Sztár Fesz-
tivál döntőjén. Ez utóbbi kétnapos verseny volt, ötféle gyakorlati 
feladatot kellett teljesítenünk, az  alapkezeléstől egy fantázias-
mink elkészítéséig. Nem kis meglepetésemre a zsűri nekem ítélte 
az első helyet.

− Május 7-én mi volt a délelőtti programja?
− Aznap köszöntötték a Parlament épületében az egyes szakmák 
dobogós helyezettjeit és a felkészítőiket. Nekem Sipos Zita koz-
metikus és sminkmester segített, rengeteg mindent köszönhetek 
neki. A  parlamenti ünnepség során valamennyien emléklapot 
kaptunk.

− Milyen tervekkel indul el a kozmetikusi pályán?
− Szeretnék minél több versenyen szerepelni, hogy folyamatosan 
fejlődhessek, és  szakmai tapasztalatokra tehessek szert. Május-
ban részt vettem egy sminkversenyen, amelyet szintén az Ipar-
kamara rendezett, s ezt is sikerült megnyernem. Valószínűleg le-
hetőséget kapok arra, hogy nevezhessek a következő nemzetközi 
EuroSkills versenyre, ahová az  egyes szakmák országos verse-
nyeinek első helyezettjeit hívják meg. és persze jó lenne eljutnom 
egyszer a WorldSkillsre is. Az pedig, hogy a szakmán belül merre 
tovább, egyelőre még formálódik bennem.

(w)
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− 7-8 éves korban, amikor a gyerek hang-
szert választ, szülőként mit érzékeltetek 
akkor a szinte ismeretlen dudáról? Láttá-
tok benne a lehetőséget?
Dobos Zoltán: Leventét első osztályos ko-
rában vittük el a váci zeneiskola nyílt nap-
jára, ahol a  népi hegedűt hallgattuk meg. 
További hangszerekre Levi nem is volt 
kíváncsi. Aztán egy alkalommal részt vet-
tünk Bese Botond dudás hangszerbemuta-
tóján. Az előadás annyira magával ragadta 
őt, hogy ott rögtön el is határozta, szeretne 
dudálni. Levi intézményi keretek között 
a mai napig hegedülni tanul, de a dudát te-
kinti fő hangszerének.
Mokos Béla: Csongor ügyes furulyás 
volt a  Búzaszem Iskolában, elsőben Dóra 
Áronnál tanult, de érdekelte őt a  duda is, 
ezért Áron azt tanácsolta nekünk, hogy 
dudáljon is, furulyázzon is. Emlékszem, 
hogy amikor elkezdett dudálni, egy ba-
ranta edzésen leszakadt a  körme, s  ezért 
heteket kellett kihagynia. Aztán annyira 
igyekezett, hogy a nyári szünetben már ott 
volt élete első dudás szaktáborában, ahol 
találkozhatott Pál Istvánnal, azzal az utolsó 

magyar dudással, aki még az apjától tanult 
dudálni.

− Miképpen lesz egy kisfiúból dudás? Ti 
hogyan lettetek azok?
Dobos Levente: Amikor a  zeneiskolába 
jelentkeztem, teljesen mindegy volt szá-
momra, hogy mi lesz a hangszerem. A he-
gedűtanár szimpatikus volt, ezért hozzá 
kezdtem járni. Aztán egyszer láttam őt egy 
dudással együtt zenélni. Emlékszem, ez 
nagyon felkeltette az érdeklődésemet.
Mokos Csongor: Nekem egyszerűen csak 
megtetszett a  duda hangzása, érdekesnek 
tűnt a hangszer, és kihívásnak tartottam.

− Tisztában voltatok-e azzal, hogy ha a fi-
atok dudás akar lenni, akkor olyan útra 
lép, ami enyhén szólva nincs kikövezve?
D. Z.: Ez sosem volt kérdés, mert Levi ki-
tartásával, szorgalmával és  nemkülönben 
a  mestere által kialakított oktatási mód-
szertan segítségével a  duda az  első számú 
hangszernek számít a fiunk életében.
M. B.: Fogalmunk sem volt arról, hogy 
mire vállalkozunk. A fiúk dudatanára, Bese 

Botond szépen vezetett minket az úton. Se-
gítettünk is neki kisebb dolgokban, aztán 
ahogy az évek múltak, jelentősebb dolgok-
ban is, mint például a gödi Országos Du-
dástalálkozó szervezésében.

− Most akkor könnyű vagy nehéz dudás-
nak lenni?
D. Z.: Mindkét fiú nagyon sikeres, ami 
korántsem abból adódik, hogy kevés a du-
dás növendék, és  így könnyű sikereket 
elérni. Az országos népzenei versenyeken 
egy kategóriába összezárva mindenfé-
le hangszer egymással versenyez. A  fiúk 
így érték el a legjobb helyezéseket ezeken 
a versenyeken.

− A  hétköznapokban mit jelent az, ha 
a családban van egy tehetséges gyerek?
D. Z.: Szülőként áldás és  egyben nagy fe-
lelősség is. Áldás, mert boldognak látjuk 
a gyerekünket, és büszkeséggel tölt el, hogy 
van olyan dolog a fiam életében, amiben ki-
magasló sikereket ér el. Persze felelősség is 
egyben, hogy a megszerzett tudását megfe-
lelő mértékben kamatoztatni tudja. Ehhez 
nekünk stabil hátteret és kellő támogatást 
kell biztosítanunk.
M. B.: Már megszoktuk, hogy hétvégeken 
szinte mindig akad valamilyen szerep-
lés, mert a  fiúk zenélnek és  táncolnak is. 
A hétköznapok még jobban terheltek, mert 
a  gimnáziumi órák után mindennap van 
zeneóra vagy táncpróba. Csongor általában 
késő este esik haza, és ő az, aki szinte min-
dig a legkorábban ébred. Beállt erre a „csa-
ládi üzem”, és már nem okoz nehézséget.

− Azt már tudjuk, hogy Levente hegedül is. 
Játszotok más hangszeren is?
D. L.: Én még furulyán, tekerőn, citerán 
és klarinéton.

BÚZASZEM ISKOLA

Aki dudás akar lenni…
Interjú Dobos Leventével, Mokos Csongorral és szüleikkel

Csongor 16 éves, Levente 15. Tizenéves koruk kezdetétől szerepelnek a legme-
nőbb népzenei fesztiválok nagyszínpadain. Dudával a  hónuk alatt bejárták 
már Közép-Európát, nevük van a „szakmában”. Ha elindulnak egy népzene-
versenyen, a biztos esélyesek között a helyük. Mindketten a Nemzeti Tehetség 
Program ösztöndíjasai. Ebből az apropóból beszélgettünk velük és szüleikkel.

Olykor bizony két dudás is megfér ugyanabban a csárdában

Mokos Csongor

OKTATÁS

26

www.godikorkep.hu



M. Cs.: Furulyán és kétfenekű dobon. Ta-
nultam hegedülni is egy évig, de az abba-
maradt. És persze van a kötelező zongora.

− És hol táncoltok?
M. Cs.: Korábban a gödi Röcögőben, jelen-
leg a  Váczi Néptáncegyüttesben és  a  gödi 
Dunavirág Néptáncegyüttesben.
D. L.: A Naszály Néptáncegyüttesben, a Vi-
téz-Virág Néptáncegyüttesben és a Csatto-
gók Néptáncegyüttesben.

− Ez nem kevés. Már felsorolni sem köny-
nyű. Valamiért fontosnak tartjátok a nép-
zene és néptánc párhuzamos tanulását?
M. Cs.: A népzenében a tempó tartása elha-
nyagolhatatlan, mivel tánc alá kell zenélni. 
Miközben táncolunk, szól a zene, és ez segít 
abban, hogy amikor én zenélek, ismerjem 
a helyes tempót, és jól helyezzem el a hang-
súlyokat. Mi nem kottából tanulunk zenél-
ni, hanem hallás után, de ez még önmagá-
ban kevés. Ismerni és  érezni kell a  táncot 
ahhoz, hogy jól tudjunk alázenélni.
D. L.: Ha egy zenész táncolni is képes, ak-
kor tudja, hogy neki mi lenne kényelmes 
táncosként. A  tánc a  ritmusérzékünket is 
fejleszti.

− Mit gondoltok a  fiúk jövőjéről? Mi lesz 
belőlük, ha nagyok lesznek?
M. B.: Úgy látom, hogy ez már eldőlt, csak 
végig kell menni az úton. Csongor a taná-

csunk ellenére gimnázium helyett a  zenei 
szakgimnáziumot választotta. Közben 
a  néptáncot sem adta fel, sőt, ha jobban 
kiszámolom, ebbe a zenélésnél is több időt 
tesz mostanság. Sajnálatos, hogy Magyar-
országon nincs olyan felsőfokú oktatási 
intézmény, ahol a népzenét és a néptáncot 
együtt oktatják.

− Fiúk, ti hogyan képzelitek el a saját jö-
vőtöket?
D. L.: Szeretnék zenélésből élni, és zeneok-
tatással is szeretnék majd foglalkozni.
M. Cs.: Én is zenész szeretnék lenni, engem 
is érdekel a zeneoktatás, de a dudakészítés is.

− Mire fordítottátok az állami ösztöndíjat?
D. L.: Hangszereket vásároltunk.
M. Cs.: Mi szintén, valamint szaktáborok-
ra és népviseletre költöttük.

− Milyen fontosabb szereplések vannak 
napirenden mostanában?
D. L.: Nemrégiben vettem részt a  felvidé-
ki Kisülésen rendezett Nemzetközi Dudás 
Farsangi Fesztiválon, Milus Fruzsina nép-
dalénekessel. A  szervezőknek tetszhetett, 
amit csináltunk, mert további két fesztivál-
ra is meghívást kaptunk tőlük.
M. Cs.: Júniusban volt a  népzeneoktatás 
ünnepe Óbudán, ahová Leventével együtt 
mentünk. Nemrég készült el az  Aprája 
lemeze. Ennek voltak és  lesznek lemez-

bemutató koncertjei. Hamarosan pedig 
megyünk a  táncegyüttessel Ipolyszalkára, 
ahol majd dudálni is fogok.
M. B.: Nyáron a zenei és táncos szaktábo-
rok következnek. Egyik a másikat éri. Min-
dig így telik el a  nyár. A  fiúk még éppen 
csak 16 évesek, ezért ez most még inkább 
a  tanulás időszaka, mintsem a  szereplésé. 
Bármennyire is nem úgy tűnik, de mi, szü-
lők azt szeretnénk, ha ez még egy ideig így 
is maradna.

B. I.

Kiemelt szponzoraink voltak: 
Piramis Építőház Kft., Göd,
Napos party Kft. (Duna csárda)

További támogatóink:
Aphrodite Hotel, Bambusz Szépség-
szalon, Barkács- és  gazdabolt, Boros-
tyán Csemege, Csepregi Cukrászda 
és  Fagylaltozó, Don Papa Pizzéria, 
Dunakaland Kalandpark, Duna-Part 
Nyaralóházak, Felsőgödi Kenyérlelde, 
Firka Papír-Írószer, Gödi Horgászbolt 
– Bene Zoltánné, Gödi Termálfürdő, 
Gödör vendéglő és  Bowling, Gyöngy-
virágbolt, Inczeffy Patika és  Magán 
Szakorvosi Rendelő, Kaméleon Szép-
ségszalon – Raáb Gábor, Kézmű Köz-
hasznú Nonprofit Kft., Kincsem Park 
virágüzlet, Korzó Bisztró Sződliget, 
Kuckó fagyizó, Maszatka bababolt, 
Naszálytej Zrt., Paula Női Szabóság, 
Pipicake Cukor és Torta Design, Plusz 
Market, Rétesház – Göd, R. S. T. Pék-

ség, Szemcsi Optika, Tipo Fruit Kft., 
Tó Bisztró, Tücsök papírbolt, Tündér-
kert játékbolt, Vági Józsi Cukrászda, 
Vega-Impex Kft.,jViktória Gyógyszer-
tár, Vili Zöldség, Wolav gazdabolt.
 
Köszönjük az  alábbi bölcsődés kis-
gyermekek szüleinek:
Barna Soma, Dudás Petra, Erdei János, 
Fabók Ádám, Gáspár Márton, Grósz 
Marcell, Hegedűs Dénes, Karóczkai 
Bence, Komár Ádám, Kurucz András, 
Madanec Emma, Majoros Lili, Möd-
linger Ábel, Nagy András, Nagy Péter, 
Pietka Lenke, Takserer Lilla, Tokár 
Zoé, Tomka Boróka, Váraljai Hanna, 
Varga Nikolett.

A bölcsőde dolgozói

Dobos Levente

KÖSZÖNET

Családi játszónap a Szivárvány Bölcsődében
Köszönet azoknak a gödi kisgyermekes családoknak, cégeknek és vállalkozásoknak, akik és amelyek támogatásaikkal 
és adományaikkal hozzájárultak a környezettudatosság jegyében megrendezett játszónapunk sikeréhez!
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Április 13-án éjjel két órakor gyüle-
keztünk, majd a bepakolást és búcsúz-
kodást követően kezdetét vette a nagy 
kaland. A  hosszú utazást Anna néni 
különböző történetekkel tette színe-
sebbé. Az  érintett városokról osztott 
meg velünk hasznos tudnivalókat, 
sőt saját történeteket is. „Tarsolyából” 
időnként előhúzott egy-egy filmet is, 
az  unalom elűzésére. Így például Né-
metországon áthaladva megnéztük 
a Csendes éj című filmet. Az első éjsza-
kát a franciaországi Metz-ben töltöttük 
egy tranzitszálláson, ahonnan hajnal-
ban indultunk tovább. A  Csalagúton 
átkelve jutottunk el Angliába. Első lát-
nivalóként a  canterburyi katedrálist, 
Anglia csodálatos, túlnyomórészt gó-
tikus stílusban épült főtemplomát ke-
restük fel. Második nap este érkeztünk 
meg a  találkozási pontra, ahol a  ven-
déglátó családok vártak bennünket. 
Mindenki izgatottan találgatta, vajon 

hová, milyen helyre fog kerülni. 4-7 fős 
csoportokban helyeztek el bennünket, 
a családok kérésétől függően.

A következő reggelen kivétel nélkül 
minden gyermek boldogan érkezett 
a buszhoz. Azon versengtek, hogy ki-
nek van jobb helye. A  boldogságtól 
ragyogtak az  arcok, amikor sorolták, 
hogy mit kaptak vacsorára, milyen 
a  ház és  milyen kedvesek a  vendéglá-
tó családok. Az  első londoni napun-
kon a Westminster és City negyedeket 
jártuk be. Felültünk a  London Eye-
ra, majd gyalogos városnézés során 
megtekintettük a  parlamentet, a  Big 
Bent (ami sajnos fel volt állványozva) 
és  a  westminsteri apátság épületét. 
A  St. James Parkban elfogyasztottuk 
a  családok által készített úti elemó-
zsiát, majd elindultunk a  Bucking-
ham-palotához, ahol éppen elcsíptük 
az  őrségváltást. Elsétáltunk a  Trafal-
gar térre, majd a királyi lovas testőrség 

laktanyájához és  a  Downing Streetre 
is. A buszunk átvitt bennünket a City 
városrészbe, ahol felkerestük a  Tower 
of Londont. A  hatalmas tömeg miatt 
sajnos nem jutottunk be a koronázási 
ékszerekhez, így a  Fehér Toronyban 
kiállított lovagi páncélokkal és  fegy-
verekkel ismerkedtünk meg. Végeze-
tül a  Tower hídon keresztül tettünk 
egy sétát a  Temze partján, majd a  St. 
Paul-székesegyház érintésével vissza-
érkeztünk a buszhoz.

Második angliai napunkon ejtettük 
meg a vidéki kirándulásokat. Oxford-
ban körülnéztünk az  egyetemváros 
ódon épületei között, és  felkerestük 
az Oxford Castle várbörtönét. A gyer-
mekek legnagyobb örömére lehetőség 
nyílt az  egyetem ebédlőjében is szét-
nézni, amely manapság a Harry Potter 
forgatások helyszíneként is elhíresült. 
Majd délután a Hampton Court-palota 
felé vettük az irányt, amely a Tudorok 
korának, valamint az angol reneszánsz 
és barokk építészet egyik legszebb pa-
lotája.

Az utolsó napunkat ismét Londonban 
töltöttük. Első állomásként Greenwich-
be, a  „világ időszámításának központ-
jába” utaztunk, ahol az  Old Royal 
Observatory látnivalóit (sötétkamra, 
kezdőmeridián-vonal, csillagvizsgáló 
terem) tekintettük meg. Ezután szám-
talan világsztár és történelmi személyi-
ség élethű másával készíthettünk közös 
fényképet a Madame Tussauds Panop-
tikumban. A  viaszfigurákon túl egy 
kisvasút-utazás mutatta be számunkra 
a  hajdani London életét, és  egy látvá-
nyos 4D-s filmvetítés is várt bennün-
ket. A nap hátralevő részében fakulta-
tív programként a  csoport egyik fele 
a  British Museumba látogatott el, míg 
a csoport másik fele az Oxford Streeten 
sétálhatott és vásárolhatott.

A tartalmas négy napot követően 
búcsút vettünk a családoktól, és haza-
indultunk. Útban hazafelé felkerestük 
Belgiumban a  csodálatos Brugge-t, 
ahol megnéztük a piacteret, a Burg te-
ret, a Szent Vér-bazilikát és a városhá-
zát. Megkóstoltuk a belga konyha híres 
gofriját is. Az utolsó éjszakát Kölnben 
töltöttük. Az egész napos utazást Anna 
néni sztorik mesélésével, kvízkérdé-
sekkel és  filmvetítéssel tette érdeke-
sebbé. Éjfélre érkeztünk fáradtan haza 
az  iskolához, de életre szóló, felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodva.

Ragács Ildikó

Greenwichben megmutatták, hogy egyszerre két időzónában is jól érzik magukat

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Hello, London!
A gödi Németh László Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak egy csoport-
ja egyhetes angliai buszos utazáson vett részt áprilisban, százhalombattai di-
áktársaikkal együtt a Challenge Hungary Utazási Iroda szervezésében. A gödi 
diákokat két tanár és egy szülő kísérte el. Az utazás a „The Spirit of London” 
nevet kapta, jóllehet a  programok között egy vidéki kirándulás is szerepelt. 
A csoportot egy rendkívül felkészült és tapasztalt, nagy helyismerettel rendel-
kező idegenvezető hölgy, Anna néni kísérte.
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Iskolánk több, hatodik és  hetedik év-
folyamos diákja, két angoltanárunk 
kíséretében egy nyolcnapos varázslatos 
angliai utazáson vett részt május elején. 
Fő úti célunk nem a  főváros, London 
meglátogatása volt, hanem Anglia dél-
nyugati félszigetén, Devon és Cornwall 
látnivalóinak megismerésével töltöttük 
időnk jó részét. Nagy meglepetésünkre 
a  területet szubtrópusi növényzet bo-
rítja az Atlanti-óceán áramlatai okozta 
enyhe éghajlatnak köszönhetően. Elju-
tottunk az úgynevezett Land’s End -re, 
vagyis a világ végére is, Anglia legnyu-
gatibb pontjára, ahol a  világítótorony 
mögött a romantikus, meredek sziklá-
kon túl csodálhattuk a végtelen tenger 
megnyugtató látványát. Apálykor át-
sétáltunk a  Benedek-rendi apátságnak 
és kastélynak otthont adó St. Michael’s 
Mount szigetre, amelynek legmagasabb 
pontjáról egzotikus virágokkal borított 
függőkertek vezettek vissza bennünket 
a  tenger szintjéhez. Cornwall közepén 
az Eden Project földöntúli, óriás burák 
alatti botanikus kertjében is barangol-
tunk, ahol kicsit úgy éreztük, mintha 
egy esőerdőbe csöppentünk volna. 
Az önfenntartó, grandiózus növényház 
minden eszközzel felhívja a  látogatók 
figyelmét a  természetvédelem fontos-
ságára. Eljutottunk egy valódi mese-
beli, korhűen berendezett kastélyba is, 

amelyet hatalmas angolkert ölel körül. 
A  gyerekek azzal viccelődtek, hogy 
a  több mint 50 szobás Lanhydrock- 
kastélyban, ha rosszat álmodnának 
és  keresnék a  szüleiket, nem lenne 
bizony könnyű dolguk. Több tenger-
parti halásztelepülést is megnéztünk, 
hangulatos teaházakkal, ahol a  helyi 
kulináris különlegességeket, például 
a  cream tea-t vagy a  Cornish pastry-t 
ízlelhettük. Természetesen a  gyere-
kek nem hagyhatták ki a  tradicionális 
fish and chips-et, amely még távolról 
sem rokona az  itthoni halrudacskák-
nak. Az exeteri gótikus katedrális után 
Torquai kanyargós utcáin sétáltunk, 
majd Kents Cavern cseppkőbarlang 
titkait fedeztük fel angol idegenve-
zetéssel. Tanulóink élvezték a  valódi 
nyelvi közeget, tökéletesen elboldogul-
tak a nyelvtudásukkal, nagyon büszkék 
voltunk rájuk. Utazásunk visszafelé 
a  Cheddar-szurdokon keresztül veze-
tett, ahol eredeti angol cheddar sajtot 
is vásároltunk. Majd láthattuk az Avon 
folyópartján fekvő, Bath-ot és a  legen-
dás kőoszlopairól híres Stonehenge-t 
is. Utolsó angliai napunkon London 
westminsteri negyedét fedeztük fel, 
majd a  Csalagúton keresztül elhagy-
tuk a szigetországot. Utunkat kiválóan 
felkészült idegenvezető segítette, aki 
a hosszú buszozást is élvezhetővé tette 

érdekes ismertetőivel és  kvízeivel. Bár 
fáradtan, de rengeteg élménnyel gazda-
godva tértünk haza, nem véletlen, hogy 
még hazafelé többen megkérdezték, va-
jon mikor utazunk újra.

Ugyan a gyerekek nem az iskolai kör-
nyezetben töltötték a  hetet, de a  kör-
nyezetismeret, a történelem és az angol 
nyelvi órákon tanultakat csodálatosan 
kiegészítették a  felsorolt programok, 
és megtapasztalhatták, hogy az iskolá-
ban szerzett tudásukat hogyan kama-
toztathatják a való életben.

S. M. M.

A Gödi Németh László Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti 
Iskola kortárstánc tanszakának növendékei sikeresen szerepeltek 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség május 25-én megrendezett 
országos bajnokságán. A művészeti tanszak harminc lelkes növen-
déke vett részt a versenyen, amelyen három csoportunk indult.

Alapfok 1. osztályosaink (18 gyerek) nyílt kategóriában az első 
helyen végezek, és  elnyerték a  zsűri különdíját is. Szólót táncolt 
Füredi Blanka.

Alapfok 3. osztályosaink (10 táncos) mozdulatművészet kategó-
riában szintén első helyezést értek el, és ők is megkapták a zsűri 
különdíját. Szólót táncolt Pataki Mandula Anna növendékünk.

Alapfok 6. osztályosaink egy trió produkcióval (Bodnár Janka, 
György Nikolett és Györfi Adrienn) indultak a mozdulatművészet 
kategóriában, és arany minősítést szereztek.

Mindhárom csoport felkészítő tanára Boldog Mónika táncpeda-
gógus volt.

Csapataink sikeresen kvalifikálták magukat a  júniusban meg-
rendezendő Európa Bajnokságra, melynek házigazdája idén Bala-
tonfüred lesz.

B. I.

Az exeteri Anglia egyik legszebb középkori 
katedrálisa, a gótikus építészet kimagasló 
példája

HUZELLA ISKOLA

Csodálatos angliai utunk

A Rózsák lelke című koreográfia első helyet jelentett a táncos 
lányoknak

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Táncosaink sikerei
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A június 28-i koncert egyik föllépője 
a már Gödöt, s azon belül is a Belga Sör-
házat otthonának tekintő Dresch Quartet 
volt. Telt ház előtt játszottak, ezúttal is 
a  megszokott magas színvonalat nyújt-
va. A  kvartettet viszont egy szokatlan 
produkció követte, ám nem bántuk meg, 
hogy meghallgathattuk őket.

A Göod Times Blues (GTB) a  Keep 
Swinging táncosaival együtt adott fergete-
ges koncertet. Kevesen tudtak hátradőlve 

maradni a  székükben, mert annyira ma-
gával ragadó volt a  zene. Néhányan talán 
csodálkoztak azon, hogy mit keres egy 
blues együttes a Gödi Jazz Napokon, pedig 
ez egyáltalán nem furcsaság. A nagy nem-
zetközi jazzfesztiválokon mindig szerepel 
egy-két bluesbanda. Példa erre B. B. King, 
aki mindig hatalmas sikert aratott a jazzra-
jongók körében is.

A swing a  kezdetektől fogva a  jazz 
és  a  blues határmezsgyéjén mozgott, 

és  az  1930-as, 1940-es évek első számú 
táncőrülete volt. A  swing (Lindy-hop) ve-
zetett később a  boogie-woogie és  a  rock 
and roll táncokhoz, amelyek manapság is 
önálló kategóriaként szerepelnek a  tánc-
versenyeken.

A GTB együttes öt évvel ezelőtt alakult, 
és a jubileumot Gödön, a Széchenyi csárdá-
ban fogja megünnepelni augusztus 20-án, 
ahol a táncosokkal együtt a swinges reper-
toárját fogja előadni.

Ám addig is: Keep Swinging!, azaz Ma-
radj lendületben!

Gier Gabriel

Június 21-én a zsúfolásig megtelt Belga 
Sörházban különleges zenei élményben 
lehetett részük az éber szerencséseknek. 
Közel ötven éve nem volt példa arra, 
hogy egyszerre  szóljon Syrius- és Rák-
fogó-zene élő koncerten. Az újjáalakult 
utóbbi bandában az alapító Szakcsi 
Lakatos Bélát és Kőszegi Imrét is hall-
hattuk, míg a Syrius Legacy már negye-

dik éve játssza az 1969 és 1973 között 
koncertező Syrius együttes zeneműveit. 
Ráduly Mihály, a legendás együttes sza-
xofonosa, fuvolistája sok gödi jazznap-
ra és klasszikus zenei hangversenyre is 
eljön, mert megkapónak érzi e magas 
minőségű programok hangulatát.

Benkő Ákos dobos szerint „ha 
a  Syrius Legacynak létezik valahol 

otthona, támogatottsága és  törzskö-
zönsége, az egyértelműen Gödön van! 
Ötéves fennállásunk során az  utóbbi 
négy esztendőben itt lehettünk a Gödi 
Jazz Napokon. Köszönet ezért Wagner 
László fáradhatatlan elkötelezettségé-
nek és  szervezőmunkájának! Minden 
alkalommal vastapssal fogadnak ben-
nünket. Göd és a Belga Sörház a mi új 
Bercsényi-klubunk.”

(w)

DRESCH QUARTET ÉS GTB

Swingparti a Gödi Jazz Napokon

SYRIUS ÉS RÁKFOGÓ

Kivételes zenei csemege volt

Dresch Mihály (szaxofon) 1984-ben alapította meg kvartettjét

Swing, charleston, foxtrott, balboa? Szóljon 
a zene, és mi már ropjuk is!

A Syrius Legacy több mint emlékzenekar Kőszegi Imre (a doboknál) ma is nagyon ütős
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Június 15-e az első idei hőhullám egyik for-
ró napja volt, igazi kánikulával, a  hőmér-
séklet lassan szelídült meg az  esti órákra. 
A gödi botanikus kert hatalmas fái mögött 
lefelé ment már a  nap, amikor az  alkal-
mi nézőtéren helyet foglaltak a  vendégek. 
A  hangversenyre érkezőket dr. Orlóci 
László, az ELTE Füvészkert igazgatója kö-
szöntötte, és mesélt a Huzella-kert múltjá-
ról, jelenéről és tervezett jövőjéről.

A megnyitón elhangzott, hogy egy helyi 
baráti kör kezdeményezésére választották 
ki a  koncert helyszínét. Dr. Lepp-Gazdag 
József elgondolása alapján jött létre a  fent 
említett társaság ez év elején, helyi érték-
mentés és figyelemfelkeltés céljából. Az ak-
kor megfogalmazott álmok egyike valósult 
meg a  koncerttel, amely szépen belesimul 
Göd várossá avatása 20. évfordulójának 
eseményei közé. A  baráti kör úgy gon-
dolta, hogy szép lenne újjáéleszteni a  ha-
gyományt: régen rendszeresen csendült 
fel klasszikus zene a kertben, hiszen dr. 
Huzella Tivadar, a nemzetközileg elismert 
orvos-biológus, a terület egykori tulajdo-
nosa híres volt a zeneszeretetéről. Ő maga 
is képzett zongorista, s gyermekei és uno-
kái között is találhatók zeneszerzők és ze-
nészek.

Készült egy tablókiállítás is, amelyen 
dr. Huzella Tivadar, Beck Ö. Fülöp és 
dr. Gönczy Gyula szellemi örökségéről, 
Széchenyi Ödön és Arany László – a terület 
korábbi tulajdonosai – gödi kötődéseiről, 
illetve a Huzella-kert történetéről ismer-
hettek meg részleteket az érdeklődők.

Az eseményen részt vett Huzella Gábor, 
az  orvos-biológus egyik unokája, illetve 

Száhlender Magdolna, dr. Huzella Tivadar 
keresztlánya és  férje, Mülbacher István. 
Szintén megtisztelte az  eseményt Beck Ö. 
Fülöp unokája és dédunokája: Havas Gábor 
és Havas Bálint. Gönczy Gyula unokája pe-
dig levélben üdvözölte az  egybegyűlteket. 
A  koncertre érkezők igazából tehát hely-
történeti csemegéket hallgathattak a remek 
muzsika mellett.

A színpadon elsőként Mozart D-dúr 
vonósötöse hangzott el, pillanatok alatt 
átlényegítve a  helyszínt, és  elvarázsolva 
a  közönséget. Nincs is ezen mit csodál-
kozni, hiszen olyan professzionális mű-
vészek játszottak, mint Danyílova Galína 
hegedűművész, aki egyebek mellett a Ma-
gyar Állami Operaház és a Budapesti Fil-
harmónia Társaság koncertmestere, Varró 
Katalin hegedűművész, aki korábban 
a Dohnányi Zenekar szólamvezetője, illet-
ve a dohai Qatar Music Academy tanára. 

Brácsán játszott Kondor Péter, akit 2010-
ben a  Magyar Állam Junior Prima-díjjal 
ismert el, és  a  Magyar Állami Operaház 
zenekarának szólamvezetője; valamint 
Bartos Dániel, aki mesterdiplomát brácsa- 
és  hegedűjátéka után is szerzett, s  több 
hazai és  nemzetközi verseny helyezettje. 
Gordonkán pedig Bartos Csaba játszott, 
aki az Operaház és a MÁV Szimfonikusok 
tagja, több alapítvány és  hangverseny-
sorozat szervezője, zenei formációk ala-
pítója.

A vonósötös után a  Varázsfuvolából 
csendült fel egy részlet – a  duettet Hruby 
Edit operaénekesnő, mesteroktató, egyete-
mi tanár és Egri László magánénekes, szí-
nész adták elő, hatalmas sikerrel.

A folytatásban Franz Schubert a-moll 
(Rosemunde) vonósnégyese, majd egy 
újabb duett következett, ezúttal a  Don 
Giovanni című operából. Lélegzetelállító 
volt Dohnányi Triószerenádja, majd vé-
gezetül a  Kincsem Vonósnégyes a  Júniust 
játszotta el Csajkovszkij Évszakok című 
szerzeményéből. A közönség − túlzás nél-
kül mondhatjuk − a  Művészetek Palotá-
jában érezhette magát a  zenei élmények 
tekintetében. A  kamarakoncert csakúgy, 
mint az  újévi koncert, az  önkormányzat 
20 év – 20 program eseményeinek sorába 
illeszkedett. A városvezetés képviseletében 
dr. Pintér György alpolgármester vett részt 
az alkalmon.

A Bátorfi József által lefektetett hely-
történeti-helyismereti alapokon építkező 
„Ismerjük meg Gödöt együtt” csoport ön-
kéntesei − a  Füvészkert és  a  Huzella-kert 
szakembereivel összefogva − több alka-
lommal is a kert szebbé tételén dolgoztak, 
Bátorfi Ildikó szervezésében. A  koncert 
után az érdeklődők vezetett sétán járhatták 
be a botanikus kertet.

V. Pálfai Kinga

„Nyár” címmel adtak 
kamarakoncertet a gödi 
művészek

Igazán különleges helyszínre szervezte a József Attila Művelődési Ház az immár hagyo-
mányossá vált, négy évszakot felölelő koncertsorozat júniusi programját: a gödi művé-
szek ezúttal a Huzella-kertben felállított színpadon léptek a közönség elé.

Hamar megteltek a széksorok, sokan voltak kíváncsiak a kamarakoncertre és a helytörténeti 
tablókiállításra

A gödi művészek vonósötöse a Huzella-kert színpadán
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KÓRUSÉNEKLÉS

Énekelni jó! Gaude!

Tavaly novemberi számunkban írtunk arról, hogy a gödi Gaude kó-
rus új karnaggyal, Földvári Mátyással folytatja a  munkát. Idén jú-
nius 16-án immár 19. évaduk záróhangversenyét adták az  alsógödi 
Szent István-templomban, amely része volt a  „20 év – 20 program” 
rendezvénysorozatnak. Erről és más, a kórussal kapcsolatos hírekről 
a vegyes kar egyik tagját, az említett koncert műsorvezetőjét, Kecskés 
Krisztinát kérdeztük.

‒ Milyen volt a Gaude idei koncertszezonja?
‒ Eseményekben és  tanulásban egyaránt gazdag. A 2018 augusztu-
sában Bánkon rendezett kórustáborban intenzív munkába fogtunk: 
az új karvezetőnk által ajánlott darabokkal ismerkedtünk. December 
elején Nagycenken énekeltünk, s ezt követte karácsonyi koncertünk, 
majd márciusban egy budapesti fellépés a  „Randevú a  romantiká-
val” című hangversenyen. Májusban Dabasra kaptunk meghívást 
az  ottani templom új üvegablakainak felszentelése alkalmából. 
A koncertévadot pedig június végén, a záróhangversenyt követően 
egy, az egész közösségünk számára örömteli esemény koronázta meg 
Dunapatajon: dalos társunk, Hodován Eszter esküvőjét igyekeztünk 
még emlékezetesebbé tenni az ifjú pár és a szintén a Gaudéban ének-
lő örömanya számára.

‒ Az évadzáró koncerten milyen darabok szerepeltek?
‒ Reneszánsz madrigálok, Mendelssohn-motetták, Kodály Zoltán him-
nusza, az Ének Szent István királyról, és más csodálatos kórusművek. 
Ráadásként egy zulu gospelcsokor hangzott el. Vendégművészünk, 
Slezsák János pedig orgonajátékával varázsolta el a hallgatóságot.

‒ Kedvező volt a fogadtatás?

Koncertek
a Belépés Családostul 

szervezésében

Gödi Barokk Napok
2019. július 21., vasárnap 18 óra

Alsógöd, Szent István-templom

Műsoron:
Bach: h-moll szvit; Bach: Kantáta BWV 

170, Vivaldi: e-moll fagottverseny

Előadják:
Karosi Bálint, Daragó Zoltán, Olajos 

György, Homoki Gábor


Ünnepi hangverseny
2019. augusztus 20., kedd 16 óra

Felsőgöd, Jézus Szíve-templom

Műsoron:
Haydn: A Megváltó utolsó hét szava

Zongorán előadja:
Klukon Edit

Mindkét koncert része
a „20 év – 20 program” 

című rendezvénysorozatnak.

Kiemelt támogatók: 
Göd Város Önkormányzata, 

Váci Egyházmegye, 
NEA, 

Sólyom László, 
Sauska

becsal.org
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MESTERKURZUS

Mesterek és tanítványaik
A fenti címmel került sor június 22-én, szombat délután a József Attila 
Művelődési Ház színháztermében Pászthy Júlia, a  Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem óraadó tanára és Hruby Edit, a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának oktatója nevével fémjelzett III. Mesterkurzus 
záróhangversenyére.

A „20 év – 20 program” rendezvénysorozat eseményei között szereplő, 
a város önkormányzata által szponzorált koncerten a gödi mesterkurzu-
son részt vevő operaénekesek előadásában a nemzetközi dal-, oratórium- 
és operairodalom remekműveiből hallhatott részleteket a közönség.

Pászthy Júliától megtudtuk, hogy amikor az Operaházban énekmes-
terként oktatott, Hruby Edit a tanítványa volt, s később átadta neki a kép-
zeletbeli stafétabotot. Napjainkban már együtt is tanítanak, ami igen kü-
lönleges dolog, hiszen nem csupán két dudás, de két énekmester is ritkán 
fér meg egy csárdában. Esztendők óta közösen tartanak mesterkurzuso-
kat, illetve Júlia szívesen követi nyomon Edit debreceni tanítványainak 
fejlődését is. Ígéretes növendékek léptek fel a gödi koncerten, akiknek tel-
jesítményét vastapssal honorálta a közönség. Pászthy Júlia elmondta azt 
is, hogy külön köszönet illeti az önkormányzatot, amely gáláns támoga-
tója volt a III. Mesterkurzusnak és a záróhangversenynek, nem beszélve 
a művelődési ház igazgatójáról és munkatársairól, akik megteremtették 
az alkalomhoz méltó körülményeket.

Hruby Edit az  egyhetes gödi mesterkurzuson folyó műhelymunká-
ról mesélt. Idén zeneakadémiai hallgatók és már végzett operaénekesek 
vettek részt a  kurzuson, amelynek során mindennap korrepetitorral 
dolgoztak a  növendékek a  maguk választotta három-négy zenedara-
bon. Gyakoroltak, csiszoltak, finomítottak – a szövegmondástól kezdve 
a hangképzésig. Egy ilyen mesterkurzus célja, hogy a fiatal énekesek új 
impulzusokat kapjanak, melyeket aztán később a  saját énektanárukkal 
beépíthetnek a  további munkájukba. A  gödi kurzust a  hallgatók közül 
többen felkészülésnek tekintették egy-egy nemzetközi énekversenyre 
vagy éppen a zeneakadémiai mesterképzésre való jelentkezésre.

A záróhangversenyen a növendékek számot adtak tudásukról, és szinte 
minden zenei korszakból felcsendültek népszerű dallamok. A diákoktól 
érkező pozitív visszajelzéseket hallván Pászthy Júlia és Hruby Edit bízik 
abban, hogy a gödi mesterkurzus a jövőben is évről évre városunkba csa-
logatja a fiatal énekeseket.

(w)

A III. Mesterkurzus résztvevői, balról jobbra Tarnai Dávid, Cs. Nagy Ildikó 
korrepetitor, Erndt Frencise, Hruby Edit, Bede Blanka, Pászthy Júlia, Lökösházi 
Mária, Standy Szilvia, Kronauer-Vida Anikó, Hajdú Diána és Nagy Tamara

‒ Létezik már egy jelentős, barátainkból, isme-
rőseinkből, zeneszerető gödi lakosokból álló 
hűséges közönségünk, amely évek óta figyelem-
mel kíséri fellépéseinket. Bár ők bizonyára kissé 
elfogultak, de sok ehhez hasonló visszajelzést 
kaptunk: „Könnyedén, jókedvűen énekeltetek, 
látszott, hogy örömmel teszitek, és ez ránk is ha-
tást gyakorolt. Nagyon élveztük!” Karnagyunk 
is elismerően nyilatkozott első közös évünkről: 
„Rengeteg szép pillanatot tudtunk teremteni, 
a  koncertjeinkre sikerült jól felkészülnünk. 
Úgy érzem, egy hosszú, kölcsönösen élvezetes 
és a tapasztalatok alapján a közönségünknek is 
tetsző közös pályát tudtunk elindítani.”

‒ Milyen fellépésekre készülnek ősszel?
‒ A  2019‒20-as évad kiemelt jelentőségű szá-
munkra, hiszen fennállásunk 20. évfordulóját 
ünnepeljük. Ezért több jubileumi eseménnyel 
is jelentkezünk majd, de tervezünk külföldi 
utazást, és  szerkesztjük az  elmúlt húsz év él-
ményeit tartalmazó kiadványunkat is. Hon-
lapunk, a  gaude.hu is folyamatosan frissül. 
Izgalmas évad előtt állunk tehát, melyet az au-
gusztus 30-i hétvégén indítunk Gyöngyöspa-
tán a  hagyományos „edzőtáborral”, majd 
csütörtökönként este fél 8-kor folytatódnak 
a próbák Felsőgödön. A tervezett programok-
hoz új kórustagokat is várunk! Nem szükséges 
előképzettség, a csatlakozás egyetlen feltétele: 
az  éneklés szeretete. Ez  biztosítja, hogy meg-
valósuljon a nevünkben foglalt üzenet: Gaude 
– örüljünk, örvendezzünk!

W. B.
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Érdekes és  tanulságokban gazdag előadás részese volt 
a szépszámú, lelkes közönség május 25-én a Helyben.

Székely Árpád művészettörténeti programjában a humor 
és a szaktudás mellett mélyenszántó egzisztenciális kérdé-
sek is helyet kaptak, amelyekre a  válaszok is megadattak. 
A program, amelyben a blues és az avantgárd először külön 
utakon járva, de végül is egymásra talál, három részből állt.

Elsőnek a  háborús hisztéria és  a  társadalmi változások 
által szétszaggatott Európára válaszként megjelenő „iz-
musokból” kaptunk ízelítőt, majd a  második világháború 
utáni, minden konvenciót elvető „dühöngő ifjúság” pol-
gárpukkasztásából, ahol a blues már jelen van mint fontos 
önkifejező eszköz, végül pedig Székely Árpád szivardoboz-
gitár-bemutatójából.

A fő téma természetesen a blues és az izmusok találkozá-
sa, ami a második világháború után történik meg, miután 
az európai neorealista irányzatok (például a filmművészet-
ben) egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki Amerikában, 
míg a blues, mely szintén keresztülmegy a maga evolúció-
ján, friss vérátömlesztést ad az európai zenei életnek. Nem 
utolsósorban az  ifjúság körében lesz rendkívül népszerű 
(lásd például a Rolling Stones-t).

Az izmusok bemutatása során megtudjuk azt is, hogy 
a művészek életkörülményei gyakorta messze voltak az ide-
álistól. Derkovitsról például kiderült, hogy olyan mostoha 
körülmények között élt, amely az  éhhalálához vezetett. 
A fekete blueszenészek sorsa sem volt sokkal jobb. Ha ép-
pen nem nyomorogtak, akkor legfeljebb „elviselhető” sze-
génységben tengették életüket. Amíg középosztálybeli fe-
kete blueszenészről nem tudunk, addig az angol blues-rock 
művelőinek zöme a polgári rétegekből került ki. Ennek az a 
magyarázata, hogy a második világháború utáni generáció 
már szembefordul a  társadalmi konvenciókkal, és  valami 
kézzelfoghatóbb, igazabb önkifejező eszközt keres. Ez  lesz 
a blues és a pop-art.

Az előadás élőzenei részében ízelítőt hallhattunk 
a blues különböző időszakaiból, s a zenészek (Gier Gabriel 
és Horváth István) befejezésként megszólaltattak két szivar-
doboz-gitárt, ezzel is demonstrálva, hogy nem csak kiállítá-
si tárgyakról, hanem valódi hangszerekről van szó.

Székely Árpád gitárjain érződik a bluesnak a népies meg-
közelítése. A naiv művész büszkén vállalja a ráaggatott jel-
zőt − sokkal több eredeti, „organikus” részletet tud beépí-
teni az  alkotásaiba, mint a  kifinomult, képzett művészek, 
akik minden technikai fogást ismernek, csak éppen nem 
mindig akad mondanivalójuk. A digitális világban a szivar-
doboz-gitár és  készítője egyfajta „kőbaltás” Michelangelo, 
aki igényt mutat valami ősi, bensőséges tartalom iránt.

Végül, de nem utolsósorban szó esett a blueslemez-borí-
tók művészi megjelenéséről is − az ötvenes évektől kezdve −, 
ahol a szürrealista elemektől kezdve a naiv művészetig (lásd 
a Robert Johnson-lemezborítót) a legtöbb „izmus” képvisel-
ve van. Gyakran – elsősorban a  hatvanas évek blues-rock 
zenészei körében – saját készítésű lemezborítókkal is talál-
kozhatunk, ami azért nem furcsa, mert a  legtöbbjük vala-
milyen képzőművészeti iskolát végzett, mielőtt blues-ze-
nésszé vált volna. Hazai vonatkozású példa erre Fekete Jenő 
bluesgitáros, aki restaurátor szakra járt.

A blues és a művészetek összefonódására rengeteg a pél-
da. A téma izgalmas, és szembesít a turbulens 20. századdal, 
amelynek öröksége ma is itt van velünk.

I. É.

KÖNYVES ÖTÖS
júliusi könyvajánlatunk:
•  David Attenborough: Egy ifjú természettudós tör-

ténetei – Állatkerti gyűjtőutak
•  Gróh Ilona (szerk.): Jöjj ki, napocska Ringató bölcső-

déseknek
•  Fehér Boldizsár: Vak majom
•  Tarjányi Péter: Diktátor: Elhallgatott évszázad triló-

gia III.
•  Cormac McCarthy: Suttree

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!

BLUES & AVANTGÁRD

Szivardobozgitár-bemutató 
a könyvtár szervezésében
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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. Jó idő esetén 
a szabadtéri színpadon tartjuk meg a rendezvényt!
További információ: (06 20) 236-0223 • A program ingyenes!

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

19 órától
Retro 
Gang-koncert

16 órától
Bud Spencer Fan 
Klub és Motoros  
Találkozó

A Kincs, ami nincs című filmmel, hagymásbabbal és motoros 
felvonulással várjuk az érdeklődőket!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

19 órától
Duna-parti Utcabál 
és Tűzijáték

A Duna-parti Büfé színpadán 20 órától DJ SVIRI retró és modern 
zenékkel várja az érdeklődőket.  
21.30-tól tűzijáték a felsőgödi Duna-parton!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

augusztus

3
szombat

augusztus

10
szombat

szeptember

6
péntek

augusztus

20
kedd

19 órától
Gödi Jazz Napok 2019: 

Sara Dowling –  
Gayer Mátyás-koncert 

Sara Dowling brit énekesnő és Gayer Mátyás zongorista koncertje 
a Nyaralóházak színháztermébenAz esemény Göd várossá 
avatásának 20 éves jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő 
20 rendezvényből álló programsorozat része.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

szeptember

14
szombat

20 órától
Csillagles
Az est fő célpontjai a Jupiter és a Szaturnusz, 
Naprendszerünk két legnagyobb 

és leglátványosabb bolygója. A Jupiter holdjait és felhősávjait, 
valamint a Szaturnusz gyűrűit is megfigyelhetjük ezen az estén. 
Rossz idő esetén vetített képes előadást tartunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

augusztus

23
péntek

A zenekar a Duna-parti Büfé színpadán várja a bulizni vágyókat!
További információ: (06 20) 236-0223 • A program ingyenes!
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A program ingyenes!

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.

Japándob-est

augusztus 10. 
szombat 19 órától

TAIKO Hungary 
Japándob Egyesület

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

További információ: (06 20) 236-0223

a3_Japandob_est.indd   1 2019. 07. 04.   11:22:33

Duna-parti
utcabál és tűzijáték

augusztus

20
kedd

19-től 24 óráig:  UTCABÁL
 A Duna-parti Büfé színpadán Dj. Sviri

21.30-tól: TŰZIJÁTÉK
a felsőgödi Duna-parton

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

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

a3_DP_Unnep.indd   1 2019. 07. 08.   12:53:23

8. RETRÓ CSALÁDI TALÁLKOZÓ
2019. augusztus 4-én, vasárnap

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

Fókuszban: 
Az FTK focilegendái 

és az évszázados helytörténet

Előzetes program:
11 órakor: gyülekezés a Duna-parton:  

megemlékezés a néhai társakról, virágszórás a vízbe

11:30 és 13 óra között: közös ebéd
kedvezményes jegyek csak elővételben, regisztráció:
romanjanos@invitel.hu; (06 27) 345-270, vagy

retroadyklub@gmail.com; (06 30) 370-2491

13-tól 15 óráig: vetítések a színházteremben: 
egyéves visszatekintés, a labdarúgók és a jubiláló 

évfolyamok fotói

Közreműködik a Felsőgödi Munkásdalkör

15-től 18 óráig: Teddy Bear Duó (zenés program), 
beszélgetés, könyvvásár

Támogatók:

M
EG

HÍ
VÓ

A FELSŐGÖDI TESTGYAKORLÓK KÖRE
FOCILEGENDÁI
vetített képes előadás

Helyszín: 
A Duna-part 
Nyaralóházak 
színháztermem

Időpont:
2019. augusztus 4., 
vasárnap 13 óra

Előadó:
Simkó Géza

Jó idő esetén a szabadtéri színpadon tartjuk meg a rendezvényt!

AJÁNLÓ
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KAJAK-KENU

Dunakeszin két éremmel kezdtünk 
a vízitúra-kupában
Dunakeszin rendezték a 2019-es vízitúra-kupasorozat első 
fordulóját. A Gödi SE kajakosai két éremmel zárták a sze-
zonnyitót. A táv 24 km volt, a Lupa-szigetet kellett megke-
rülni. Nagy Árpád szakosztályvezető első helyezést ért el, 
míg Váczai Enikő Vona Csabával a második lett.

Vasvári Ferenc

KARATE

Öt érmet nyertek az Európa-
bajnokságon az Életforrás do 
karatékái
A csehországi Kadanban rendezték a  korosztályos JKA 
karate Európa-bajnokságot, amelyen a gödi Életforrás do 
fiatal sportolói egy arany-, egy ezüst- és három bronzér-
met nyertek. A  versenyről Karakó Sándor edző számolt 
be, aki több nyári, nemzetközi viadal mellett a tervekről is 
tájékoztatást adott.
− A gödi Kovács Mercédesz első nemzetközi versenyén Eu-
rópa-bajnok lett a 16 éves lányok között kumitében, azaz 
küzdelemben. Nagyon komoly mérkőzéseket vívott, sor-
ba verte a menőket. Csapatban a 3. helyet szereztük meg. 
A döntőbe jutásért az oroszokkal küzdöttünk, ahol csak 
ő tudott nyerni, s  így a versenyt veretlenül zárta. A gödi 
Stum Dominik a négy közé jutásnál esett ki, csapatban ő is 
a  3. helyet szerezte meg a  16-17 éves fiúk között. Dudás 
Jázmin a 14 éves lányok között eljutott a döntőig, ahol egy 
megkérdőjelezhető mérkőzésen kapott ki, így második lett 
az első nemzetközi versenyén. Karakó Roland a 14-15 éve-
sek között csapatban bronzérmet szerzett, kevésen múlott 
a  jobb szereplés. A csapatom többi tagja egy nemzetközi 
versenyen vett részt Egerben, ahol Ragács Anna 3., Kovács 
Barbara 2., Stum Olivér 1., Kovács Viktor 2., Üveges Kincső 
1. és  2., Vass Réka Virág szintén 1. és  2., Berki Bence 4., 
Gombár Tamás 2. és 3., Nyuzó Gyula pedig 3. lett. Júni-
us közepén a  Heves Kupa nemzetközi viadallal zártuk 
a  szezont, ahol 30 egyesület között az első helyen végez-
tünk – ilyen a versenyidőszakban háromszor fordult elő, 
korábban soha. A kicsiknél első lett Jurtin Zorka, második 
Karakó Vivien, a 12 év felettiek közt első Kovács Mercé-
desz és Stum Dominik, utóbbi 16 évesen a felnőttek közt is 
győzött. Nyáron edzőtáborok következnek, majd szeptem-
berben világbajnokság Portugáliában.

V. F.

KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese idén is a világ 
legjobbjaival csatázhat
K-1 500, 1000 és 2000 méteren az U17-18 ifjúsági kategóriá-
ban indult Kőhalmi Emese az év első felnőtt és ifjúsági rang-
soroló versenyén Szolnokon, ahol minden számban ezüst-
érmes lett. Biztató, hogy az  olimpiai távon, 500 méteren 
a felnőttekhez képest is nagyon jó időt kajakozott, a győztes 
Csipes Tamarától 2,27 másodperccel maradt el. Az ifjúsági 
világ- és Európa-bajnokságra való kijutás válogatóversenyén 
egy első és két második helyet szerzett.
A második válogatóversenyen igen nagy csatát vívott az 500 
méteres szám ifjúsági világ- és olimpiai bajnokával, Rendessy 
Eszterrel. A  pazar küzdelemben Emese diadalmaskodott, 
közel hat tizeddel győzte le riválisát. K-2 500-on Esztivel 
együtt küzdöttek a  győzelemért, s  több mint két hajónyi 
különbséggel nyertek. A Pitestiben rendezendő ifi és U23-as 
világbajnokságon Emese K-1 500, K-2 500, és K-4 500 méte-
ren képviselheti Magyarországot. Három olimpiai számban 
való indulás a kajak vb-n rendkívül ritka az ifiknél.

V. F.

KAJAK-KENU

Két győzelem mellett több dobogós 
helyezés Dunavarsányból
Dunavarsányban rendezték az RSD Open kajak-kenu ver-
senyt, amelyre 29 klub között a második legtöbb nevezést 
a Gödi SE adta. A gödiek szépen teljesítettetek, több érmet 
és pontot érő helyezést szereztek.

A GSE KAJAKOSAINAK EREDMÉNYEI (1-3. HELY):
1. hely: Gál András (K1, U13), Maszárovits László − Szabó Vilmos (MK2, U12)
2. hely: Korompai László (K1, U17), Szabó Vilmos (MK1, U12), Galba Botond 
(MK1, U13), Rácz Zsuzsanna − Rácz Brigitta (K2, U16)
3. hely: Gál András − Szilva Simon (K2, U14), Maszárovits László (MK1, 
U12), Przymuszala Nándor (MK1, U13), Gál Tímea −Lukács Katalin (K2, U16)

V. F.

A fotón balról Stum Dominik, Kovács Mercédesz, Dudás Jázmin, 
Karakó Roland
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Bánhidai Andrea sikeresen 
teljesítette a 150 km-es „kört”
Komoly teljesítménytúrákon vesz részt Demeterné 
Bánhidai Andrea. A  kétgyermekes gödi édesanya – aki 
egy óvodában dolgozik – a hosszú „körteljesítések” mel-
lett a Fétis Crossfutás 14 km-es távját a nők mezőnyében 
megnyerte.

Andrea májusban első gödiként − párban a győri Köteles 
Zsolttal − sikeresen teljesítette a Börzsönyben a „Kör” elne-
vezésű teljesítménytúrát: a 150 km-t és az összesen 7100 mé-
teres szintkülönbséget 28 óra 52 perces idővel futotta végig.

− A Körön az egyetlen kötelező felszerelés a szervező ál-
tal adott GPS-jeladó, ennek segítségével tudunk elszámol-
ni a  teljesítményünkről. Ultratájfutásnak is hívhatnánk, 
ám a  150 km-en nincsenek „eldugott” ellenőrzőpontok. 
Jó állóképesség, alvásmegvonás-tűrés és a futó-túrázó „ri-
degtartáshoz” való sokévnyi adaptáció szükséges hozzá. 
Eddig hét nő teljesítette ezt a nem mindennapi feladatot. 
Több gödi is segített a felkészülés és a túra során, köszö-

nettel tartozunk nekik” – nyilatkozta lapunknak Deme-
terné Bánhidai Andrea.

V. F.

SZABADIDŐSPORT

Iskolákért hirdetett versenyt a gödi 
Rotary Klub a Fétis Crossfutáson
Több újdonsággal és  számos programmal kínált sport- 
és  kulturális szabadidős lehetőségeket június első napján 
a XIX. Gödi Fétis Crossfutás és Búzaszem Hagyományőr-
ző Nap. A délelőtti eseményeket hagyományosan a Gödi SE 
sportpályáján és annak környékén, a délutániakat a Búza-
szem Iskolában tartották meg.

A nap folyamán több mint 3000 látogató érkezett a ren-
dezvényre. 525 futó teljesítette a  távokat, 250 kisgyermek 
focizott a  futballpályán, 15 család „csavargott” a nyolc ál-
lomásból álló ügyességi versenyen. A  futóversenyt 200, 
400 és 1911 méteren, 2, 5 és 14 km-es távon hirdették meg. 
A szabadidős programok közt szerepelt arcfestés, kézműves 

foglalkozás, légvármászás, Tónió karikatúrákat készített, 
volt szerszám-kvíz, termékbemutató, állapotfelmérés, élet-
mód-tanácsadás és  masszázs. A  Fétis Ponton a  szerszám-
gépek világába kalauzolták el az  érdeklődőket. A  GDSE 
Táncszakosztálya és a Drums Ütőegyüttes mellett fellépett 
a GrandUp Kids és a Heavenwards Dance Stúdió gyermek-
csoportja. A  délutáni program a  Búzaszem Iskolában ha-
gyományőrző népzenei produkciókkal és táncházzal zárult.

− Zökkenőmentesen bonyolítottuk le a  rendezvényt, 
köszönhetően többek közt a gödi önkormányzatnak, a he-
lyi kereskedőknek és  közösségeknek, a  Gödi Körképnek, 
a Wagner családnak, számos támogatónknak és a Fétis Kft. 
munkatársainak. Célunk, hogy a család minden tagja talál-
jon magának megfelelő futótávot és kedvére való elfoglalt-
ságot, s kellemesen töltse a szabadidejét – mondta Vízvári 
Judit, a Fétis Kft. kommunikációs igazgatója.

− Idei újdonságunk volt, hogy 1911 méteren rendeztük 
meg a  Fétis-Rotary futamot, amelyet 264-en teljesítettek, 
azaz összesen 504,5 km-t futottak. A gödi Rotary Klub a he-
lyi és a sződligeti általános iskolák között versenyt hirdetett, 
ösztönözve a  diákokat arra, hogy minél többen húzzanak 
futócipőt. A diákméter-számláló segítségével pontosan meg 
lehetett mondani, hogy a  tanulói létszámhoz viszonyítva 
melyik iskolát támogatják legtöbben a résztvevők. A legjob-
ban teljesítő iskolákat új sporteszközök beszerzésével támo-
gatja a klub. Első helyen a sződligeti Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola tanulói végeztek, őket a gödi Huzella Tivadar 
Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola követ-
te. Külön köszönet jár a támogató cégek közül a Fakusznak, 
a Piramis Építőháznak és a Samsungnak. Elértük a célun-
kat: sikerült megmozgatnunk több száz iskolást, hogy egy 
nemes cél érdekében fussanak. Bízunk benne, hogy ezzel 
a programmal sikerült hagyományt teremtenünk – mondta 
befejezésül Vízvári Judit.

V. F.

A csapat: balról Abai Róbert, Ábel Dániel, Gáhy Kornél, Demeter 
Andrea, Nagy András, Köteles Zsolt, Káplár Norbert és Vajda Béla 

Jövőre a 20. crossfutást rendezhetik

SPORT
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket 
minden hónap 28-ig küldjék meg 
szerkesztőségünknek akár postai, 
akár elek t ronikus levélben.

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

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

A Gödi Körkép 2019. júniusi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Bár tudnám, hogy melyik 
az indítókulcs!”

A nyertes ezúttal: Szuromi Ágnes

Szerencsés megfejtőnk a gödi 
Aphrodite Hotel felajánlásával 2 fő 
részére szóló wellness napijegyet 
és strandbelépőt nyert. 
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A Gödi SE szakosztályának hírei
A GSE sakkozóinak eredményeit Dávid Béla szakosztályvezető 
ismertette. A 2018−19-es Pest megyei I. osztályú csapatbajnoksá-
got tíz táblán rendezték; a Gödi SE sakkcsapata 35 táblaponttal a 7. 
helyen végzett. Eredmények az őszi fordulókban: az első forduló-
ban Törökbálint – Göd 1:9; a másodikban Göd – Nagykáta 7,5:2,5; 
a  harmadikban Szigetszentmiklós – Göd 8:2; az  ötödikben Göd 
– Vác 3:7. A tavaszi hatodik fordulóban Dunakeszi – Göd 6,5:3,5; 
a hetedikben Göd – Dunaharaszti 3,5:6,5; a nyolcadikban Sziget-
becse – Göd 8:2; míg a kilencedikben Göd – Szob 4,5:5,5.

A felnőtt edzéseket június elejéig a  József Attila Művelődési 
Házban tartották hétfőnként este, azt követően az  alsógödi volt 
kertbarátok tanyáján találkoznak szeptemberig, majd újból a mű-
velődési házban folytatták. A  gyermekoktatások a  vakációban 
szünetelnek, iskolaidőben Felsőgödön a Németh László Általános 
Iskolában szerdán és csütörtökön tartottak sakkoktatást, szeptem-
bertől újra ott folytatják. A részletekről és az időpontokról az isko-
lában adnak tájékoztatást a tanév elején.

A Gödi SE Sakk Szakosztálya toboroz: a  gyermekek mellett 
ifjúsági, felnőtt és  szeniorok jelentkezését is várják. Cél, hogy 
a  Pest megyei csapatbajnokságban a  szereplés biztosított legyen 
megfelelő számú tartalékjátékossal, ennek feltétele a GSE-tagság. 
Ez egy naptári évben 7-8 vasárnapi elfoglaltságot jelent, amelyből 

fele itthon, fele idegenben zajlik Pest megyén belül. Akik szeret-
nek sakkozni, jelentkezzenek e-mailben a david.bela@vnet.hu cí-
men, de a  (06 20) 215-1267-es telefonszámon is érdeklődhetnek. 
A  2019−20-as évnyitóval összekapcsolt versenyt szeptemberben 
tervezik az Ady Klubban.

V. F.

Balra Dávid Béla szakosztályvezető. A gödi műhely minden 
korosztályra nyitott
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ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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.

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

 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

Gödi Körkép | 2019. 7. szám HIRDETÉS
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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.

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

www.opticworld.hu

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

OPTIC WORLD
KONTAKTLENCSÉK

-20%
FOGLALJA LE
IDŐPONTJÁT

ONLINE

LÁTÁSVIZSGÁLAT + SZEMÜVEGLENCSE

25.000 FT AJÁNDÉK!

IGEN, EZ NÁLUNK 
LEHETSÉGES!

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 

A KERET 
ÁRÁÉRT?!

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

Várunk mindenkit szeretettel 
egész évben a  

Feneketlen-tó mellett.
Ebédmenü,

már házhoz szállítva is!
/rendelésleadás héthöznap 10-11 között/Gödön, a Feneketlen-tónál

+36 27 635 392

HIRDETÉS
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www.godikorkep.hu
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Új rendelés: Dr. Yusef Qawyean
Belgyógyászat, diabetológia endokrinológia (pajzsmirigy) 

Rendel: szerda, szombat, bejelentkezés szerint
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