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16.30-tól:  megtekinthető  
a Göd régen című 
fotókiállítás

17.00:  Városi ünnepség 
 
Köszöntőt mond: 
Markó József polgármester 

és Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő, államtitkár

Kenyérszentelés: 
Mészáros Csaba 
római katolikus plébános

Pro Urbe Díj átadása 
Közreműködik: 
Bábel Klára hárfaművész 
Berkes János operaénekes 
Kautzky Armand színművész

Koncertek:

19.30-20.00:  DJ Sviri

20.00:  Gájer Bálint-koncert

20.45:  DJ Sviri

21.00:  Neoton Familia Sztárjai  
élő koncert

22.30- 01.00: DJ Sviri – retró és mai 
slágerek, táncmulatság

2019. AUGUSZTUS 19.
HÉTFŐ

Helyszín:
Feneketlen-tó melletti sportpálya
(2131 Göd, Bartók Béla u. 6.)

Helyszín:
József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)

a belÉpÉs
ingyenes

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzatának 2019. évi

SZENT ISTVÁN-NAPI
programjaira

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

A koncertek ideje alatt a helyszínen büfé üzemel.

Eső esetén a kültéri programok elmaradnak, az új időpontról tájékoztatást adunk.



09.00:  Asztalitenisz Rekord Kupa 
a Balázsovits Sportcsarnokban  
(2132 Göd, Ifjúság u. 1–3.)

16.00:  Klukon Edit ünnepi 
zongorahangversenye 
Helyszín: Felsőgöd, Jézus Szíve-plébániatemplom 
(2132 Göd, Bozóky tér)

Alsógödi esti programok
Helyszín: alsógödi Duna-part

21.00:  Tűzijáték 
előtte-utána koncert, fellép  

a Göod Times Blues zenekar

Felsőgödi esti programok
Helyszín:  Duna-part Nyaralóházak színpada

18.00-19.00:  Hórihorgas Hujákolók 
„Sárkányármány” című gólyalábas és óriásbábos  
műsora kicsiknek és nagyoknak

19.00-24.00:  Duna Party DJ Svirivel  – retró és mai 
slágerek, táncmulatság

Közben: 

21.30:  Tűzijáték Felsőgödön,  
a Duna-parton

2019. AUGUSZTUS 20.
KEDD

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.



FEJLESZTÉSEK

Épülő utak, járdák, közintézmények
A városban folyamatban lévő építési munkálatokról az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályvezetője, 
Popele Julianna tájékoztatása alapján adunk összefoglalót az alábbiakban.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházás keretében 2019. év 
végéig 2475 fm hosszú, kétsávos út épül a 2. 
számú főút, valamint a fejlesztés alatt álló 
M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi 
csomópontja között.

Az útszakasz egy ötnyílású, 73,8 méter 
össz-támaszközű felüljáróval ‒ mint külön 

szintű csomóponttal ‒ ível át a  2. számú 
főút, valamint a Budapest–Szob vasútvonal 
és egy üzemi út felett.

A projekt részeként a 2. számú főút korrek-
ciója 440 fm hosszban egy 45 méter átmérő-
jű körforgalmú csomópont építéssel valósul 
meg a 2. számú főút (Dunakeszi, Fészek utca) 
és az épülő összekötő út csatlakozásában.

A projekt munkálatai ütemterv szerint 
haladnak. A  szükséges közműkiváltások, 
védelembe helyezések, valamint az elektro-
mos szabványosítások elkészültek.

A 2. számú főút korrekciója új szakaszá-
ba érkezett. Az átépítéshez szükséges tere-
lés új ütemében 40 km/órás sebességkorlá-
tozás mellett a Vác irányába tartó forgalom 
egy sávon továbbra is a 2. számú főúton ha-
ladhat, azonban a Budapest irányába tartó 
forgalom 30 km/órás sebességkorlátozással 
a  2. számú főút mellett kialakított új te-
relőútra kerül rávezetésre. Ez  a  forgalmi 
rend előreláthatóan 2019. augusztus köze-
péig áll fenn.

A felüljáró építése befejező fázisába érke-
zett. A  2018. decemberi gerendabeemelést 
és  a  2019. januári pályalemez-betonozást 
követően mára elkészült a  szegélybetono-
zás, a rézsűburkolat, a vízelvezető rendszer, 
valamint az aszfalt kötőréteg is.

Az aszfalt kopóréteg építését követő-
en az  elkészült szerkezet próbaterhelésére 
várhatóan még augusztusban sor kerül. 
Az épülő 2113. jelű összekötő úton a teljes 
szakaszon elkészült az  aszfalt kötőréteg. 
A  jelenlegi padkaépítési, valamint csapa-
dékvíz-elvezető árok burkolási munkála-
tok mellett várhatóan augusztus hónapban 
elkészül a végleges burkolatszint.

Több helyszínen megkezdődtek a  jár-
daépítések és  -felújítások a  városban. 
A  Honvéd sori járda (a Ménesi utca 
és  az  Árokparti fasor között) felújítá-
sa hamarosan befejeződik, melynek 
átadására várhatóan augusztus köze-
pén kerül sor. Többek között ezt köve-
ti majd a 2. számú főút melletti (Pesti 
úti) járda építése a Gárdonyi Géza utca 
és a Mikes Kelemen utca között, mely-
nek munkaterület-átadása augusztus 
22-re lett kitűzve.

További építések és  felújítások in-
dulnak párhuzamosan városszerte 
még ebben a  hónapban, mint például 
a Rákóczi Ferenc utcában, a Béke úton 
és a Vasút utcában.

Tájékoztatás a Göd és Dunakeszi határában 
épülő összekötő útról és körforgalomról

Járdaépítések és -felújítások

Járdaépítés a Honvéd soron

KÖZÉLET

6

www.godikorkep.hu



Az elmúlt lapszámunk megjelenése 
óta elkészült a Szőlőkert utca útépítése, 
mellyel jelentősen javultak a  városrész 
közlekedési lehetőségei. A  műszaki át-
adás megtörtént, azonban az  elmúlt 
időszak heves záporainak eróziós prob-
lémáit még javítani fogja a kivitelező.

A Babits Mihály utca útépítése júli-
us végével szintén elkészült. A Kacsóh 
Pongrác utca kivitelezése folyamatban 

van, első szakasza befejező fázisba ke-
rült.

A Sellő utca, Toldi utca, Hét vezér 
utca és  a  Széchenyi utca (Vasút utca 
és  Kálmán utca közötti szakasza) út-
építése augusztus első felében megkez-
dődött.

A Lánchíd utca és a Zrínyi utca ki-
vitelezésének megkezdése augusztus 
második felében várható.

Felújításra kerül a  Mária utca 
(Duna út és  Kisfaludy utca közötti 
szakaszon), valamint az  Árokparti 
fasor (Madách utca és  Honvéd sor 
közötti) burkolata is, melyek egy új 
kopóréteg aszfalttal kerülnek meg-
erősítésre. A  Felsőgöd vasúti megál-
lóhely két oldalán lévő P+R parkolók 
közlekedő útjai leaszfaltozásra kerül-
nek.

Átadás előtt álló útfelújítások, útépítések

Szőlőkert utca Kacsóh Pongrác utcaSzéchenyi utca

Göd Város Önkormányzata 546,545 
millió forint vissza nem térítendő cél-
zott állami támogatást kapott helyi 
erdőtelepítés végrehajtására. Az  erdő-
telepítés céljára 21 ingatlan, 29,3915 
hektár terület került megvásárlásra. 
A  területek két helyszín kivételével 
csatlakoznak a meglévő erdőterületek-
hez, így növelve az egybefüggő erdőte-
rületek méreteit. Az  engedélyeztetési 
tervek készítésére szerződést kötött 
a város, a tervezési munka megkezdő-
dött. A  tervezést kötelezően megelőzi 
egy részletes termőhely-feltárási szak-
vélemény készítése. A  szakvélemény 
elkészítését követően a  talajösszeté-
tel fogja megadni, hogy a  területekre 
milyen fafajok telepíthetőek, azonban 
az bizonyos, hogy a környéken lévő er-
dőállományok fafajainak megfelelőek 
lesznek. A tervezés befejezése és az en-
gedélyeztetés megkezdése októberre 
várható, ezt követően kezdődhet el 
a  kivitelezési közbeszerzési eljárás le-
folytatása.

Erdőtelepítés állami 
forrásból Az építkezés megfelelő ütemben ha-

lad, a  lebontásra tervezett 2. épület-
ben lévő három óvodai csoport ősszel 
ideiglenes helyen, a Kék Duna Hotel 
területén lévő oktatási épületben kap 
helyet, amelyet erre a célra átalakíta-
nak. A Magyar Nemzeti Vagyonkez-
elő Zrt. ingyenesen adja használatba 
az önkormányzat részére, előrelátha-
tóan egyéves időtartamra.

Akik korábban tartottak tőle, 
hogy az  új óvodaépület tömbje nem 
fog illeszkedni az  utcában megszo-
kott képhez, most láthatják, hogy 
az  épület harmonikusan illeszkedik 
a városképbe. Hagyományos tetővel, 
a  homlokzat izgalmas tagolásával új 
minőséget jelent, amely a kisebb há-
zak építésénél is minta és  inspiráció 
lehet városszerte.

Jól halad a Kincsem Óvoda építése

Gödi Körkép | 2019. 8. szám KÖZÉLET
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A termálfürdővel szemközti orvosi rendelő kivitelezésének 
teljesítési határideje: 2019. augusztus 31. Azonban a kivite-
lező a  szerződéses határidő előtt egy hónappal készre je-
lentette az épületet. A használatbavételi engedély megszer-
zésének feltétele a  sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárása.

A nagy esőzések miatt Gödön is gondot okoz 
a csapadékvíz elvezetése
A közelmúltban több alkalommal tör-
tént heves záporok, zivatarok miatti 
kellemetlenségekkel kapcsolatban tá-
jékoztatjuk a lakosságot.

Magyarországon az  évi átlagos csa-
padékvíz mennyisége 500-750 mm. 
Gödön az  elmúlt néhány hónapban 
többször is megismétlődött, hogy 30-
40 perc alatt közel 40 mm csapadék 
hullott, mely nagyjából egyhavi csa-
padékmennyiségnek felel meg. Ennek 
kezelésére sajnos a  városok többsége, 
így Göd sincs felkészülve megfelelő 
infrastruktúrával. A  korábbi évtize-
dekben nem voltak ilyen intenzitású 
esőzések. Előfordultak korábban is 
lokális elöntések, azonban azok kezel-
hetőbbek voltak. A mostani gyakorisá-

gú és mértékű esőzésekhez igazodóan 
az  elkövetkezendő években nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a  csapadék-
víz-elvezetési problémák megoldására. 
Első ütemben a Dunába történő leve-
zetések kiépítése lenne fontos, hogy 
később ezekre ráköthetőek legyenek 
további területek. A  júniusi esőzések 
azonnali megoldására tíz helyszínen 
végeztettünk el karbantartási munká-
kat, melyek javarészt elkészültek.

Göd csapadékvíz-rendezésére 2006-
ban tanulmányterv készült, melynek 
akkori becsült költsége nettó 4,7 milli-
árd forint volt. A jelenlegi források nem 
teszik lehetővé ennek megvalósítását, 
amely ma már tízmilliárdos nagyság-
rendű költséget is jelenthet. Az  ilyen 

nagyszabású fejlesztés a szükséges for-
rás rendelkezésre állasa esetén, illetve 
ütemezetten valósítható csak meg.

Addig is mit tehetünk? Ne temesse be 
az ingatlantulajdonos a háza előtt lévő, 
az  útépítéssel egy időben készült szik-
kasztó árkokat (például a  Kerekerdő 
utcában a  90%-át betemették). Az  in-
gatlanról a  közterületre tilos kivezetni 
a csapadékvizet, azt az  ingatlanon kell 
kezelni (sajnos nem ez a  gyakorlat). 
A  közterületen maximum 2 x 4 mé-
teres kapubehajtó burkolható, abban 
az esetben, ha két gépkocsi-behajtó van. 
Ezeknek a szabályoknak a betartásával 
enyhíteni lehetne a nagy esőzés követ-
kezében tapasztalt elöntéseket.

Gödi Körkép

Elkészült az új egészségház

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető

online változata 

Folyamatosan frissülő információk, 
fotó- és videogalériák,
Gödi Almanach-kötetek

KÖZÉLET
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Programok:

10.30:  A Kakaós Csiga Fesztivál 
megnyitója, a rajzpályázat 
eredményhirdetése

11.00:  A Csiga Duó Gyermekzenekar 
műsora

11.45:  Gödi „tekerés”

12.00:  „Fald fel a tekergét!” – kakaós csiga 
evőverseny (nevezni a helyszínen 
11.30-ig lehet)

12.30:  Bemutatkoznak a gödi művészeti 
és tánccsoportok

14.00:  Langaléta garabonciások:  
a Gólyalábas Utcaszínház műsora

15.00:  A Magyar Népmese Színház 
műsora

17.00:  A Weinkillers zenekar koncertje

18.00:  Tombolahúzás – értékes 
nyeremények. A kakaóscsigasütő-
verseny eredményhirdetése

19.00:  A Live Party Band együttes 
koncertje

2019. szeptember 7.,
szombat 10.30

Helyszín:

a Feneketlen-tó mellett 
(Bartók Béla út vége)

A nap folyamán: ugrálóvárak,  

csillámtetoválás, ördögbotosok,  

kézműves-foglalkozás, lufihajtogatás,  

Piros Krumpliorr (bohócműsor), népi játszótér, 

tűzoltóautó-bemutató, Boldogságcseppek 

Alapítvány standja, anyasarok.

A rendezvény része a „20 év – 20 program”  
jubileumi rendezvénysorozatnak.

A műsorok kezdési időpontjai csak tájékoztató jellegűek.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Fő támogatók:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház,  
Samsung SDI



A gödi művelődési ház rajzpályázatot hirdet gyermekek 
részére „Az én városom” címmel.

Pályázni bármilyen technikával (ceruzarajz, zsírkréta, vízfesték, 
grafit, színes ceruza, tus, tinta, szén, festék stb.) készített 
alkotásokkal lehet A/4-es vagy A/3-as méretben.

A művek postán beküldhetőek vagy személyesen leadhatóak 
a gödi József Attila Művelődési Házban  
(2131 Göd, Pesti út 72.)

A munkák hátoldalára kérjük ráírni a pályázó (vagy a szülő) 
nevét, telefonszámát, e-mail-címét.

Beérkezési határidő: 2019. szeptember 4.

Korcsoportok:

• Óvodások: 3-7 éves korosztály.

• Alsós korosztály: 1-4. osztályba járó gyerekek.

• Felsős korosztály: 5-8. osztályba járó gyerekek.

A három korosztály tíz nyertese (korosztályonként 1-3. 
helyezett + egy különdíj) tárgyjutalomban részesül. 
Valamennyi pályaművet kiállítjuk a gödi művelődési házban.

Eredményhirdetés: 2019. szeptember 7-én, szombaton  
10.30 órakor a Kakaós Csiga Fesztiválon.

Elérhetőségek:
info@godimuvhaz.hu • (06 20) 254-5124

Kakaóscsigasütő-
verseny

Rajzpályázat

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének 
házi készítésű kakaós vagy bármilyen más ízesítésű, 
akár egészséges étrendhez igazodó csigájukkal a 
rendezvényünkön. A mindennapi ízvilágú és formájú kakaós 
csigák mellett önökre bízzuk egy új „csokoládés tekerge” 
megalkotását. Természetesen lehetőség van arra is, hogy 
a pékuniverzum e tökéletes teremtménye egy verseny 
keretében megméretődjön és átadhassuk „Az év kakaós 
csigája” díjait, több kategóriában.

Az alábbi kategóriákban választ a zsűri győzteseket.
• „A legesztétikusabb csiga”
• „A legízletesebb csiga”
• „A legkülönlegesebb csiga”

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.
A jelentkezések lezárásával minden regisztrált készítővel 
felvesszük a kapcsolatot.
A tekergesütő-verseny jelentkezési lapja a  
www.kakaoscsigafesztival.hu  
honlapon tölthető ki és küldhető el a szervezőknek.

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

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

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

TÁJÉKOZTATÁS

Elektronikus ügyintézés 
az önkormányzatnál

Önkormányzati ügyeik egy részét már elektronikusan is 
intézhetik a gödi lakosok. Az e-önkormányzati ügyinté-
zés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lehet-
séges. A  https://ohp.asp.lgov.hu linkre kattintva a  város 
polgárai elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve elekt-
ronikus kérelmek, beadványok beküldésével indíthatnak 
ügyeket. Az elektronikus ügyintézésről részletes tájékoz-
tatás olvasható a  www.god.hu és  a  www.godikorkep.hu 
oldalon.

Gödi Körkép

Markó József polgármester minden hónap negyedik hétfőjén  
tart fogadóórát, 13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hivatalban

(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórák
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‒ Az augusztus 19–20-i Szent István-napi 
rendezvények idén a  szokásosnál is gaz-
dagabb programmal várják a  gödieket. 
Mi teszi majd különlegessé az  ünnepet 
a város 20. születésnapján?
‒ A több helyszínen zajló, változatos ese-
ményeken kiváló művészekkel találkoz-
hatnak majd a  gödiek. Velünk ünnepel 
Klukon Edit zongoraművész, Kautzky 
Armand színművész, Bábel Klára hár-
faművész, Berkes János operaénekes, kon-
certet ad a Neoton Família és Gájer Bálint, 
a művelődési házban kiállítás nyílik a vá-
ros történetéről. Sok vidám, zenés-táncos 
és  gyerekprogram, illetve sportrendez-
vény szerepel majd a programban, és idén 
minden eddiginél látványosabb tűzijáték-
kal készültünk augusztus 20-ára. El kell 
azonban mondanom azt is, hogy a  szü-
letésnapi ünneplés tulajdonképpen egész 
éven át tart. A  jubileumi esztendőben 
minden eddiginél több rangos kulturális 
és  közösségi program várta már eddig is 
a gödieket: a „20 év – 20 program” elne-
vezésű ünnepi rendezvénysorozat az  új-
évi jótékonysági hangversennyel indult, 
és azóta egymást érik a különböző zenei, 
képzőművészeti és közösségi programok. 
Külön kiemelném ezek közül a rendkívül 
színvonalas komolyzenei koncerteket, 
amelyeken Gödön élő, illetve vendégként 
ide érkező, országos, sőt világhírű művé-
szek léptek fel nagy sikerrel a  művelődé-
si házban, a  katolikus templomban vagy 
például egy olyan rendkívüli helyszínen, 
mint a Huzella-kert. Külön köszönetemet 
fejezem ki e programok megvalósításáért 
Bartos Csabának és  Wagner Lászlónak. 
A  jubileumi évben számos kulturális 
és  közösségi élménnyel szeretnénk meg-
ajándékozni a gödieket, hogy mindannyi-
unk számára valóban emlékezetes legyen 
ez az  ünnep, alkalmunk nyíljon a  baráti 
találkozásokra, és  megélhessük az  össze-
tartozás érzését. Augusztus végén a Kin-
csem Udvarházban rendezett zenés esttel 
zárjuk a nyarat, de az ősz máris egy kivá-
ló szórakozást ígérő programmal indul: 
a  nagyszabású Kakaós Csiga Fesztivállal. 
A  jubileumi év keretében pedig egészen 

december végéig még sok változatos kul-
turális és  közösségi eseménnyel várjuk 
a gödieket.

‒ Sokak számára fontos dátum augusztus 
16., ekkor zárul ugyanis az  egykori golf-
pálya hasznosítására kiírt ötletpályázat.
‒ Hosszú tárgyalási folyamat eredménye-
ként végül nagyon kedvező feltételekkel 
sikerült megvásárolnia az  önkormány-
zatnak ezt a  hatalmas ingatlant, amely-
nek a hasznosítása sokak szívügyévé vált. 
Kivételes helyzetben vagyunk, nem sok 
városnak adatik meg, hogy szert tehet 
egy központi fekvésű, fél Margitsziget 
nagyságú zöldterületre. Gödön pedig ép-
pen ez történt. A lakosság nagyra értékeli 
ezt, és sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy 
a zöld jelleg megőrzése mellett hogyan le-
hetne a legjobban a város szolgálatába ál-
lítani ezt a területet. Már korábban is sok 
magánszemély és  civil szervezet kereste 
meg javaslataival az önkormányzatot, lát-
szott, hogy nagy az  érdeklődés a  kérdés 
iránt. Ezért is szerettük volna bevonni 
a  lakosságot a  koncepció kialakításába. 
Nem tervpályázatot, hanem ötletpályáza-
tot hirdettünk meg, hogy minél szélesebb 
lehessen a pályázók köre, és gyakorlatilag 
bárki, a  szakértelemmel nem rendelke-
zők is benyújthassák az  ötleteiket, javas-
lataikat. Már két héttel a határidő lejárta 
előtt is sok pályázat érkezett. Nagy érdek-
lődéssel várjuk augusztus 16-át, amikor 
megkezdődhet a  pályázatok kiértékelése. 
Sokat fogunk még egyeztetni, beszélgetni 
erről a témáról, hogy a lakossággal közö-
sen sikerüljön megtalálni a legjobb megol-
dást a hasznosításra.

‒ Adódik a  kérdés, hogy mit lehet tudni 
a  területtel szomszédos egykori golfszál-
ló helyzetéről. Van az önkormányzatnak 
bármi beleszólása abba, hogy a CIB Bank 
mint tulajdonos kinek adja el az  ingat-
lant, és a befektető milyen célra használja 
majd azt?
‒ A CIB Bank Zrt. piaci alapon dönt a szál-
loda értékesítéséről, de korrekt módon 
járt el, amikor az  érdeklődőknek azt ta-

nácsolta, hogy bármilyen terveik vannak 
is a hasznosításra vonatkozóan, az  ingat-
lan megvásárlása előtt feltétlenül egyez-
tessenek az  önkormányzattal. Néhány 
befektető meg is kereste a  városvezetést, 
és elmondta az elképzeléseit. Akik példá-
ul lakópark létesítésének szándékával vá-
sárolták volna meg az ingatlant, azoknak 
határozottan elmondtuk, hogy a  város 
nem támogat ilyen jellegű hasznosítást.

A CIB Bank egy többfordulós pályáz-
tatás keretében dönt az  értékesítésről, 
és a legfrissebb információk szerint ennek 
a  folyamatnak az  utolsó fázisában van-
nak. Várhatóan egy-másfél hónapon belül 
meghatározzák az  új tulajdonos szemé-
lyét, és azt követően kiderül majd a befek-
tető szándéka is a funkcióra vonatkozóan.

‒ A  pénzügyekért is felelős alpolgármes-
terként hogyan látja a  város jelenlegi 
anyagi helyzetét?
‒ Zavartalan a  város működése, minden 
feladatra és  tervezett fejlesztésre megvan 
a  pénzügyi forrás. Az  államtól kapott 
mintegy 2 milliárd forintnyi támogatási 
összegből számtalan beruházás valósul-
hatott meg a közelmúltban: körforgalom, 
utak, járdák épültek olyan ütemben, ami 
korábban nem volt lehetséges. Jól halad 
a Kincsem Óvoda újjáépítése is. Korábban 
úgy láttuk, erre a  célra esetleg hitelt kell 
majd felvennünk, de ma már tudjuk, hogy 
erre nem lesz szükség. A  Samsung-gyár-
ban rendben beindult a termelés, így már 
idén decemberben is jelentős összegű ipa-
rűzési adót fog fizetni a  vállalat a  város 
kasszájába. A gyár működéséből szárma-
zó további adóbevételek pedig új fejlődési 
pályára állíthatják Gödöt.

Koditek Bernadett

INTERJÚ

Göd új fejlődési pályára állhat
Jubileumi beszélgetés dr. Pintér György alpolgármesterrel

2019 a jubileum éve Gödön. 20 évvel ezelőtt, augusztus 21-én délelőtt 10 órakor 
avatta várossá településünket Göncz Árpád akkori köztársasági elnök. Dr. Pintér 
György alpolgármesterrel az évfordulóhoz kapcsolódó idei ünnepi eseményekről 
és aktuális pénzügyi, illetve beruházási kérdésekről is beszélgettük.

Dr. Pintér György alpolgármester

KÖZÉLET
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‒ Korábban a város műszaki alpolgármes-
tereként dolgozott. Mennyiben jelent ez 
segítséget az új pozíciójában?
‒ Mint ismeretes, megüresedett a  Tele-
pülésellátó Szervezet igazgatói álláshelye, 
amelyre az önkormányzat pályázatot írt ki. 
Néhány hetes gondolkodás után úgy dön-
töttem, hogy én is megpályázom ezt az ál-
lást. Az  elmúlt években alpolgármesteri 
munkám során rendszeres munkakapcso-
latban álltam a TESZ-szel, áttekintést nyer-
tem annak feladatairól és a problémák egy 
részéről. Ez a tapasztalat és a jobbító szán-
dék vezérelt pályázatom benyújtásakor. 
A  képviselő-testület a  pályázatom alapján 
nekem ajánlotta fel a megbízatást.

A Településellátó Szervezetet az  önkor-
mányzat a város üzemeltetésére hozta lét-
re, szoros együttműködésben Göd Város 
Önkormányzatával és  lakosságával. Álta-
lánosságban elmondható, hogy közintéz-
ményeink karbantartása mellett a  helyi 
temetkezés, a  közétkeztetés, a  védőnői 
szolgálat, a  labor, a  termálfürdő, a  sport-
csarnokok és  a  szociális lakások üzemel-
tetése is a  TESZ hagyományosan ellátott 
szakmai feladatai közé tartoznak.

Új közterületi csapatával a  TESZ egyre 
nagyobb mértékben vesz részt a  közterü-
let-gondozási munkákban, amelyek jelen-
tős részét azonban az  önkormányzat által 
megbízott külső vállalkozók végzik. A ha-
gyományos területek mellett a  Település-
ellátó Szervezet ezen tevékenységi körét, 
csapatát és  eszközeit is tovább szeretném 
fejleszteni.

‒ Milyen főbb célokat szeretne megvalósí-
tani ennek a város életében kiemelt jelen-
tőségű szervezetnek a vezetőjeként?

‒ Véleményem szerint a  TESZ fejlesztése 
és  tevékenységeinek kiterjesztése lehető-
séget adhat arra, hogy Göd városüzemel-
tetése a  következő években felzárkózzék 
a  hasonló méretű kisvárosokéhoz. Ennek 
kulcsa, hogy a TESZ ‒ mint professzionális 
városüzemeltetési szervezet ‒ jó szervezés-
sel, korszerű, költséghatékony technológi-
ákkal és a helyi dolgozók képzésével, mo-
tivációjával képessé válik a város polgárai 
és  az  intézmények igényeinek magasabb 
színvonalú kiszolgálására. Fontosnak tar-
tom, hogy gyermekeinkkel, unokáinkkal 
a  lehető legjobb infrastrukturális és  szép 
természeti környezetben élhessünk, hiszen 
csak így lehetünk boldogok közös ottho-
nunkban.

A TESZ igazgatói feladatának megpá-
lyázásakor az említett célok megvalósítása 
motivált. Támaszkodom másfél évtizedes 
nemzetközi, műszaki vezetői tapasztalata-
imra és  az  elmúlt évek során műszaki al-
polgármesterként elért eredményeimre is.

‒ Hogyan kezd hozzá az  új megbízatásá-
hoz? Mit tart most az első és legfontosabb 
feladatnak?
‒ A  már működő szolgáltatások zavarta-
lan biztosítása mellett a  következő hóna-
pokban részletesen áttekintem az  egyes 
területeket és  az  előrelépési lehetőségeket, 
melyeket kollégáimmal egy fejlesztési kon-
cepcióban fogunk összefoglalni.

Örülök, hogy a  mindennapokban to-
vábbra is a  városunkért dolgozhatok, 
az önkormányzat és a városi intézmények 
kollégáival számomra eddig is fontos, jó 
együttműködésben.

Koditek Bernadett

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

INTERJÚ

Új vezető a TESZ élén
Augusztus 1-jén megkezdte munkáját a Településellátó Szervezet igazgatója-
ként Simon Tamás. Vele beszélgettünk új feladatköréről.

Simon Tamás, a Településellátó Szervezet új igazgatója
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Szeptember első szombatjától minden hétvégén helyi ter-
melői piac várja majd a gödieket a Kincsem Udvarházban.

Az ötletgazda, Sáfrán Edina, aki piacfelügyelőként bizto-
sítja majd a színvonalas működést, kérdésünkre elmondta, 
hogy  gödi, Pest megyei, illetve a városunk legfeljebb 40 ki-
lométeres körzetéből érkező termelők árusíthatnak nálunk. 
Saját termesztésű zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket 
és húsárukat kínálnak majd a vásárlóknak.

A piacon állandó standja lesz a Növénykedvelők Klubjá-
nak, amely növénycsereberével és növénybemutatókkal vár-
ja a látogatókat, és a piac működését támogatóként segíti.

A Kincsem Udvarház U alakú belső udvara, illetve az épü-
let északi szárnyának egyik helyisége  mindenfajta időjárá-

si körülmények között ideális helyszín lehet a vásárláshoz. 
Az önkormányzat a szervezésben és a piac  üzemeltetésében 
nem vesz részt, de az ingatlant, az árusításhoz szükséges pa-
dokat, a vizet és az áramot, a mosdóhelyiségek használatát 
ingyenesen biztosítja a szervezőknek, és gondoskodik a pia-
ci napokon keletkező hulladék elszállításáról is, támogatva 
ezzel a lakossági kezdeményezést.

Sáfrán Edina piacfelügyelő elmondta: a piac szervezésébe 
azért vágott bele, mert úgy tapasztalta, hogy a gödiek közül 
sokan szívesen vásárolnának helyi és környékbeli termelők-
től, nagy az  igény erre a  szolgáltatásra. A  szervezők min-
dent megtesznek azért, hogy a piac kínálata magas minő-
ségű, színes és igazán bőséges legyen. A vállalkozás sikere 
azonban a helyi lakosokon is múlik: ők azzal támogathatják 
a piac működését, ha rendszeresen látogatják. A termelők-
nek ugyanis csak akkor éri meg itt árusítani, ha valóban lesz 
érdeklődés a termékeik iránt.

Koditek Bernadett

䜀혀䐀䤀   吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀   倀䤀䄀䌀

TERMELŐI PIAC NYÍLIK A KINCSEM UDVARHÁZBAN 
2019. SZEPTEMBER 7-ÉN.

EZUTÁN SZOMBATONKÉNT 8-TÓL 13 ÓRÁIG 
LEHET OTT VÁSÁROLNI.

PEST MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉRŐL 
VÁRJUK A KISTERMELŐKET!

ÉRDEKLŐDNI LEHET: (06 20) 921-3683
(16 ÓRATÓL ÉJFÉLIG)

KÖZÖSSÉG

Termelői piac a Kincsem Udvarházban

Tuzson Bence országgyűlési képviselő (jobbra) és Markó József 
polgármester 2017 tavaszán adta át a Kincsem Udvarházat, amely 
közösségi és kulturális létesítményként épült újjá. A piacnak mint 
közösségi térnek ideális helye lesz itt. (A képen balra Szabó Zsuzsa, 
a művelődési ház igazgatója.)
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Véradás Gödön
A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete 
véradást szervez a következő helyszíneken 
és időpontokban:

• Augusztus 30., péntek 14.00‒18.00
Helyszín: József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.)

• Szeptember 13., péntek 13.00‒17.00
Helyszín: Ady Klub 
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)

A véradásra a 18 és 65 év közötti felnőtteket 
várják. 
Személyi okmányok szükségesek.

Áprilisi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy Göd Város Önkor-
mányzata kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
hez az  állami tulajdonban lévő, évek óta kihasználatlanul álló Kék 
Duna Hotel épületének átmeneti használatbavétele érdekében. Az ön-
kormányzat az  üdülőkomplexumot óvodai csoportok elhelyezésére 
kívánta bérbe venni a Lenkey utcai óvoda újjáépítésének idejére.
A Vagyonkezelő Zrt. és  az  önkormányzat illetékesei május 30-án 
közös bejárást tartottak a Kék Duna Hotel területén, hogy felmérjék 
az ingatlan állapotát, illetve meghatározzák az óvodai célú felhaszná-
láshoz szükséges belső átalakításokat.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján az  önkor-
mányzat 2020 augusztusáig egy évre használatba kapta az ingatlant, 
ahol szeptembertől négy óvodai csoport kaphat elhelyezést. A  cso-
portszobák mellett új vizesblokkokat és egy ételkiadó helyiséget ala-
kítanak ki az épületben. A gyerekeknek egy nagy játszókert is a ren-
delkezésükre áll majd a területen. Az átmeneti óvodát a szülők a Kék 
Duna utca felől közelíthetik meg, és a parkolás is lehetséges lesz. A jó 
állapotban lévő épület átmeneti használatbavétele ideális megoldást 
jelent az óvodások elhelyezésére.

GK

KISGYERMEKNEVELÉS

Óvodai csoportokat helyezhet el 
az önkormányzat a Kék Duna Hotel 
épületében

SZOLGÁLTATÁS

Bringapont nyílik 
a Kincsem Udvarházban
Az eredeti elképzeléseknek megfelelően ha-
marosan megkezdi működését a  Kincsem 
Udvarházban a helyi lakosok és a városunkon 
áthaladó kerékpáros turisták igényeit kielégítő 
bringapont. 

A Kincsem Istálló és Udvarház mögött ha-
lad el a  Budapest–Szob kerékpárút, amely 
az  EUROVELO 6 kerékpárútvonal része, így 
várhatóan nemcsak a biciklivel közlekedő gödi 
lakosok, hanem bel- és  külföldi kerékpáros 
túrázók közül is sokan veszik majd igénybe 
a bringapont szolgáltatásait. 

Az üzlethelyiség kerékpáros szaktanács-
adással, gyorsszervizzel, különböző felszerelé-
sekkel és  alkatrészekkel várja majd ügyfeleit. 
Az önkormányzattal kötendő szerződés értel-
mében a  vállalkozó legkevesebb három évre 
bérli a helyiséget, és legalább a hét négy napján 
nyitva tartja az üzletet. 

K. B. 

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

Gödi Körkép | 2019. 8. szám KÖZÉLET
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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
VÍZ- ÉS FŰTÉSSZERELŐ
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 

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős 
állás közalkalmazotti jogviszonyban 
Pályázati feltétel: szakmunkásképző intézeti végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: Karbantartási munkák el-
végzése a gödi önkormányzat intézményeiben 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős 
állás közalkalmazotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: középiskolai vagy gimnáziumi végzettség, 
3–5 éves szakirányú munkatapasztalat
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

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.

2019. július 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Gonda Attila és Magyar Krisztina Gréta
Szigethy Balázs és Takács Enikő
Egyed Gábor Ferenc és Borbás Tünde
Ozvaldik Rudolf és Török Tímea
Orosz Zoltán és Sztruhár Szilvia
Kovács Ádám és Dudik Ilona
Hódi Ferenc és Kónya Renáta
Zsigmond Lóránd László és Simon Brigitta
Ribényi Gergő és Péteri Panni
Sipos Tamás és Geszler Dorottya
Vincze József és Treiber Henrietta
Ilyés Donát és Paulik Réka Anna
Gózon Attila és Kristóf Olga

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Magyar Posta Zrt. Központi 
Területi Igazgatósága
Göd 1- Alsógöd postára
rész- vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztás-
sal, akár alkalmi foglalkoztatásban

KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres levelek kézbesítésére.

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés és információ az alábbi lehetőségeken:
Név: Kiszely Éva
Telefon: (06 30) 772-3195
E-mail: kiszely.eva@posta.hu
Levelezési cím: 2131 Posta Göd, Pesti út 70.

Az önéletrajz személyesen átadható:
Göd 1- Alsógöd posta, Pesti út 70.

KÖZÉLET

16



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.

‒ Mióta rendezik meg az utcabált?
‒ Először 2004-ben szerveztünk egy 
összejövetelt itt a  Tenkes közben, 
hogy „összerázódjon” a  szomszéd-
ság és  jobban megismerjük egymást. 
Ez be is vált, mert utána gyakrabban 
álltunk meg egymással beszélget-
ni, és úgy elmélyültek a kapcsolatok, 
hogy manapság már olyan, mintha 
egymás rokonai lennénk. Bárkinek 
bármilyen nyűgje, baja van, akkor 

a  másiktól bátran kérhet segítséget. 
Akik ide költöztek, teljes mértékben 
beillszkedtek, és ők is nagy örömmel 
vették ezeket az összejöveteleket. Idén 
29-en voltunk, de volt olyan év, hogy 
45-en gyűltünk össze az  utcából, 
a környékről. A foci vb-t és a nagyobb 
sporteseményeket szintén az  utcán, 
közösen nézzük. Ilyenkor a  hölgyek 
sütnek ezt-azt, a férfiak pedig gondos-
kodnak az italról.

‒ Hogyan kell elképzelni az utcabált?
‒ Igazából ez nem egy klasszikus érte-
lemben vett utcabál, mert nincs han-
gos zene. Kirakjuk az asztalokat, pado-
kat, székeket, s  finom ételek és  italok 
mellett oldott hangulatban beszélge-
tünk, míg a  gyerekek játszanak. Késő 
délután kezdjük, és amíg az eső el nem 
zavar minket, vagy amíg fent bírunk 
maradni, tart a beszélgetés.

‒ Mi volt a menü?
‒ Idén kemencében sült csülkös ká-
posztát főztünk. A  korábbi években 
volt kacsapörkölt, marhapörkölt, gu-
lyás, pacal, pincepörkölt, grill, pa-
lacsinta, töltött káposzta. Ilyenkor 
az ételre összeadjuk a pénzt, italt meg 
mindenki hoz, amit szeretne fogyasz-
tani, illetve megosztani másokkal.

‒ Ahogy jöttem az  interjút készíteni, 
a gyerekek kint „motoroztak”.
‒ Ma elég csendesek voltak a gyerekek. 
Úgy használják az utcát, mintha a saját 
udvaruk lenne, nagyon ügyesen rajzol-
nak az  aszfaltra, bicikliznek, rollerez-
nek, miközben biztonságban vannak. 
Előfordul, hogy betéved ide valaki, de 
alapvetően nem jön ide más, csak az itt 
lakók, illetve a barátok, rokonok. Na-
gyon jó kis közösség alakult ki, nagyon 
szeretünk itt élni.

Az utcatakarítás, hólapátolás nálunk 
nem probléma, mert mindig van, aki 
ráér és csinálja a többiek helyett is. Oda-
figyelünk egymásra. Ha postára, boltba, 
orvoshoz vagy bárhová vinni kell a má-
sikat, vagy éppen el kell hozni ezt-azt, 
megoldjuk. Amikor például a  főzéshez 
éppen hiányzik valami, átszaladhatunk 
valamelyik szomszédhoz. Vagy ha va-
lamiből több terem, mint amennyire 
szükségünk van, elajándékozzuk. Ne-
künk ez a normális, máshol is így kelle-
ne működniük az utcaközösségeknek.

Vida-Szabó Emese

LAKÓKÖZÖSSÉG

Utcabál a Tenkes közben
A közösségi oldalakon sokszor olvasni, hogy ki milyen rosszban van a szom-
szédjával. Akad azonban Gödön egy picike hely, a Tenkes köz, ahol idilli mó-
don működnek együtt a szomszédok, s ez követendő példa lehet sokunknak. 
Minden év júliusában utcabált szerveznek maguknak. Idén sem maradhatott 
el ez a helyiek által mindig várva várt rendezvény. Az ötlet kitalálóival és meg-
valósítóival, Pleszel Ferenccel, vagy ahogyan az  utcabeliek hívják, a  „Tenkes 
kapitányával” és Oláh Gáborral beszélgettünk.

Gödi Körkép | 2019. 8. szám KÖZÉLET
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A szertartás után Sződligeten egy 
Duna-parti étteremben gyűltek össze 
a  rokonok és a barátok, ahol svédasz-
talos vacsora keretében, finom falatok 
és italok mellett, jó hangulatban ünne-
peltek.

Mária 13 évesen került Nagyoro-
sziból Gödre, Sándor pedig Dunake-
szi-Alagon nőtt fel. A  vonaton látták 
meg először egymást, majd Dunake-
szin egy fodrászüzletben találkoztak, 
ahol Mária dolgozott, és ahová Sándor 
rendszeresen járt nyiratkozni. Három 
év udvarlás után házasodtak össze, így 
tulajdonképpen nem is 50, hanem 53 
éve alkotnak egy párt. A házasságkö-
tés után hat évig Alagon laktak Sándor 
nagymamájával, majd Felsőgödön épí-

tettek házat. Két fiuk született, Norbert 
1973-ban, Richárd 1979-ben látta meg 
a napvilágot. Gyerekként sokat voltak 
édesanyjuk mellett a  fodrászüzletben, 
így talán nem véletlen, hogy mind 
a ketten fodrászok lettek. Mária nagy 
ajándéknak tartja azt is, hogy pont 
az  50. születésnapján jelentették be 
Norbiék, hogy nagymama lesz, és né-
hány hónappal később megszületett 
unokájuk, Petra.

Hogy mi lehet az együtt töltött ötven 
év titka? Az egymásra találás a legelső 
perctől kezdve nagyon fontos kettejük 
kapcsolatában. Mária, saját bevallása 
szerint egy akarnok típus, míg Sándor 
engedékenyebb, így szépen kiegészítik 
egymást. „Nem volt olyan, hogy az »én 

munkám«, a  »te munkád«, hanem »a 
mi munkánk« volt.” Sándor sokat se-
gített a  fodrászüzletben, a  háztartás 
vezetésében és  gyermekeik nevelé-
sében is. A  lényeg, hogy mindig ösz-
szedolgoztak, mert ha el akartak érni 
valamit, a „szekeret egy irányba kellett 
húzni”. Minden házasságban vannak 
összezördülések, súrlódások, de Mária 
azt tanulta nagyapjától, hogy soha ne 
feküdjön le haraggal. Pozitívan kell áll-
ni mindenhez. Vannak negatív dolgok, 
de azokat gyorsan el kell engedni.

Elmondásuk szerint ez az  ötven év 
olyan volt, mint egy fuvallat, hamar 
eltelt, mert „ami jó, az gyorsan telik”. 
Azt tanácsolják a  fiataloknak, hogy 
mindent használjanak ki, ami adódik 
az  életben: családalapítást, gyermek-
nevelést, utazásokat, az  egészségre 
pedig nagyon vigyázzanak. Fontos, 
hogy legyen idő a kapcsolatokra, a be-
szélgetésekre, és hagyjanak szabadidőt 
egymásra. Ha elutaznak valahova nya-
ralni, abban az időben csak egymásra 
figyeljenek.

V-Sz. E.

Köszönetnyilvánítás
Nagyon szépen köszönjük az  atyá-
nak a  gyönyörű esketést, a  roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek 
a megjelenését, hogy eljöttek Édes-
anyánk és Édesapánk 50. házassági 
évfordulójára, a felsőgödi katolikus 
templomba, és  velünk ünnepelték 
ezt a szép napot!
Szakács Norbert és Szakács Richárd

ARANYLAKODALOM

„Ez az ötven év olyan volt, mint egy fuvallat”
1969. július 26-án 17 órakor házasodott össze Pásztor Mária és Szakács Sándor 
a felsőgödi katolikus templomban. Ötven évvel később ugyanezen a napon újból 
megerősítették fogadalmukat és hálát adtak a Jóistennek az együtt töltött évekért. 
A kerek évfordulóra a templomot is esküvői díszbe öltöztették. Máriát a két fiuk, 
Norbert és Richárd, Sándort pedig az unokájuk, Petra vezette az oltár elé, orgona-
kísérettel. Megható és felemelő szertartás volt, melynek keretében Mészáros Csaba 
plébános atya megáldotta az „örökifjú” párt.

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.

KÖZÉLET



Kicsivel több mint egy évvel az  után, 
hogy Beer Miklós ‒ betöltvén 75. élet-
évét ‒ benyújtotta lemondását Ferenc 
pápának, a Szentatya megnevezte utód-
ját Marton Zsolt személyében. A nyug-
díjba vonuló váci megyéspüspök több 
fórumon is azt nyilatkozta: jól döntöt-
tek, hiszen Zsolt atyával olyasvalakit 
választottak az egyházmegye élére, aki 
itt nőtt föl, és az elmúlt évek szolgálati 
helyei is ide kötik.

A gödiek magukénak érezhetik 
a gondolatot: a mi papunkat nevezte ki 
a  Szentatya, hiszen Marton Zsolt hét 
éven át volt a  helyi katolikusok lelki-
pásztora.

Marton Zsolt 1966. március 26-án 
született Budapesten. Középiskolai ta-
nulmányait a kecskeméti Piarista Gim-
náziumban végezte. 1988-ban tanítói 
diplomát szerzett a  Zsámbéki Tanító-
képző Főiskolán. Teológiai tanulmá-

nyait 1992-ben kezdte Veszprémben, 
majd a  váci püspök Győrbe küldte. 
Ezután Budapestre került, a  Központi 
Papnevelő Intézetbe. 1998-ban szerzett 
teológus diplomát a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Hittudományi Karán. 
1998. június 20-án szentelték pappá 
Vácott a  Váci Egyházmegye szolgála-
tára. Első szolgálati évében püspöki tit-
kár és bírósági jegyző volt – ez idő alatt 
az egész egyházmegyét megismerhette. 
Egy esztendőt volt káplán Nagykátán, 
majd három éven át Dány plébániai 
kormányzója volt, ekkor kezdett el ta-
nítani a Váci Hittudományi Főiskolán. 
Ezt követően öt esztendeig a Központi 
Papnevelő Intézet prefektusa volt. 2008 
és  2015 között Alsó- és  Felsőgöd plé-
bánosa, valamint váci kerületi esperes, 
az  utóbbi négy évben pedig visszatért 
a Központi Papnevelő Intézetbe, immár 
annak rektoraként.

Ferenc pápa 2019. július 12-én nevez-
te ki a Váci Egyházmegye püspökének.

Püspökké szentelése augusztus 24-
én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz 
a váci székesegyházban, amelyre min-
den gödit szeretettel várnak.

V. Pálfai Kinga

ÖRÖMHÍR

„A mi papunkat nevezte ki a Szentatya” – 
Marton Zsolt az új váci megyéspüspök

Marton Zsolt, az új váci megyéspüspök hét 
éven át volt a helyi katolikusok lelkipásztora

Gyűjtés két tűzkárosult gödi lakos 
támogatására
A Boldogságcseppek Alapítvány pénzgyűjtést szervez két 
idős hölgy támogatására, akiknek lakástűz miatt el kellett 
hagyniuk alsógödi otthonukat. Az  önkormányzat szük-
séglakást biztosított, és minden lehető segítséget megadott 
nekik, de az újrakezdéshez sok személyes tárgyat pótolniuk 
kellene. Az  alapítvány a  10403253-50526881-56511001-es 
számlaszámon fogadja a felajánlásokat. A közlemény rovat-
ban kérik feltüntetni: „Támogatás Tamiéknak.”

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Boldogságcseppek Alapítvány hírei
Egy nagylelkű adományozó
Kiss Mónika, a Boldogságcseppek Alapítvány alelnöke egy 
figyelemre méltó adományozásról számolt be lapunknak. 
Egy 8. osztályos gödi fiú június közepén, a ballagásakor arra 
kérte a szüleit és a családtagjait, hogy ne vegyenek ajándé-
kot, hanem inkább adják neki az erre szánt pénzt. A roko-
noktól kapott összegen azután nem magának vásárolt va-
lamit, hanem az  összeget felajánlotta a  Boldogságcseppek 
Alapítványnak jótékonysági célra. Kiss Mónika a következő 
gondolatok közlését kérte tőlünk: „Nem kértem engedélyt 
a  fiútól nevének nyilvánosságra hozatalához, ezért nem 
árulom el, ki ő. De fejet hajtva, nagy tisztelettel és  meg-
hatódva köszönöm meg neki alapítványunk nevében ezt 
a nemes gesztust. Szeretettel gratulálok neki a ballagásához 
és a nagy-nagy lelkéhez! Szüleinek és pedagógusainak pedig 
minden elismerésem! A  pénzadomány egy nagyon beteg 
gödi kisbaba szüleihez került. Ez is Göd!”

Iskolakezdési akció
A Boldogságcseppek Alapítvány iskolakezdési akciót hirdet 
rászoruló gyerekek támogatására. A  szervezet jó állapotú 
iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írólapokat, tollakat, 
ceruzákat és  más iskolaszereket gyűjt olyan gyerekeknek, 
akiknek családja számára komoly anyagi gondot jelent 
a tanévkezdés.

Elsősegélydoboz akció
Az alapítvány elsősegélydobozokat (lejárt szavatossági ha-
táridejűeket is) gyűjt egy vidéki mentőcsapat számára. 

Az iskolaszereket és  az  elsősegélydobozokat a  Boldog-
ságcseppek Alapítvány raktárában lehet leadni. Cím: 
Felsőgöd, Bolla Árpád fasor (közvetlenül a  vasúti átjá-
rónál, a  Borostyán csemegeüzlet mögött). Nyitvatartás: 
augusztus 16-tól minden pénteken 9 és  12 óra között. 
Az  adományokat ettől eltérő időpontban is átveszik, 
ehhez telefonos egyeztetés szükséges: (06 70) 771-6676 
(Szőke Kriszta); (06 20) 916-3972 (Kiss Mónika).

Egész nyáron vár

GK
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‒ Engedjék meg, hogy mielőtt a kérdések-
re válaszolok, hálát adjak Istennek, hogy 
gondviselő szemével irányította eddigi 
munkánkat. Természetesen köszönet jár 
a  híveknek, minden adakozónak, akik 
a  Gondviselés közreműködőiként adomá-
nyukkal hozzájárultak projektünk sike-
réhez. Adományt Kanadából és  Ausztrá-
liából is kaptunk, melyet nagy szeretettel 
küldtek, hogy eredményesen megújulhas-
son ez a közel 200 éves hangszer.

‒ Mi az oka a késésnek?
‒ Eredetileg szeptember 14-ére terveztük 
a  felújított sípos orgona átadását, amikor 
a  templom felszentelésének 95. évforduló-
ját ünnepelve idén is csatlakoztunk volna 
az  Ars Sacra ‒ Nyitott Templomok Napja 
című rendezvénysorozathoz. Úgy gondol-
tuk, hogy csatlakozunk Göd város „20 év 
20 program” című kulturális programso-
rozatához, amelyre jelentkeztünk is.

Az eredeti terveknek megfelelően a vál-
lalkozók húsvét után eljöttek felmérni 
a  sípos orgona állapotát, de sajnos az  or-
gonában az úgynevezett rendezőt használ-
hatatlan, ráadásul javíthatatlan állapotban 
találták. Ez az alkatrész köti össze a játszó-
asztalt és a sípokat. Új rendezőre van szük-
ség, de Magyarországon nem lehet kapni 
ilyet, így külföldről kellett megrendelni. 
Ha ez megérkezik, akkor lehet folytatni 
a  munkát, és  a  sípokhoz tartozó vezeté-
keket is ki kell cserélni. Azért döntöttünk 

az  átadóünnepség elhalasztása mellett, 
mert nagyon kockázatos dolog bizonyta-
lanra felvállalni egy orgonaszentelést. A hí-
vek, az  adományozók, a  fellépő művészek 
és  a  meghívott vendégek nem hozhatók 
olyan helyzetbe, hogy az ünnepélyes alkal-
mon esetleg műszaki hiba történjék.

Megjegyzem, a  kivitelezők mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy olyan 
hangszerünk legyen, ami hangversenyek 
megtartására is alkalmas lesz. Szakértel-
mükre jellemző, hogy templomunkban lesz 
a hatvanadik olyan hazai orgona, amelyet 
a  kor követelményeinek megfelelően át-
alakítanak. Fontos még tudni azt is, hogy 
mindkét kivitelező gyakorló kántor.

‒ Mennyiben módosítja a költségvetést ez 
a pluszkiadás?
‒ Szerencsére azt nem nagyon fogja befo-
lyásolni, mert az  első ütem kevesebbe ke-
rült, mint terveztük. A  keretösszeg a  ren-
delkezésünkre áll, az  adományozóknak 
köszönhetően. Egyébként nem olyan drága 
ez az alkatrész, a külföldről történő beszer-
zés ellenére sem.

‒ A szeptember 14-i átadás tehát elmarad, 
nem lesz hangverseny. Más műsorral sem 
készülnek?
‒ Nem lesz műsor, és egyelőre nem tűzünk 
ki új dátumot sem. Megvárjuk, amíg elké-
szül az orgona, és megtörténik a beüzeme-
lés. Ha tökéletesen működik a  hangszer, 

csak akkor fogunk új időpontot megjelöl-
ni az  átadásra. A  tervezett vetített képes 
előadás egy része pont a  felújítás második 
ütemét mutatná be. Olyan hangverseny is 
lenne az  átadáson, ahol hegedű és  orgona 
együtt szólal meg. Az orgona digitális része 
ugyan működik, de éppen az lenne a lénye-
ge ennek a műsornak, hogy a felújított sípos 
orgona hangját hallhassák a jelenlévők.

Gyógyír mindannyiunknak, hogy 
a  templomi kórus átalakul, megújul. 
A  rózsaablak előtti részen lesz majd egy 
négyszintes kórusdobogó. Sőt, az  aljzatot 
is felújítjuk, illetve az  orgonaházba „mű-
vészbejárót”, szerelőajtót is építünk, amin 
keresztül be lehet jutni az orgonaszekrény-
be. Erre is megvan a pénzünk, mert jött egy 
nagylelkű felajánlás, ami nem az  orgona, 
hanem a kórus helyének felújítására vonat-
kozik. 

Hogy mikorra lesz kész, még nem tud-
juk. Attól félek, hogy ha végre megérkezik 
a hiányzó alkatrész, és összekötik a sípokat 
a játszóasztallal, akkor kiderül, hogy eset-
leg a szélládával is baj van, vagy valamelyik 
síppal. Bár érkezett egy másik felajánlás is: 
ha sípra lesz szükségünk, akkor kapunk. 
A Gondviselés velünk van.

‒ Vass István Mátyás festőművész a képeit 
ajánlotta fel az  orgonafelújítás kapcsán. 
Mesélne erről?
‒ A  művész felajánlotta négy festményét, 
de nem azért, hogy eladjuk, és abból bevé-
telünk legyen. Nem is azért, hogy esetleg 
neki nyeresége származzon ebből, hanem 
azért, hogy az egyházközség adományozói-
nak megköszönje, megköszönjük az önzet-
len adakozást. A  felajánlást az  alapítvány 
december 31-i beszámolója alkalmából 
meghirdettük. Egyfajta megbecsülése ez 
azoknak, akik a  legnagyobb összegű ado-
mánnyal támogatták a  felújítást. Nem 
a festmények értéke fontos, hanem a gesz-
tus; ez az  egyházközséghez tartozás jele. 
Ha majd az  orgona átadása megtörté-
nik, az  ünnepre elhívjuk a  művészt, hogy 
ő nyújtsa át az adományozóknak a képeket.

Végezetül ismét megköszönöm az  ada-
kozóknak, hogy összegyűlt a pénz az orgo-
na felújításának második ütemére. Külön 
öröm, hogy nemcsak az orgonára érkezett 
felajánlás, hanem a  kórusra is gondoltak. 
Természetesen, ha az orgonával kapcsolat-
ban újabb fejlemény lesz, a Gödi Körképen 
keresztül is értesítünk róla minden érdek-
lődőt és adományozót.

Vida-Szabó Emese
Fotó: Makai Viktor

INTERJÚ

Késik az orgonafelújítás második üteme
Veres Mihály, a  felsőgödi Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának elnöke 
arról tájékoztatta a Gödi Körkép szerkesztőségét, hogy a felsőgödi Jézus Szíve 
katolikus templom sípos orgonájának tervezett átadása késik. A felújítás jelen-
legi állapotáról és a tervekről őt kérdeztük.
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Július második vasárnapján nagy ugrásra szólított min-
denkit a  WWF, a  világ legnagyobb civil természetvédel-
mi szervezete. Ilyenkor Európa-szerte tömegek sétálnak, 
ugranak, csobbannak együtt, egy időpontban valamilyen 
természetes élővízbe, legyen az  patak, folyó vagy éppen 
tó. Tavaly a magyarországi központi esemény Gödön volt, 
a helyi szervezők pedig elköteleződtek az ügy mellett, sőt 
támogatókra is találtak. Mert a cél nem más, mint felhívni 
a figyelmet élővizeink fontosságára, állapotuk megvédésé-
re, s mindezt nagyon kellemes módon ‒ egy nyári fürdőzés 
élményével egybekötve.

A gödiek szerencsések, hiszen források, patakok, tavak 
és a Duna hullámai is itt kelletik magukat. Sokan mégsem 
ismerik a  legjobb dunai fürdőző helyeket, sőt egyáltalán 
nem is feltételezik, hogy az  öreg folyóban meg lehet már-
tózni. (A kijelölt szabadstrandok miatt a víz minőségét fo-
lyamatosan ellenőrzik a hatóságok.) Aki mindezek dacára 
ódzkodik a fürdéstől, az horgászat mellett számos vízi jár-
művet kipróbálhat. A  teljesség igénye nélkül: kajak, kenu, 
sárkányhajó, SUP (állva evezés) – ráadásul ezek mindegyi-
ke természet- és  környezetbarát. A  tavakon, a  patakoknál 
és  a  Duna kiságában sokszínű állatvilág figyelhető meg, 
madarak, hüllők, kétéltűek és emlősök egyaránt. Egy kelle-
mes alkonyati séta is hatalmas feltöltődést adhat. Van tehát 
mire figyelnünk, vigyáznunk, hogy nekünk és az utánunk 
következő generációknak is megmaradjanak az  élővizek 
és élőviláguk, minél természetesebb állapotukban.

Az idei, helyi Nagy Ugrás szervezői is fontosnak tartják 
ezeket az értékeket: a Duna-part Nyaralóházak Szabadidő-
központ is a  Boldogságcseppek Alapítvány, illetve a  Gödi 
Anyák Angyalai mellé állt, felkarolva a  rendezvényt. Egy 
igazán színes kísérőprogram-kavalkád kerekedett a  köz-
ponti esemény köré. Kézműves foglalkozások, színpadi be-
mutatók várták az érdeklődőket, de volt alkalom a felsőgödi 
Duna-part közös megtisztítására is, és remek előadást tar-
tott a vizek legapróbb élőlényeiről Tarjáni Nikoletta bioló-
gus, környezeti nevelő.

Természetesen a legtöbben a közös, nagy ugrásra érkeztek 
a partra, ahol egy, a Dunát jelképező kék szalagba kapasz-
kodva először csigaformát képezve „tekeregtek” a  parton, 
majd vonalba rendeződtek és az adott jelre egyszerre futot-
tak be a folyóba. A lelkesebbek-bátrabbak tempóztak is né-
hányat. A nap folyamán volt lehetőség sárkányhajózásra is.

‒ Az  egyik legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy 
az emberek keresik a Big Jump megmozdulást. A környe-
ző településekről, sőt Székesfehérvárról és Tatabányáról is 
érkeztek családok, akiket a  Nagy Ugrás hozott ide. Nagy 
élmény volt látni, hogy ‒ bár az időjárás nem kedvezett ne-
künk, mégis ‒ szép számmal megjelentek az emberek, jelez-
vén, hogy fontos nekik az élővizek védelme. Gödiként, itt 
a Duna mellett élve, nagyon fontosnak tartom, hogy vigyáz-
zunk erre a  folyóra és  felhívjuk a figyelmet a védelmére – 
fogalmazta meg gondolatait a szervezők közül Kiss Mónika 
(Boldogságcseppek Alapítvány).

Hajniss Nikoletta (Gödi Anyák Angyalai) pedig ezt nyi-
latkozta lapunknak: ‒ A Nagy Ugrás számomra az összetar-
tást jelképezi. Mi, gödiek együtt, a kék Dunát jelképező kék 
szalagba kapaszkodva ugorhattunk be a  folyóba. Felemelő 
volt látni, milyen sok embernek volt fontos, hogy kifejezze 
a  folyónk iránti szeretetét, tiszteletét! A programszervezés 
során jó volt idén is megtapasztani, hogy együtt, közös ten-
ni akarással sok mindent el lehet érni. Jövőre is tekergőzünk 
és ugrunk a Dunába, mert az ilyen közösségi alkalmak le-
hetőséget teremtenek arra, hogy barátsággal forduljunk 
egymás felé, maradandó élményt éljünk át, és közben utó-
dainknak is meséljünk környezetünk megóvásának fontos-
ságáról.

A Nagy Ugrást első alkalommal 2005-ben, azaz 14 éve 
szervezték meg, Magyarország pedig 2008-ban csatlakozott 
a kezdeményezéshez.

V. Pálfai Kinga

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Nagy Ugrás 2019 ‒ Az élővizek védelmére hívták fel a figyelmet Gödön is

Csigavonalba tekergőztek a résztvevők a Duna- parton, a gödi 
eredetű kakaós tekergére emlékezve
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‒ Népszerű a nyári napközis tábor?
‒ Az idei volt a tizenötödik, és ezúttal 
is várakozó listát kellett készítenünk, 
ugyanis néhány nap alatt betelt az ösz-
szes férőhely. A szülők már januárban 
érdeklődtek, és májusig harmincan ad-
ták le előzetesen a jelentkezési szándé-
kukat. Sajnos több jelentkezést el kel-
lett utasítanunk, de ez természetesen 
az  ingyenesen részt vevők körét nem 
érintette.

‒ Kik számára ingyenes a táborozás?
‒ Azok a  gyermekek, akik rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülnek, térítésmentesen vehették 
igénybe az ellátást, a határozattal nem 
rendelkezőknek pedig napi ezer forint 
volt a térítési díj. Ez az összeg már évek 
óta nem változik.

A napközis tábor megszervezését 
ebben az  évben is Göd Város Önkor-
mányzatának és a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulásának támogatása 
tette lehetővé, de jelentős segítséget 
kaptunk helyi cégektől, szervezetektől 
és magánszemélyektől is. Mindenkép-
pen meg kell említenem a  felsőgödi 
Karitász Szervezetet, amely 150 000 fo-
rinttal támogatta táborunkat, és a Du-
namenti 2011. Közlekedési Kft.-t, mely 
a buszközlekedést biztosította.

‒ Milyen programok várták a gyereke-
ket a táborban?
‒ A  hét két napján a  gyerekek a  kéz-
művesség és  az  iparművészet külön-
böző technikáival ismerkedhettek 
meg. Nagy sikert arattak a  táborozók 
körében például Kesserű Andrea ple-
xi nyakékei, valamint Molnár Zsanett 
süthető gyurmából készíthető poharai 
és kanalai. A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársaival lehetett sző-
ni, újrahasznosított CD-lemezekből 
mandalát készíteni, és osztatlan sikert 
aratott minden héten a csillámtetová-

lás, az óriásbuborék-készítés és arcfes-
tés is.

Hetente egyszer Madarászné 
Szendrey Katalin (aerobic), Kadocsa 
Anna (BodyArt), Vajda Béla (kungfu), 
Polgár Antal és oktatótársai (Safe Kid) 
mozgatták meg a táborozókat, az utol-
só héten pedig Schröck Cecília tartott 
funkcionális köredzést a gyerekeknek. 
Alkalom nyílt a táborozás egy hónapja 
alatt sárkányhajózásra is – Viola Albert 
várta a  táborlakókat az  alsógödi Du-
na-parton.

Minden hétfőn a  rendőrség mun-
katársai látogattak el a  táborba, így 
a gyerekek megismerkedhettek a gödi 
rendőrőrs munkatársaival, előadást 
hallgathattak meg a  szünidei, a víz-
parti, illetve az internethasználattal 
és a  közlekedéssel kapcsolatos veszé-
lyekről Nyisztor Andreától és Királyné 
Aftán Csillától. Részt vehettek „rabosí-

VAKÁCIÓ

Nyári napközis tábor ‒ idén is
Az önkormányzati és  kistérségi támogatással, az  Alapszolgáltatási Központ 
szervezésében működő napközis tábor július elseje és 26-a között várta a gyer-
mekeket a Huzella Tivadar Általános Iskola épületében és belső udvarán. Tóth 
Ildikó intézményvezetővel beszélgettünk.

Száznál is több mosoly a táborzáró rendezvényen

A kutyás bemutatónak idén is nagy sikere volt
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén immáron kilencedik alka-
lommal rendezte meg július 5. és 15. között a gödi Rotary Club 
a  nemzetközi „Sport&Fun” ifjúsági tábort. A  Norvégiából, 

Csehországból, Egyiptomból, Lengyelországból, Spanyolországból, 
Olaszországból, Brazíliából, Oroszországból, Belgiumból, Törökor-
szágból, az Amerikai Egyesült Államokból és Litvániából érkezett di-
ákok mellett a táborban gödi fiatalok is részt vettek. A tábor tíz napja 
alatt sikerült kerékpárral, kenuval, illetve gyalogosan túrázva bemu-
tatnunk a Dunakanyar és Budapest legszebb látnivalóit.

A kerékpározás és a kenuzás mellett izgalmas programok is színe-
sítették a táborlakók magyarországi élményeit. Többek között barlan-
gászat, kalandpark, falmászás, vadetetés és lézerharc, mely utóbbihoz 
a nógrádi vár szolgált gyönyörű díszletül. A Visegrádi Fellegvár gya-
logosan, hegyi ösvényeken keresztül került „bevételre”, majd ezt köve-
tően középkori lovagi tornát is megtekinthettek vendégeink. Ha rövid 
időre is, de a  nemzetközi csapatot gödi családok is vendégül látták, 
s ez – remélhetőleg – új barátságokat, de mindenképpen új élményeket 
jelentettek mind a külföldi fiataloknak, mind a magyar családoknak. 
Más kultúrájú, más nyelven beszélő emberek megismerése mindig iz-
galmas feladat. A gyerekek között voltak olyanok, akik nem csak ha-
zánkban, de kontinensünkön is először jártak. A tábor szervezésében 
és  a  programok lebonyolításában a  rotarysokat barátok, ismerősök 
segítették, akiknek áldozatos munkáját és önzetlen együttműködését 
ezúttal is köszönjük. Külön köszönet jár a Rotary Club Göd tagjainak, 
kiemelten Broda Krisztián és  Érdi-Krausz Gábor táborvezetőknek. 
A tábor sikerességét jelzik a fiatalok és szüleik szívet melengető üze-
netei, kedves szavai, amelyeket a gyerekek hazatértük után juttattak 
el hozzánk. Mind a visszajelzések, mind a szerzett élmények alapján 
úgy tervezzük, hogy jövőre is rendezünk nemzetközi tábort, teret adva 
újabb barátságok kialakulásáhozz.

Gál Emil elnök,
Rotary Club Göd

CIVIL ÉLET

Idén is fiatalokat táboroztatott  
a Rotary Club Gödön

Lenkei György a (szív)királyi párral

táson”, készültek „rendőrségi” fotók, ujjlenyo-
matot vettek, és  akinek kedve volt, kipróbál-
hatta a járőrautót is.

Hosszan sorolhatnám még a  programokat, 
azt viszont fontos elmondanom, hogy a tábor-
ba jelentkezők között több speciális nevelést 
igénylő gyermek kapott ellátást.

‒ Idén hány gyerek táborozott?
‒ Közel 170, és  negyven diáknak tudtunk ön-
kéntes munkát biztosítani. Harmadik alkalom-
mal pályáztunk a munkaügyi központban nyá-
ri diákmunkára, ennek köszönhetően három 
diáknak tudtunk a táborozás ideje alatt munkát 
biztosítani. Örvendetes, hogy azok az önkénte-
seink, akik már teljesítették 50 órás kötelezett-
ségüket, a  továbbiakban is velünk maradnak, 
s a következő években visszajárnak.

‒ A nyári napközis tábornak léteznek kedves 
hagyományai…
‒ A  záró rendezvényen hetedik alkalommal 
került korona a  tábor „szívkirályi” párjára: 
a  gyerekek titkos szavazással választották ki 
őket. A koronázási ünnepségen Lenkei György, 
a  Szociális Bizottság elnöke koronázta meg 
a tábor szívkirályát és királynőjét.

A Gödi Ifjúságért Díjat az Alapszolgáltatási 
Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2012-ben 
alapította, s azok a magánszemélyek, intézmé-
nyek, civil szervezetek, illetve cégek kaphatják 
meg, akik és amelyek az adott év során a legin-
kább segítették a Szolgálat munkáját. 2019-ben 
ezt a díjat Kovácsné Szabó Rita, a Dunamenti 
2011. Közlekedési Kft. vezetője kapta meg.

Hatodik alkalommal választottuk meg 
az  „Év önkéntesét”. Idén Nagy Krisztián 
és Marczis Kamilla vehették át a díjat Lenkei 
Györgytől, – ők mindketten a  váci Boronkay 
György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázi-
um tanulói.

W. B.

Gödi Körkép | 2019. 8. szám KÖZÉLET
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PROGRAMISMERTETŐ 

SZEPTEMBER 14., SZOMBAT
BeCsal Családi Sportnap

8.00–12.00: Gyermek és családi futóverseny, Városi Után-
pótlás Kupa futballtorna óvodásoknak és általános iskolá-
soknak. 
Helyszín: GSE sportpályája

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ
Óvodások rajzversenye „Klímavédő közlekedési lehetősé-
gek” címmel, a programban részt vevő óvodákban.

SZEPTEMBER 17., KEDD
10.00–12.00: „Sétálj a  Szakáts-kertben!” Egy történetek-
kel és  frissítővel fűszerezett sétára várjuk a  kismamákat 
és a kisgyerekes szülőket.

SZEPTEMBER 18., SZERDA
„Javítsd magad!” Ingyenes kerékpárszerelő program, 
nemtől és kortól függetlenül. 
Helyszín: szervezés alatt, a  szeptemberi Gödi Körképben 
pontosítjuk.

Mix and Move!

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

GÖDI PROGRAMOK
SZEPTEMBER 14–22.

Göd Város Önkormányzata idén is csatlakozott az Európai 
Mobilitási Hét környezetvédelmi kezdeményezéshez.

Az akció idei mottója: „Sétálj velünk!”
A hét témája a biztonságos gyaloglás és kerékpározás.

Az eseménysorozat nulladik napján a Belépés Családostul 
hívja sportnapjára az érdeklődőket.
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Közös kincsünk, a Duna

A közel egymilliárd forintos támogatásból tavaly megkezdett 
„Tiszta ivóvíz” Nemzeti Program (2018-1.2.1-NKP-2018-00011) 
keretében az  MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató In-
tézete, a  Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi Egyetem, 
a  Fővárosi Vízművek Zrt., a  Miskolci Egyetem és  az  Országos 
Közegészségügyi Intézet munkatársainak kutatása a  hazai víz-
bázist és  az  ivóvízbiztonságot veszélyeztető hatásokat hivatott 
feltárni a vízkivételtől a  fogyasztóig, vagyis a dunai vízbázistól 
otthonaink vízcsapjáig. 

A vizsgálatok az  ivóvíz minőségét veszélyeztető tényezőkre 
fókuszálnak: az  alapvető fizikai, kémiai és  mikrobiológiai mé-
réseken túl sor kerül többek között a vízminőséget meghatáro-
zó baktériumközösségek és antibiotikum rezisztens szervezetek 
meghatározására, valamint a szerves mikroszennyezők, például 
gyógyszermaradványok és bomlástermékeik kimutatására. 

A rendszeres mérések kiegészülnek a hidrológiai és hidrauli-
kai háttérváltozók, valamint a szélsőséges hidrológiai események 
hatásainak vizsgálatával is. Az  árvizes vagy éppen az  extrém 
száraz időszakok során vett minták elemzésével a  szélsőséges 
vízjárások hatása is vizsgálható, az  eredmények alapján pedig 
kijelölhetőek a  szükséges beavatkozások. A  kutatások lehetővé 
teszik a vízminőség hosszú távú modellezését a különböző klí-
maváltozási forgatókönyvek alapján.

A projekt vezetője, Engloner Attila – aki a  hosszú éveken át 
Gödön működő Duna-kutató Intézet igazgatója volt – július 
elején az  MTA honlapján számolt be a  programról. Cikkéből 
egyebek mellett megtudhattuk, hogy a kutatások homlokterében 
a parti szűrésű rendszer áll, mivel Magyarországon a parti szű-
résű kutak adják a jelenlegi ivóvízellátás több mint 30 százalékát. 
Budapest és agglomerációja szinte teljes egészében parti szűrésű 
vizet használ a közel kétmillió lakos ellátására. A parti szűrésű 
kutakat döntően a folyók kavicsteraszán átszűrődő felszíni vizek 
táplálják, ezért az ivóvíz minőségét veszélyeztető tényezők feltá-
rásához kiemelt figyelmet kell fordítani a vízbázis, jelen esetben 
a Duna vízminőségének vizsgálatára.

Kérdésünkre a projektvezető elmondta, hogy jelenleg a minta-
vétel és az igen sokféle paraméter laboratóriumi meghatározása 
folyik, az eredmények részletes kiértékelése a jövő évre várható. 
A legfrissebb mérési adatok közül megemlítette, hogy a higiénés 
mikrobiológiai eredmények a vizsgálatsorozat kezdete óta kiug-
ró szennyeződést még nem mutattak, továbbá elmondható az is, 
hogy a Budapestről északra lévő Duna-szakaszon ‒ így Göd tér-
ségében is ‒ minden mintavételnél az adatok lényegesen jobbak 
voltak, mint a főváros alatti mintaterületen.

(w)

A Duna-kutató Intézet egyik mintavevő hajója
 Fotó | Engloner Attila

SZEPTEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
7.00–17.00: Iskolák autómentes napja. A forgalom elől le-
zárják a József utca Honvéd sor és Madách utca közötti 
szakaszát.
Ízelítő a  színes programokból: kerékpáros és  egyéb 
ügyességi  versenyek, KRESZ-teszt, rajzverseny, elektro-
mos közlekedési eszközök bemutatója.

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK
18:30: „Night Ride” kerékpártúra Vácra és vissza, a Duna-
kanyar Kerékpárkölcsönző szervezésében. A  program-
ban szerepel Vác belvárosának megtekintése, idegenve-
zetéssel.
Indulás: a Sportteraszról

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT
15.00–18.00: sárkányhajós kirándulás a Dunán. Szeretet-
tel várunk kicsiket és  nagyokat, az  evezési tapasztalat 
nem feltétel. A  programra előzetes jelentkezés szüksé-
ges a  (06 27)530-054-es számon, szeptember 20-án 12 
óráig.

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP
14.00–18.00: „Történelmi körön Gödön” – 18 állomásos 
kerékpártúra a városban. Az állomásoknál pár mondatos 
ismertetők, illetve érdekességek, színes sztorik hangza-
nak el. A táv 17 km. 
Indulás: a Dunakanyar Kerékpárkölcsönző elől (2132 Göd, 
Margit utca 10.)
 
A kerékpártúrák regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni 
a  Dunakanyar Kerékpárkölcsönzőnél lehet az  info@du-
nakanyarkerekpar.hu e-mail-címen. A „Történelmi körön 
Gödön” program létszámkorlátos (maximum 30 fő). A tú-
rákon saját kerékpárral lehet részt venni. Akinek nincs 
biciklije, annak a kölcsönző a programra INGYEN biztosít 
kerékpárt.

A szervezők az  időjárás függvényében 
a programváltozás jogát fenntartják.

KÖRNYEZET
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Kerti hulladék leadása 
a zöldhulladék-átvételi ponton

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is 
biztosítjuk a  zöldhulladék-átvételi pont 
működését, amely a  Nemeskéri úti 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 Hul-
ladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálatán az 
info@godihulladek.hu e-mail-címen vagy a 
(06 27) 530-611-es 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 zöldhulladék-gyűjtés 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 zöldhulladék-szállítások 
várható idejét megtekinthetik az  alábbi táb-
lázatban, illetve a www. godihulladek.hu hon-
lapon.

2019. év
HÉT HÓNAP NAP tól-ig
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
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!

KÖRNYEZET
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A klímaberendezések kültéri egységeinek elhelyezéséről 
a  településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkor-
mányzati rendelet tartalmaz előírásokat.

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

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

Az épületek nem utcai homlokzatain a szomszéd kerítés-
től számított 2,6 m távolságon belül nem helyezhető el a klí-
maberendezés kültéri egysége. 

Az általános előírástól eltérést engedélyez a  rendelet 
az alábbi esetekben:

Az újonnan építendő többszintes, többlakásos épületek 
esetén a  településkép védelme érdekében a  klímaberende-
zés kültéri egysége csak a mellvéd takarásában létesíthető. 
Ebben az esetben az épületek tervezésénél javasolt az erké-
lyek, loggiák, teraszok mellvéddel (átlátszatlan szerkezettel) 
történő tervezése a klímák elhelyezhetősége érdekében. 

Azon, már meglévő épületeknél, ahol csak utcai homlok-
zatuk van a lakásoknak, az épületeken a gépészeti berende-
zések elhelyezése csak takartan történhet, az erkélyek kor-
látján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében 
a klímaberendezések kültéri egységei az épület teljes magas-
ságában ugyanazon ablak alatt helyezhetők el, a hozzátar-
tozó vezetékeket belső térben kell vezetni. E berendezések 

az  egész épületre vonatkozó, egységes koncepció alapján 
helyezhetők el. 

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

Tarjányi Judit főépítész
Göd Város Önkormányzata

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Eljárást kezdeményezhetnek a gazos 
ingatlanok tulajdonosai ellen
Június 30-áig minden ingatlantulajdonosnak el kellett vé-
geznie az ingatlanán a parlagfű-mentesítést. Akik ezt nem 
tették, azok ellen eljárást kezdeményezhet a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság. A bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött 
terület nagyságától függően belterületen és  külterületen 
egyaránt 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet.

A lakosság köréből érkező bejelentések is felhívják az ön-
kormányzat figyelmét arra, hogy melyek azok az utcák 
vagy ingatlanok, ahol nagyobb területen található virágzó 
és bimbós állapotú parlagfű vagy más gyomnövény. A ga-
zos ingatlanok tulajdonosai írásos felszólítást kapnak, és ha 
a helyzetet nem rendezik, az bírságot vonhat maga után.

A parlagfű-mentesítés mindenki közös érdeke, hiszen 
a  légúti allergiák sokak életét nehezítik meg a  nyári idő-
szakban. A  parlagfűmentes állapotot egészen a  vegetációs 
időszak végéig meg kell őrizni.

Allergiás tüneteket nem csak a parlagfű okozhat, hanem 
sok más gyomnövény is. Az  önkormányzat ezért a  közte-
rület-felügyelők bevonásával városszerte ellenőrzi, hol van-
nak gondozatlan, gazos ingatlanok, és ezek tulajdonosaival 
szemben jegyzői hatáskörben eljárást indít, ami bírság ki-
szabását eredményezheti.

Az önkormányzat kéri az  ingatlantulajdonosokat, hogy 
az  ingatlanjuk előtt, a  telekhatártól az  út széléig tartó te-
rületet is tartsák rendben, nyírják a növényzetet. Külön fi-
gyelmet kell fordítani a házak előtti nyílt árkok tisztítására, 
ami szintén az  ingatlantulajdonos feladata, és  saját érdeke 
is. A változékony időjárási viszonyok között ugyanis a hir-
telen lezúduló nagy mennyiségű eső – ha az árok nincs ki-
tisztítva, rendben tartva – könnyen elöntheti az  ingatlant 
és az előtte lévő járdaszakaszt, sok kellemetlenséget okozva 
ezzel a lakosoknak.

GK

TÁJÉKOZTATÁS

A klímaberendezések elhelyezésének szabályairól
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EGYÜTTÉLÉS

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

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

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

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

VÁROSKÉP

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

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

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

Göd Város ÖnkormányzataFo
tó
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KÖZÖSSÉG

A kutyások figyelmébe
Felsőgödön, az  Ilka köz végén, a  patakon átívelő híd 
melletti murvás gyalogút a  patak mentén halad egészen 
az  Árokparti fasorig. Sokan jól ismerik ezt a  helyet: fő-
ként a felsőgödiek szívesen választják ezt a gyalogutat, ha 
kutyájukkal a  Dunához szeretnének lemenni. A  felelős 
állattartás azonban sajnos még nem mindenki számára 
természetes városunkban. Egyesek ezen a murvás úton is 
otthagyják a kutyájuk ürülékét, az utánuk jövő gyalogo-
sok és kerékpárosok pedig joggal bosszankodnak emiatt.
Valaki zacskókat helyezett el itt az  egyik villanyoszlo-
pon. Bárki vehet belőlük, aki véletlenül nem vitt magával 
zacskót a kutyasétáltatáshoz, vagy esetleg magától nem is 
gondolt arra, hogy bizony kellene. A kutyások közül a fe-
ledékenyek nagyon örülnek az  ismeretlen lakótárstól ér-
kező segítségnek, a gondatlanok pedig – reméljük – talán 
elgondolkodnak azon, hogy mire is valók ezek a zacskók.

Köszönet annak, aki a kutyásokra és a környezetünkre 
is odafigyelve új funkciót adott a villanyoszlopnak!

K. B. 
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TÁJÉKOZTATÁS

Díjtalan veszélyeshulladék-gyűjtés 
a TESZ telephelyén
2019. szeptember 14-én, szombaton 8 és 14 óra között 
‒ a  korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ‒ díjtalan ve-
szélyeshulladék-gyűjtést szervezünk. A  gyűjtésre a  ko-
rábbiaktól eltérően új helyszínen, a  Gödi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. telephelyén (2133 Sződliget, 
külterület 066/6 hrsz.) kerül sor.
Az átvételi pont, amely a felsőgödi Jácint utcai temető mö-
götti terület, a gyűjtési napon az István utca felől közelít-
hető meg.

A gödi lakosság az alábbi hulladékfajtákat adhatja le:
• oldószerkeverékek, hígítók
• elhasznált étolaj, zsír 
• növényvédőszer-maradékok
• akkumulátorok 
• fáradt olaj
• festékmaradékok és göngyölegei
• fénycsövek és izzók
• szennyezett göngyölegek (festékes, olajos)
• elektronikai hulladék

Nem adható le pala, kátrány, bitumenes hullámlemez, 
pvc-tartalmú padlólap.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ingyenes gyűjtést a gödi 
lakosság számára szervezzük, továbbá csak háztartási 
mennyiséget áll módunkban átvenni a fent felsorolt hulla-
dékokból. Építőipari vállalkozó veszélyes hulladékot nem 
adhat le az akció keretében!

A veszélyes hulladék leadásakor a jogosultságot gödi lak-
címkártyával vagy ‒ üdülőingatlannal rendelkező ingat-
lantulajdonosok esetében ‒ az utolsó hulladékszállítási díj 
számlájával, illetve annak feladóvevényével kell igazolni.

FELHÍVÁS

Biztosítsuk a szemétszállító autó 
zavartalan közlekedését!
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arra kéri 
a  lakosokat, hogy gondoskodjanak az  ingatlanok előt-
ti közterületen ültetett fák, bokrok ágainak rendszeres 
nyírásáról. 

A házak elé vagy az ingatlan utcafronti kerítésének kö-
zelébe ültetett dús lombú, magas növények ágai gyakran 
kárt tesznek az utcákban közlekedő 3,5-4 méter magas te-
hergépjárművekben: megrongálják a visszapillantó tükrö-
ket, a szemétszállítást végző kukásautók tetején található 
hidraulikacsöveket, illetve a megkülönböztető jelzést biz-
tosító villogóberendezéseket. 

Az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet rendben 
tartása, rendszeres nyírása, ápolása a tulajdonos feladata, 
neki kell gondoskodnia arról, hogy a növények ne akadá-
lyozzák a közlekedést és a kereszteződések megfelelő be-
láthatóságát sem.

 A kft. a hulladékszállítás zavartalan ellátása érdekében 
arra a kéri a lakosokat, hogy ha az úttesten parkolnak, le-
gyenek tekintettel arra is, hogy még egy 2,5 méter széles te-
herautónak is biztonságosan el kell férnie mellettük. A nem 
megfelelően parkoló autók gyakran akadályozzák a szemét-
szállító autót a közlekedésben.

G. K.
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ÉSGödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu • Telefon: (06 27) 530-611

TESZ 
telephely
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‒ Milyen csoportokban dolgozhattak a gyerekek a Népművészeti 
Alkotótáborban?
‒ Az egyhetes népművészeti tábor bőrös csoportját Mráz József ve-
zette, a népi fazekasokat Császár Ernő és Császárné Erdélyi Katalin 
tanította, a  söndörgőket Bartha Katalin, a  gyöngyfűzőket Tóth 
Andrea, a fafaragókat pedig Semes-Bogya Eszter.

Az öt nap során a  bőrösök hagyományos technikával készült 
tarsolyt készítettek, melyeket aztán büszkén viseltek. A népi faze-
kasok otthon is használható edényeket és bögréket, kisebb állatfi-
gurákat, ám mivel az agyag a tábor végére még nem száradt meg 
teljesen, augusztus második felében visszajönnek hozzánk a kiége-
tett munkáikért. A  gyöngyfűzők – ide zömmel nagyobb lányok 
jelentkeztek – is rengeteget dolgoztak, a  söndörgők közül pedig 
mindenki a maga készítette mesekönyvéből adhatta elő a kedvenc 
népmeséjét, hiszen – lévén szó népművészeti táborról − a magyar 
népművészet a  vezérfonal valamennyi csoportban. A  fafaragók 
komoly fizikai munkával faragták ki ékvéséssel a népi motívumo-
kat ábrázoló faliképeiket.

‒ Hogyan teltek a gyerekek „munkás” napjai?
‒ A tanárok minden évben törekednek arra, hogy új technikákat 
tanítsanak meg a  gyerekeknek, hogy fejlesszék a  „kismesterek” 
manuális készségét. Idén valamennyi csoportban jó hangulatban 
röppent el az egy hét, a munka mellett jóízű beszélgetésekkel, nagy 
nevetésekkel.

Az utolsó napon kiállítás nyílt a munkákból, melyet Bartha Tóni 
bábművész kedves és olykor bizony meghökkentő szavakkal nyi-
tott meg, szembeállítva a népi hagyományokat és a mai kor digi-
tális világát.

‒ Kedves hagyománya az alko-
tótáboroknak a jövő évre érvé-
nyes ösztöndíj…
‒ Az idei népművészeti ösztön-
díjat az öt jelölt ‒ Vödrös Enikő 
(bőrös), Bóbis Noémi (gyöngyfűző), Lipták Anna (söndörgő), Bóbis 
Dávid (fafaragó) és Nagy Anna Csenge (fazekas) ‒ közül az utóbbi 
nyerte. Csenge tehát 2020-ban díjtalanul vehet részt az általa vá-
lasztott csoport munkájában.

‒ Mi volt a kéthetes Képzőművészeti Alkotótábor központi témá-
ja?
‒ A barokk, melyet a képzőművészet szempontjából tanulmányoz-
tak a gyerekek. Az első hét szerdáján ellátogattunk a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyba, ahol bebarangoltuk a  kastély minden zegzugát. 
A tartalmas idegenvezetés mellett volt idő a kvízjáték kitöltésére 
is, melyért a gyerekek jutalomként aranytallért kaptak. Készítettek 
a rajzosok a kastélykertben tanulmányrajzokat is.

A képzőművészeti táborban hat csoportban voltak foglalko-
zások. A  kerámiásokat Véninger Margit keramikus, a  rajzosokat 
Fazakas Csilla tanította. Az  ötvösök barokk ékszereik elkészíté-
séhez Lengyel Boglárka restaurátor nyújtott segítséget, míg a tűz-
zománcosokat Majoros Klára vezette be a  rekeszzománcozás 
rejtelmeibe. A szobrászok Sándor János vezetésével kalózhajót ké-
szítettek, melynek úsztatását már a szülőkkel való szabadidő tar-
talmas eltöltésére bíztuk, remélve azt, hogy minden hajót szaksze-
rűen építettek meg a gyerekek. A legkisebbek a „kiskézművesek” 
voltak, akikkel Bozsonyik Rita 
és  Boda Bianka tanító nénik 
egyebek mellett barokk színhá-
zi kellékeket is készítettek, me-
lyek szépen illeszkedtek a tábor 
végén rendezett kiállításkor 
a rajzosok papírszínházaihoz.

A kéthetes munka befeje-
zésekor rendezett kiállítást 
Garami Mária, az  alkotótábor 
egyik alapító tanára nyitott 
meg, megköszönve a szülőknek 
azt az áldozatot, mellyel lehető-
vé tették, hogy gyermekeik a tá-
bor résztvevői lehessenek.

‒ Miképpen jellemezhető e mű-
vészeti táborok szellemisége?
‒ Az  alkotótábor más, mint 
a  hagyományos értelemben 
vett iskolai oktatás. Itt olyan 
eszközöket, anyagokat, techni-

A József Attila Művelődési Ház június utolsó hetében tizenhatodik alkalommal adott 
otthont a Népművészeti Alkotótábornak, amelyet július 1-jétől követett a kéthetes XXVI. 
Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor. A három hét eseményeiről Szabó Zsuzsát, a műve-
lődési ház igazgatóját kérdeztük.

ALKOTÓTÁBOROK

Létezhet-e nagyszerűbb az alkotás 
öröménél?

A söndörgőket Bartha Katalin terelgette

Vajon mi lehet ebben 
az agyagkupacban?
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

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

A középkori Göd  
és az Erzsébet-liget

Időpont: 2019. szeptember 7., szombat, 14.00‒17.30
Gyülekezés: Göd, Rózsa utcai játszótér, a  Várdomb olda-
lában 

Ehhez a sétához ismét jól jön majd az egészséges képze-
lőerő, hogy visszarepülve a török hódoltság előtti időkbe 
felidézzük, miképpen is nézett ki az egykori Göd (Gewd) 
nemzetség lakhelye, amelyhez akkor még az a bizonyos 
Nagy Gödi-sziget (amit ma nem így hívnak, ráadásul 
már nem is sziget) is hozzátartozott, a dunai gázló ma-
gasságában. 
Bizony, a Mátyás király előtti időkbe ereszkedünk vissza 
gondolatban, amikor is a magyarság sorsát évszázadokra 
meghatározó események zajlottak errefelé. 
A Karaj(os?)-patak melletti ösvényt követve, és  átsétálva 
a vasúti áteresz alatt megkíséreljük beazonosítani a szin-
te nyom nélkül eltűnt falu templomának helyét, majd to-
vábbmegyünk a patak mentén egészen a volt Golf Hotelig, 
és  szétnézzünk egy kicsit ott is, megemlítve a  fenyőliget 
szerepét Budapest 1944-es ostroma idején. 
A maradék időt arra fogjuk használni, hogy a volt golfpá-
lya rétjének a  jövőjéről és a szélein megbúvó, országosan 
védett természetes élőhelyekről is beszélgessünk kicsit.

Előkészületben: 2019. október 6., vasárnap, 9 óra
A felsőgödi Nagykör – A  Kékperjés láprét, az  Ilka-patak, 
a Debegio-hegy és a Natura 2000-terület. 
Villák és nyaralók: a történelem álarcosbálja. 

A szervezők

kákat és  ábrázolási módokat 
is kipróbálhatnak a gyerekek, 
amelyek izgalmasan érdekes-
sé teszik a  foglalkozásokat, 
és szinte észrevétlenül épül be 
tudatukba sok-sok művészeti 
ismeret, a művészet szeretete, 
az alkotás öröme. A táborok-
ban egyedül ez köti le az ide-
jüket és a figyelmüket, miköz-
ben észrevétlenül „tanulnak”.

Az alkotótábor lehetőséget 
teremt a művészetet kedvelők 
számára a  fejlődésükhöz, 
másoknak pedig segít abban, 
hogy művészetkedvelőkké 
váljanak.

‒ Ki lett a képzőművészeti tá-
bor ösztöndíjasa?
‒ Minden képzőművészetis 
gyermeknek gratuláltunk 
a  munkájához, nagyon szé-
pen dolgoztak, s  az ösztön-
díjjelölteket is igen nehéz 
volt kiválasztani. A  „kiskéz-
műveseknél” Molnár Zsófia, 
a  keramikusoknál Rezes 
Simon, a  rajzosoknál Acosta 
Viviana, a tűzzománcosoknál 
Czvetkovics Réka, a  szobrá-
szoknál Bényei-Darázs Ervin, 
az  ötvösöknél Dömös Liliána 
lett jelölve, ‒ s  végül Liliána 
lett a 2020-as ösztöndíjasunk.

‒ Kedves Zsuzsa, ugye talál-
kozunk az  alkotótáborokban 
jövőre is?
‒ Mindannyian azon leszünk. 
Az már most biztos, hogy leg-

közelebb a szecesszió világába invitáljuk az érdeklődő gyereke-
ket.

Walter Béla

A gyerekek munkáiból 
rendezett kiállításnak idén is 
nagy sikere volt

A gödi kalózregatta néhány 
hajója

Dömös Liliánának dr. Pintér György alpolgármester adta át az 
ösztöndíjat

Gödi Körkép | 2019. 8. szám KULTÚRA

31



GÖDI JAZZ NAPOK – 2019

Az idei GJN a Borbély 
Polygonnal búcsúzott
A Gödi Jazz Napok idei utolsó koncertjére jú-
lius 12-én került sor, az esős idő miatt a Belga 
Sörház ez alkalomra berendezett éttermében. 
Az  elmúlt tíz esztendőben minden esetben 
a  kerthelyiségben hallgathattuk a  fellépő ze-
nekarokat, most kellett először behúzódnunk 
az eső elől az étterembe.

Fölidézve a  90-es éveket, a  Belga Sörház 
eredeti tulajdonosa, Bégányi László ‒ aki 11 
éve tragikus kimenetelű balesetben hunyt el ‒ 
olyan zenészek meghívásával népszerűsítette 
Gödön a  jazzmuzsikát, mint Szakcsi Lakatos 
Béla, Kőszegi Imre, Egri János, Tátrai Tibor 
és  Ablakos Lakatos Dezső. Két éve pedig oly 
fergeteges élményben volt részünk a  Borbély 
Polygon föllépésekor, hogy idén megint meg-
hívtuk őket. Szerencsére örömmel vállalták 
az újabb gödi kiruccanást.

Nem csalódtunk! Borbély Mihály tárogatón, 
basszusklarinéton, szaxofonon, furulyákon 
való játékával mutatta be egészen kivételes 
viszonyulását a  zenéhez, a  zenésztársaihoz, 
a hallgatósághoz, a világhoz. Lukács Miklós ‒ 
ahogyan már megszokhattuk tőle ‒ elképesz-
tő technikával, virtuozitással, átéléssel, magas 
hőfokon játszott cimbalmán. Nem volt olyan 
ember a  közönség soraiban, akit ez ne érin-
tett volna meg. Dés András úgy alapozza meg 
a  ritmust a  kompozíciókhoz, hogy közben le 
nem veszi szemét a játszótársakról. Elmélyült 
koncentrációval, üde hatású kreativitással, 
sokoldalúan teszi még tökéletesebbé a  zenei 
élményt. Kamarazene ez a  javából! A  gyö-
nyörű dallamok, a pergő ritmusok, a zenében 
való föloldódás, a váratlan dinamikai elemek, 
a harmónia, az örömzenélés hosszú perceit él-
hettük át ezen az estén. Köszönet ezért ennek 
a három fantasztikus zenésznek!

Wagner László

GÖDI BAROKK NAPOK – 2019

Komolyzenei koncert a Szent 
István-templomban
Az alsógödi Szent István-templom ismét megtelt a komolyzenei élményre vá-
gyó közönséggel. Július 21-én a Belépés családostul szabadidős programsoro-
zatának újabb állomásán, a Gödi Barokk Napok első eseményén több nemzet-
közi hírű művész játékában is gyönyörködhettünk.

A barokk zene legismertebb szerzői egyikének, Vivaldinak ritkán hallha-
tó e-moll fagottversenyével kezdődött a koncert. Olajos György gödi művész 
ihletett előadása alapozta meg az est hangulatát. Kellemesen csengő kontra-
tenor hangján Daragó Zoltán Bach 170. kantátáját szólaltatta meg. Stílusos 
dallamformálása mellett kiművelt énektechnikájával újabb híveket szerzett 
ennek a  napjainkban ismét egyre nagyobb népszerűséggel bíró különleges 
hangfajnak.

Az orgonaszó egy templomban mindig magasztos perceket teremt. Így tör-
tént ez Jong Hee Yoon dél-koreai orgonista (Bach-kantáta) és mestere, Karosi 
Bálint (Händel: F-dúr orgonaverseny) ihletett orgonajátéka alatt is.

Köszönet Ella István orgonaművésznek azért, hogy digitális orgonáját el-
hozhattuk Gödre és hangszere által élvezhettük a megszólaló műveket.

Az est fénypontját Bach h-moll szvitje (BWV 1067), annak is a  már-már 
slágerszámba menő Badinerie-tétele jelentette. Simon Dávid fuvolaművész 
káprázatos technikája, zeneisége bámulatba ejtette a  közönséget. A  vastaps 
után a tétel megismétlésekor az elsőként is bravúros gyors tempó fokozásával 
meggyőződhettünk arról, hogy Simon Dávid számára nincs lehetetlen.

A koncert műsorszámait magas színvonalú, művészi megszólalással kísérte 
az erre az alkalomra összeállt kamarazenekar, melynek tagjai Homoki Gábor 
(hegedű) vezetésével Krulik Eszter (hegedű), Bartók Tamás (mélyhegedű), 
Karasszon Dénes (cselló), Jobbágy Csongor (nagybőgő) és a szólistaként is köz-
reműködő Simon Dávid (fuvola) voltak. Mindannyiukat köszönet illeti azért 
a művészi alázatért és munkájukért, ahogyan a háromnapos próbafolyamat 
során a koncert sikeréért dolgoztak.

És talán elsőként kellett volna megemlíteni Karosi Bálint nevét, aki nagy-
ban részese volt a  hangverseny létrejöttének, és  aki a  bevezetőjében termé-
szetes közvetlenséggel hozta közelebb a műveket a hallgatók számára egy-egy 
zenei részlet kiemelésével, bemutatásával. Karosi Bálint a zeneművészet több 
területén is nemzetközi hírű művész, és ha csak teheti ‒ amerikai munkája 
mellett ‒, aktív részese a gödi kulturális életnek.

Köszönjük Mészáros Csaba plébános atyának, hogy igénybe vehetjük 
a  templomot, Schronk Ildikónak, a  templom sekrestyésének pedig azt, hogy 
mindenben készségesen segített bennünket.

A koncert befejeztével a templom udvarán fehérasztalos állófogadáson sze-
mélyesen is megköszönhettük a művészeknek azt a lélekemelő élményt, ami-
vel ezen a napon hazatérhettünk.

Az eseményt támogatták: Göd Város Önkormányzata, Sólyom László, Váci 
Egyházmegye, NEA, NKA, MMA, Új Ház Centrum, Csepregi Cukrászda

Németh Márta
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Koncertek
a Belépés Családostul 

szervezésében

Ünnepi hangverseny
2019. augusztus 20., kedd 16 óra

Felsőgöd, Jézus Szíve-templom

Műsoron:
Haydn: A Megváltó utolsó hét szava 

a keresztfán

Zongorán előadja:
Klukon Edit


Gödi Barokk Napok II.

2019 augusztus 25. vasárnap 18 óra
Jézus Szíve-templom, Felsőgöd, Bozóky tér

 „Sub umbra illius” címmel a Mediterrá-
neum középkori és kora reneszánsz dalla-

mainak feldolgozása
Lachegyi Imre és 6 zenésztársának előadása
A Börzsöny Barokk Napok záró rendezvénye.


Gödi Barokk Napok III.

2019. szeptember 1. vasárnap 19 óra
Jézus Szíve-templom, Felsőgöd, Bozóky tér

„Angyal, az ördög és a mester”

A Custos Consort régizene együttes koncertje 
Szászvárosi Sándor vezetésével.

Előadásra kerülő művek:
M. Marais: Le Labirinthe, La Reveuse, L’ Ara-

besque
Ste Colombe: 3. koncert Le tendre

A. Forqueray: La Forqueray, La Remeau, La 
Leclair

Mindhárom program része
a „20 év – 20 program” 

című rendezvénysorozatnak.

Kiemelt támogatók: 
Göd Város Önkormányzata, 

Váci Egyházmegye, 
NEA, Sólyom László, Sauska,

MMA, NKA

becsal.org

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!

KÖNYVÜNNEP

Könyvhétvége Gödön

A Városi Könyvtár június 15-én a  nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a KönyvHétvégét az Ünnepi Könyvhét alkalmából.

Az érdeklődők szemelgethettek az új megjelenésű könyvekből, vala-
mint Nógrádi Gábor műveiből, de vásárolhattak Szegedi Kata, Szalma 
Edit és Kállai Nagy Kriszta megkapó illusztrációiból is. Míg az épület 
előtt javában zajlott a könyvvásár, addig a Katica Gyermekkönyvtár-
ban a kicsiket Olasz Etelka mesemondó és Topi Tóth István zsonglőr 
ejtette ámulatba közös műsorával, melyben a  népmese és  a  cirkusz 
világa ötvöződött. Hallhattunk a  cinkotai kántorról, majd Mátyás 
királyról szóló mesét, de tanulságos volt Péter és Pál története is. Cir-
kusz világát megidéző versek és  dalok is megszólaltak Olasz Etelka 
előadásában, míg Topi diabolós, ördögbotos és  labdás mutatványok-
kal kápráztatta el közönségét. A civilben fizikatanár Tóth István be-
mutatta a gyerekeknek a szívószálból történő sípkészítés tudományát, 
s e hangszereket közösen meg is szólaltatták.

Pörgős és fordulatos produkcióban volt részünk, amint az a cirku-
szi hangulathoz illett is, hiszen, ahogyan Olasz Etelka fogalmazott: 
„A zsonglőr a manézsban labdát dobál, és tudja, hogy ez már soha le 
nem áll.”

Hegyi Valéria
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DUNA-PART NYARALÓHÁZAK
(2132 GÖD, JÓSIKA U. 14)

 (06 30) 383-9567
 DUNA-PART NYARALÓHÁZAK

MINDENKIT  
SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A PROGRAM INGYENES!

Sara Dowling Gayer Mátyás
GÖDI JAZZ NAPOK 2019 SZEPTEMBER 14., 19 ÓRÁTÓL

Sara Dowling brit énekesnő 
és Gayer Mátyás zongorista 

koncertje a Nyaralóházak 
színháztermében

Az esemény Göd várossá 
avatásának 20 éves 

jubileuma alkalmából 
megrendezésre kerülő 
20 rendezvényből álló 
programsorozat része.koncertJazz

a3_Jazz-koncert.indd   1 2019. 07. 10.   15:44:28

A Duna-part Nyaralóházak programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 383-9567
E-mail: nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

11 órától
Ákom-bákom Bábszínház:

Három nyúl
A társulat a Három nyúl című előadásával 

várja a kicsiket és nagyokat.
További információ: (06 20) 236-0223 • A belépőjegy ára: 800 Ft 
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől-péntekig 9-16 óráig a recepción!

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

20 órától
Táncház
Nyárzáró Táncház a Németh 
László Általános Iskola 
néptáncosaival!

További információ: (06 20) 236-0223 • A program ingyenes!

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!18 órától

Duna-parti utcabál 
és tűzijáték

18 órától Hórihorgas Hujákolók  - Sárkányármány c. gólyalábas-
óriásbábos előadás kicsiknek és nagyoknak
19 órától A Duna-parti Büfé színpadán 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

31
szombat szeptember

22
vasárnap

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 színháztermében. Az 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

DUNA-PART NYARALÓHÁZAK
(2132 GÖD, JÓSIKA U. 14)

 (06 30) 383-9567
 DUNA-PART NYARALÓHÁZAK

MINDENKIT  
SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A PROGRAM INGYENES!

Sara Dowling Gayer Mátyás
GÖDI JAZZ NAPOK 2019 SZEPTEMBER 14., 19 ÓRÁTÓL

Sara Dowling brit énekesnő 
és Gayer Mátyás zongorista 

koncertje a Nyaralóházak 
színháztermében

Az esemény Göd várossá 
avatásának 20 éves 

jubileuma alkalmából 
megrendezésre kerülő 
20 rendezvényből álló 
programsorozat része.koncertJazz
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DUNA-PART NYARALÓHÁZAK
(2132 GÖD, JÓSIKA U. 14)

 (06 30) 383-9567
 DUNA-PART NYARALÓHÁZAK

MINDENKIT  
SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A PROGRAM INGYENES!

Sara Dowling Gayer Mátyás
GÖDI JAZZ NAPOK 2019 SZEPTEMBER 14., 19 ÓRÁTÓL

Sara Dowling brit énekesnő 
és Gayer Mátyás zongorista 

koncertje a Nyaralóházak 
színháztermében

Az esemény Göd várossá 
avatásának 20 éves 

jubileuma alkalmából 
megrendezésre kerülő 
20 rendezvényből álló 
programsorozat része.koncertJazz

a3_Jazz-koncert.indd   1 2019. 07. 10.   15:44:28

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 800 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
9-től 16 óráig a recepción!

szeptember 22., vasárnap 11 órától

2019. SZEPTEMBER 2., 
17.30 ÓRÁTÓL

VI. GÖDI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉSE 

ÉS A PÁLYAMŰVEK KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA

A kiállítás megtekinthető a József Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.) 
szeptember 8-áig, hétköznap 9-től 19, a hétvégén 10-től 18 óráig

Bővebb információ: 
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

a

Három nyúl
című előadását

Gödi Körkép | 2019. 8. szám AJÁNLÓ
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Babaruha-börze
2019. AUGUSZTUS 31., SZOMBAT 8-13 ÓRÁIG

A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, 
feleslegessé vált játékoktól, 

használati tárgyaktól, és megtalálhatják azokat, 
amikre épp most van szükségük.

Asztalfoglalás: Molnár Erika
(06 20) 546-7274

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A K E RT BA R ÁTOK K LU BJ Á N A K

KERTKULTÚRA 
ÉS GYŰJTEMÉNYEK

CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
SZEPTEMBER 14. SZOMBAT  10 ÓRA

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: 

MARKÓ JÓZSEF 
POLGÁRMESTER

KÖZREMŰKÖDNEK:

TURAI KISS MÁRIA 
MAGYARNÓTA-ÉNEKES,

ANTAL GYÖRGY BÁLINT
(SZAVALAT)

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ: 
SZOMBATON 10 ÉS 18, VASÁRNAP 9 ÉS 18, 

HÉTFŐN 9 ÉS 11 ÓRA KÖZÖTT.

ERZSÉBETN Y Í R I
FESTŐMŰVÉSZ

SZÉP
OLAJFALOMB 

ALATT
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJA 

JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZEPTEMBER 20., 18 ÓRA
A KIÁLLÍTÁS OKTÓBER 16-ÁIG TEKINTHETŐ MEG, A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAIHOZ IGAZODVA

AJÁNLÓ
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LABDARÚGÁS

Gödi siker a Fétis Kupán
A legjelentősebb gödi szabadidősport-események közt jegyzi 
idén 20 esztendős városunk a  nyári Fétis Crossfutást, melynek 
egyre népszerűbb programja az utánpótlás-korosztályok számá-
ra kiírt labdarúgótorna.

Az idei sportnapon – a szervezők és a gödi szakosztály tájékoz-
tatása szerint – 250 kisgyermek mérkőzött meg a GSE pályáján. 
A Fétis Labdarúgó Kupa történetében ez idáig még nem volt példa 
arra, hogy gödi csapat nyert volna. Az U7-esek ezt 2019 nyarán 
megtették, megelőzve olyan, nagynevű klubok csapatait, mint a Fe-
rencváros, a Vasas és a REAC. A gödi együttes Császár Boldizsár, 
Dubéczy Zoltán, Eszes Huba, Takács Ádám és Török Barnabás ösz-
szeállításban lépett pályára. A fiúk a Dunakeszi és az FTC focistái 
előtt végeztek a dobogó legfelső fokát jelentő helyen.

Szilágyi Dániel edző sikerre vezette a gödi legényeket a Fétis Kupán

PROGRAMAJÁNLÓ

21. Asztalitenisz Rekord Kupa 
augusztus 20-án
Időpont: 2019. augusztus 20., kedd 8.30 órától
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok (a felsőgödi vas-
útállomás mellett)
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és ver-
senyzési lehetőség biztosítása amatőr és igazolt versenyzők 
számára.
Nevezés: a  helyszínen 8.30-tól, gyermekeknek 500 Ft/fő, 
felnőtteknek 1000 Ft/fő
Lebonyolítás: csoportmérkőzések, majd – a  létszámtól 
függően – egyenes kiesés
Díjazás: az első helyezettek elnyerik a REKORD KUPÁT, 
a 2. és 3. helyezettek érmet vagy egyéb ajándékot kapnak.

Kategóriák:
1. férfi, gyermek: 14 éves korig (nem igazolt)
2. férfi amatőr: nem igazolt játékosok, akik nem vettek 
részt csapatbajnokságban
3. férfi igazolt: Bp. kerületi I. és II., Megye I.A, I.B és I.C 
igazolt játékosok
4. férfi nyílt: Bp. 1.o. NB-s igazoltak
5. nők: nem igazolt játékosok
A rendezők fenntartják a  verseny lebonyolításában való 
változtatás jogát. A teremben váltócipő használata kötele-
ző. Minden résztvevő számára sportszerű, jó versenyzést 
kívánnak a szervezők: a Gödi SE Asztalitenisz Szakosztá-
lyának vezetősége és a Rekord Kft.

PROGRAMAJÁNLÓ

Szüreti sportnap szeptember 14-én
A Belépés Családostul rendezvénysorozat szervezői szüreti 
sportnapot rendeznek szeptember 14-én, szombaton a Gödi SE 
alsógödi sporttelepén. A programban a labdarúgótorna (VUK – 
Városi Utánpótlás Kupa óvodásoknak és általános iskolásoknak) 
mellett egyéni és  családi futóversenyek, teqball, asztalitenisz, 
sakk és – a Mozogj velünk! akciósorozat keretében – zenés torna 
szerepel.

Wagner László főszervező és csapata szeretettel várja a sportos 
gyermekeket, felnőtteket és családokat az eseményre.

KAJAK-KENU

Tucatnál is több dobogós helyezés 
a Pest megyei bajnokságon
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 37 szakosztály részvételével 
rendezte júliusban a fővárosi és Pest megyei klubok versenyző-
inek a  Budapest, Pest megye Bajnokságot az  Újpesti-öbölben. 
A  versenyen az  augusztus eleji országos utánpótlás-bajnokság 
volt a tét, az azon való szereplést itt lehetett kiharcolni. A Gödi 
SE kajakosai az előző évekhez hasonlóan jól szerepeltek, 22 ér-
met – ebből 17 dobogós helyet – szereztek.

A GÖDI VERSENYZŐK EREDMÉNYEI

1. hely: Bíró Dominik – Báthory Máté – Sinkó András (K1 U15-16, 3 x 
200 m), Maszárovits László –Szabó Vilmos (MK2 U12, 2000 m), Bús Huba 
– Bejczi Ádám – Maszárovits László – Szabó Vilmos (MK1 U12, 4 x 200 m).

2. hely: Zoboki Zoltán – Velky Donát – Báthory Dániel – Boskovitz Áron 
(K4 U17-18, 1000 m), Gál Tímea – Rácz Zsuzsanna – Rimár Szonja – Lehotai 
Vivien (K4 U15-16, 1000 m), Velky Donát – Korompai László – Báthory 
Dániel – Boskovitz Áron (K4 U17-18, 500 m), Rácz Zsuzsanna – Rimár 
Szonja (K2 U16, 500 m), Lukács Katalin – Káplár Adél – Rácz Brigitta (K1 
U14, 3 x 200 m), Sinkó András (K1 U15, 2000 m), Erdős András – Berecz 
Bálint – Gabányi Bálint – Rif Barnabás (MK4 U12, 2000 m).

3. hely: Korompai László (K1 U17-18, 500 m), Sinkó András – Maszárovits 
Miklós (K2 U15, 500 m), Tubak Zalán – Pór Levente – Maszárovits Miklós 
(K1 U15-16, 3 x 200 m), Gál Tímea – Lehotai Vivien (K2 U15, 2000 m), Káplár 
Adél – Rácz Brigitta (K2 U13, 2000 m), Varró Csenge –Csáti Csenge (MK2 
U12, 2000 m), Vizsy Botond – Molnár Gergő (MK2 U11, 2000 m).

Az Állj rajthoz Te is a  világbajnokságon! futamban negyedik lett 
a  Maszárovits László – Lukács Benjámin – Káplár Zille – Varró Csenge 
(MK4 vegyes U10-12, 1000 m) egység, így ők részt vehetnek a szegedi 
felnőtt világbajnokság betétfutamán. 

V. F.
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Hat arany-, három ezüst- és egy bronz-
éremmel zártak a  magyar sárkány-
hajósok a  18. EDBF Klub Legénység 
Európa-bajnokságon a  spanyolországi 
Sevillában. A kontinensviadalon részt-
vevő három magyar klub közül a váci 
Dunai Sárkányok volt a legeredménye-
sebb: valamennyi első és második he-
lyezést a gödiekkel felálló dunakanyari 
csapat érte el.

Az Eb-n a  nagyhajós versenyszá-
mokban 31, míg kishajóban 60 klub 
legénysége mérkőzött meg.  A hazai 
szövetség beszámolója szerint a  tava-
lyi szegedi világbajnokág legsikeresebb 
európai egyesülete, a Dunai Sárkányok 
sevillai szereplése egyedülálló a  ma-
gyar sárkányhajósport nemzetközi 
történetében: a  váciak mind a  kilenc 
versenyszámban, amelyben elindultak, 
érmet nyertek.

– Tízszemélyes, vagy más néven 
kishajós kategóriában a férfi és vegyes 
versenyben mind a hat számot sikerült 
megnyernünk, amiben elindultunk 
az  50 év felettiek között. A  női tízfős 
legénység szintén az  50 felettiek me-

zőnyében három ezüstérmet szerzett. 
Több gödi társam is évek óta tagja 
a Dunai Sárkányok csapatának, Török 
Péter, Opolcsik Zsolt és jómagam, Ring 

József pedig a felkészülést is segíti szak-
mai tudásával – tájékoztatta lapunkat 
a korábbi világbajnok, Vajda Béla.

V. F.

Gödi sárkányhajósok már hosszú ideje erősítik a váci csapatot

A GSE és  a  Dunai Vízisport Alapít-
vány két és  fél évtizede hagyományo-
san augusztus utolsó hétvégéjén ren-
dezi a Göd Kupát, a Dunakanyar egyik 
legnagyobb vízisport-eseményét. 
A  25. versenynek 2018-ban adott ott-
hont Alsógöd. A Gödi SE Kajak-Kenu 
Szakosztálya már az elmúlt években is 
jelentős infrastruktúra-fejlesztéseket 
valósított meg, idén a csónakház felújí-
tására kerül sor.

– A  beruházás 2019 augusztusában 
olyan fázisához érkezik, hogy a terüle-

ten nem lehetne megoldani a több száz 
sportoló biztonságos versenyeztetését, 
a  logisztikát, a  vendégek és  a  szurko-
lók kiszolgálását. Ezért úgy döntött 
a  szakosztályvezetés, hogy idén nem 
rendezzük meg az eseményt, 2020-ban 
azonban minden bizonnyal folytatjuk 
a nagyszerű hagyományokat, és várjuk 
augusztus végén a  kajak-kenu sport 
szerelmeseit – tájékoztatatta a  Gödi 
Körképet Nagy Árpád szakosztályve-
zető.

V. F.

SÁRKÁNYHAJÓ

Történelmi Eb-sikerekhez segítették a váci csapatot a gödiek

KAJAK-KENU

Csónakház-felújítás miatt elmarad az idei Göd Kupa!
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RÖVIDEN
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RÖVIDEN

VÍVÓK
FEJ‐

VÉDŐJE

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. júliusi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se:  „Azt hiszem, apád kissé túltolta 
a napozást.”  

A nyertes ezúttal: Szamosfalvi 
Zsuzsa

Szerencsés megfejtőnk a Gödi 
Termálstrandfürdő 2 felnőtt és 
2 gyermek részére szóló családi 
belépőjegyét nyerte. 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
gödi Gondviselés Háza fogyatékos em-
berek otthonába keres szociális gondozó, 
ápoló (OKJ 54), karbantartó, mentálhigié-
nés és gyógymasszőr munkatársakat.

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

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

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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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.

Foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat. Dr. Farkas Mónika 
Telefon: (06 70) 382-7841
E-mail: 
drfarkasuzemorvos@gmail.com

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. 
Kardos Ferenc
Telefon: (06-70) 576-8925
(06-20) 484-7182

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

Minden tanszerre! Szeptember végéig!
Bankkártyás fizetés,

a beiskolázási utalványokat elfogadom!
Táskák, iskolaszerek, nyomtatványok, Santoro Gorjuss 

termékek, játék, ajándék, fénymásolás, nyomtatás, faxolás, 
laminálás, kreatív hobbikellékek

TANSZERVÁSÁR!

Cím: Lenkey utcai Papír-Írószer-Nyomtatvány 
2132 Göd, Lenkey utca 5.

Nyitva tartás: K-Sz-P: 8-18, Sz: 8-13
Tel/Fax: (06-27) 330-806

-10 %
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*Az ajánlat a gépjármű tulajdonjogának a nagycsaládosok részére biztosított személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételével történő megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy TCe 100 FAP Ambiance gépkocsira, 2019.07.01. napjától a készlet
erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett ár 1 999 000,- Ft összegű állami támogatást, a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. A gépjármű tulajdonjogának zárt végű pénzügyi lízing keretében történő megszerzése esetén a finanszírozáshoz szükséges
önerő a bruttó vételár minimum 40%-a. A megítélt támogatás összegét a Finanszírozó önerőként veszi figyelembe. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása
esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett
feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu
honlapon keresztül érhetőek el. A szerzési támogatás összege 2 500 000,- Ft, de legfeljebb a bruttó vételár 50 %-a lehet. A támogatás igénybevételére és annak felhasználására vonatkozó részletes feltételeket a 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatásra való jogosultságot a Magyar Államkincstár állapítja meg, és folyósítja annak összegét a kereskedő részére. A támogatásról további részletes információt talál a http://csalad.hu/ weboldalon. A Dacia a támogatás folyósításáért nem vállal felelősséget.
A fenti ajánlatban foglalt Easy Service karbantartási csomag tartalmazza a Dacia Lodgy garancia-kiterjesztését, rendszeres karbantartását és ellenőrzéseit 5 év vagy 80 000 km eléréséig. Így a garanciális időszak 5 év vagy 80 000 km-re növekszik, valamint
a csomag magában foglalja a gyártó által előírt összes rendszeres szerviz költségét (alkatrész- és munkadíjat is) 5 évig vagy 80 000 km-ig, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Részletes információt a karbantartási csomagról a www.dacia.
hu oldalon talál. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 5,3 – 7,6; CO2-kibocsátás g/km: 140 – 172. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként
eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A képek illusztrációk.

Kedvence a család

THM: FIX 4,99%

Hétüléses Dacia Lodgy klímával, állami támogatással már 1 999 000 Ft-tól,  
5 év garanciával és karbantartással, akár 0% saját befizetéssel*!
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