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MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját az aradi vértanúk 

tiszteletére rendezett emléktábla-avatásra, koszorúzásra és megemlékező gyertyagyújtásra.

2019.  O K TÓ B ER 5- ÉN
ALSÓGÖDÖN, A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
•  Markó József polgármester és Tuzson Bence országgyülési képviselő hivatalos 

megnyitója

•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor a sződligeti Iparos Centrumtól

•  Bográcsos főzőverseny. Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés: godiszuret@gmail.com
vagy (06 30) 552-7332

• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk

• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ

•  A nap folyamán lovaglási lehetőség, állatsimogató, táncbemutatók, 
gyermekprogramok, ingyenes egészségügyi mérések, kézműves foglalkozások, 
ugrálóvár, ökörsütés

X I I I .  G Ö D I  S Z Ü R E T I  L O VA S  F E S Z T I VÁ L

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt. • e-mail: godiszuret@gmail.com, telefon: (06-30) 552-7332

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt, 

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás

Emlékezzünk együtt!

HELYE:
Göd, Pöltenberg Ernő utca

IDEJE:
2019. október 4., 11 óra

KÖZÉLET
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,  

valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 

és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,

aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt kapnak.

Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Gödi Körkép | 2019. 9. szám KÖZÉLET

5



VÁLASZTÁS – 2019

Könnyen érthető tájékoztató az önkormányzati választáshoz

5 évenként önkormányzati választások vannak.
Ez azt jelenti, hogy a  korábbi polgármesterek és  önkormányzati 
képviselők helyett újakat választunk. Az  önkormányzat az, ahol 
a településünk ügyeiről döntenek.

Mikor lesz a választás?
2019. október 13-án, vasárnap lesz a választás. Reggel 6 órától este 
7 óráig lehet szavazni.

Kire lehet szavazni?
A választás arról szól, hogy ki legyen a polgármester és kik legye-
nek önkormányzati képviselők.
Ön három szavazólapot kap.
Az egyik szavazólapon a polgármesterjelöltekre szavazhat. A má-
sik szavazólapon önkormányzati képviselőt választhat.
A harmadik szavazólapon a  megyei közgyűlési listák közül vá-
laszthat. A megyei közgyűlésben a megye dolgairól döntenek.
Aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a  nemzetiségi önkor-
mányzati választáson is szavazhat.

Hol lehet szavazni?
Egy levelet kaptunk arról, hogy hol szavazhatunk. Ezt a levelet ÉR-
TESÍTŐ-nek hívják.
Ezt a levelet jól rakjuk el, vagy írjuk fel, hogy hová kell mennünk 
szavazni!

Mit kell vinni a szavazásra?
Lakcímkártyát és  személyi igazolványt kell magunkkal vinni. 
A  személyi igazolvány helyett vihetünk mást is. A  lakcímkártya 
és az útlevél is megfelelő.
Lakcímkártya és jogosítvány is elegendő.
A régi, papír alapú személyi igazolvány is jó.
A régi, papír alapú személyi igazolvány lakcímkártya nélkül is ér-
vényes. Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek.

Ha nem érvényesek az irataink, a járási hivatalnál vagy a kormány-
ablakban kell újat csináltatni.

Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTŐ levélben megadott sza-
vazóhelyiség címére. Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság.
Ez a  bizottság számolja össze a  szavazatokat. A  bizottság elkéri 
az iratait.
Kikeresik egy papíron a nevét és a lakcímét. Ezt a papírt névjegy-
zéknek hívják. Majd ön aláírja a névjegyzéket.
Ezután megkapja a szavazólapokat és egy borítékot.
A szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet szavazni. Ellenőriz-
ze, hogy a szavazólapokon van-e pecsét.
Ha nincs pecsét, szólni kell a bizottságnak.
A szavazólapokkal és  a  borítékkal menjen be a  függöny mögé 
a szavazófülkébe.
Azért fontos bemenni a  függöny mögé, mert akkor mások nem 
látják, hogy kire szavazunk. Nem minden szavazófülkén van füg-
göny. Olyankor is jogunk van titokban szavazni.
A jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak. Kiválasztjuk azt, akit 
szeretnénk megszavazni. A hozzá tartozó körbe teszünk egy X-et.
A nemzetiségiek a fehér mellett zöld nemzetiségi szavazólapokat 
és zöld borítékot kapnak.
A zöld borítékba kell tenni a  zöld szavazólapokat. A  fehér borí-
tékba a fehér szavazólapokat kell tenni. Nem szabad összekeverni. 
A  zöld borítékot le kell zárni. Ha nem zárja le, érvénytelen lesz 
a szavazat.
A zöld és a fehér borítékot dobja a nagy dobozba.
A nagy dobozt urnának hívják. Ebben a dobozban gyűjtik a sza-
vazatokat. Ha bizonytalan, kérjen segítséget a bizottságtól. Ők szí-
vesen segítenek.
Este kinyitják az  urnát, és  megszámolják, melyik jelöltre, listára 
hányan szavaztak.

A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
A helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket.
A helyi választási irodák címe és telefonszáma az interneten meg-
található. Ezt kell beírni: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
A kérelmek letölthetők az internetről.
Ezt kell beírni: http://www.valasztas.hu/en/kerelmek-
magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kérelmet nem muszáj személyesen megírni.
Megírhatja olyan ember is, akinek meghatalmazást adunk.
A meghatalmazás olyan irat, amellyel más is intézheti az ügyein-
ket.
A kérelem személyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi válasz-
tási irodában.

A helyi választási iroda a helyi önkormányzat épületében van. Itt 
intézik a település (falu vagy város) ügyeit. A kérelem postán vagy 
interneten is elküldhető.
A kérelmeknek a lent megadott időpontokig meg kell érkezniük.

Nemzetiséghez tartozom, nemzetiségi választáson is szeretnék 
szavazni
Ha valamelyik nemzetiséghez tartozik, kérheti nemzetiségi névjegy-
zékbe vételét. Ilyenkor kérelmet kell írnia a helyi választási irodának.
Akkor fogadják el, ha a  kérelem beérkezik 2019. szeptember 27. 
szerda délután 16 óráig. Ha felvették a nemzetiségi névjegyzékre, 
nemzetiségi jelöltekre, listákra is szavazhat.
Ezek a nemzetiségek vannak: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán.

Október 13. napján, vasárnap kerül sor a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra. Ennek 
kapcsán a Nemzeti Választási Iroda az alábbi könnyen érthető tájékoztatót adta ki. A helyi önkormányzati választá-
sokkal kapcsolatos további információk a http://www.god.hu/onkormanyzat/valasztas/hirdetmeny/ és a http://www.god.
hu/onkormanyzat/valasztas/szavazokor/ internetes hivatkozásokon megtekinthetők, továbbá a Gödi Helyi Választási 
Irodánál (2131 Göd, Pesti út 81., telefonszám: 06 27/530-030) kérhetők.

dr. Szinay József, a Helyi Választási Iroda vezetője
***

KÖZÉLET
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Tartózkodási helyemen szeretnék szavazni
ÉRTESÍTŐ levelet kapott arról, hogy lakcíme alapján hová mehet 
szavazni. Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelentkeznie.
Átjelentkezni csak tartózkodási helyére tud, ha azt 2019. június 26-ig 
létesítette. A tartózkodási helyet régen ideiglenes lakcímnek hívták.
Az átjelentkezés nem változtatja meg a lakcímét.
Ha át akar jelentkezni, kérelmet kell írnia a  helyi választási iro-
dának.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 9. szerda 
délután 16 óráig. 

Nem tudok elmenni szavazni, mozgóurnát kérek
Akkor is szavazhat, ha betegen fekszik otthonában.
Ekkor a bizottság megy el önhöz.
Ketten fognak menni. Szavazólapot és mozgóurnát visznek.
A mozgóurna egy zárt doboz, amibe beledobjuk a szavazatunkat. 
Mozgóurnás szavazáshoz kérelmet kell írni.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 11. pén-
tek délután 16 óráig. A kérelmet még 2019. október 13. vasárnap 
12 óráig le lehet adni.
Vasárnap a  szavazatszámláló bizottságnak kell odaadni a  kérel-
met. A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben van.

Mozgáskorlátozott vagyok, akadálymentes helyen szeretnék 
szavazni
A mozgáskorlátozott személyeknek joguk van akadálymentes he-
lyen szavazni. Az akadálymentes szavazóhelyiségbe kerekesszék-
kel is be lehet jutni.

Ha akadálymentes helyszínen akar szavazni, kérelmet kell írni.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 9. szerda 
délután 16 óráig. 

Látásproblémám van, Braille-írásos szavazást kérek
Aki vak vagy gyengénlátó, az kérheti, hogy a szavazáskor Braille-
írásos sablont használhasson.
Ilyenkor a  szavazólap ugyanolyan, mint amit mások kapnak. 
A sablon segít elolvasni a szavazólapot.
Aki Braille-írásos szavazást szeretne, annak kérelmet kell írnia.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 4. péntek 
délután 16 óráig. 

Nem engedem, hogy használják a személyes adataimat
Van lehetőség megtiltani, hogy mások használják a személyes ada-
tainkat.
Ilyenkor a pártok és a jelöltek nem kapják meg a nevünket és lakcí-
münket. Ehhez kérelmet kell írni a helyi választási irodának.
A kérelmet akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. októ-
ber 4. péntek délután 16 óráig.

Ha további kérdése van, az interneten írja be ezt: www.valasztas.hu.
Kérdését felteheti a  helyi önkormányzatnál is, ahol a  település 
ügyeit intézik.

Nemzeti Választási Iroda

MEGHÍVÓ
2019. szeptember 27-én, 

pénteken 18 órakor 
a József Attila Művelődési Házban

(2131 Göd, Pesti út 72.)

lakossági fórum
a Gödi Összefogás jelöltjeivel.

Szeretettel várjuk Önöket Balogh Csaba 
polgármesterjelölt és a Gödi Összefogás 

rendezvényére. Kérdéseiket feltehetik előre 
a godiosszefogas@gmail.com 

e-mail-címen vagy a helyszínen.

A házigazda Balogh Csaba polgármesterjelölt 
és a képviselőjelöltek, valamint vendégeik, a pártok 

prominens személyiségei.
Egy játszósarokkal is készülünk, ahol animátorok 

játszanak a gyerekekkel, amíg a s zülők részt vesznek 
a fórumon.

A felújított kereszt felszentelésére

2019. október 5-én 
17 órakor 
kerül sor a Jácint utcai temetőben,
a ravatalozónál.

A keresztet

Mészáros Csaba
római katolikus plébános áldja meg.

A szertartásra minden gödi lakost
tisztelettel hívnak és várnak.

MEGHÍVÓ

Felújítják a Jácint utcai temető 
idén 100 éves keresztfáját

Gödi Körkép | 2019. 9. szám KÖZÉLET
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‒ Az idei Szent István-napon a 20. szü-
letésnapját ünnepelte a város. Tekint-
sük át röviden az  eltelt két évtizedet. 
Milyen út vezetett el idáig?

– Már januártól rangos kulturális 
eseményekkel, koncertekkel, kiállítá-
sokkal ünnepeltük a jubileumot. A vá-
rossá válás 20. évfordulójának napját 
is méltó módon köszöntöttük, színvo-
nalas programokkal és  a  két helyszí-
nen rendezett esti tűzijátékkal, amely 
elnyerte a polgárok elismerését.

Gödöt 1999. augusztus 20-án avatta 
várossá Göncz Árpád akkori köztársa-
sági elnök, aki családja révén kötődött 
a településhez, gyakran járt itt. Hosszú 
volt az út a városi rang megszerzéséig. 
Felsőgöd 1915-ben, Alsógöd 1921-ben 
jött létre, majd 1970-ben a két község 
adminisztratív összekapcsolásával 
nagyközséggé vált. Miután az egyesü-
léstől nemigen javultak a  viszonyok, 
két alkalommal is népszavazást tar-
tottak a  szétválásról, de mindkettő 
érvénytelen lett. Ma már biztosan 
tudjuk: ez volt a  helyes út, az  együtt 
maradás, hiszen a két szomszédos vá-
ros, Dunakeszi és Vác között csak egy 
erős, egységes település tud megfelelni 
a számtalan kihívásnak.

A városi cím elnyerésének nem 
mindenki örült, aggódó hangokat 

is lehetett hallani, hiszen a  település 
akkor még tulajdonképpen falusias 
jellegű volt, és  akadtak, akik féltek 
a  változásoktól. A  többség azonban 
az életkörülmények javulását remélte 
a városi rangra emelkedéstől. Az alap-
vető célokat és elvárásokat már akkor 
megfogalmazták a  város polgárai 
és  vezetői, s  ezeket jórészt sikerült is 
megvalósítani az  elmúlt 20 év során. 
A Gödi Körkép 1999. szeptemberi szá-
mában bárki visszakeresheti, milyen 
véleményeket fűztek a  lakosok a  vá-
rossá váláshoz, és milyen várakozása-
ik voltak. Iskolák, óvodák, bölcsődék, 
egészségügyi ellátás, szociális ellátás, 
utak és  játszóterek építése szerepelt 
a  listán. Ezek terén a város lépést tu-
dott tartani az  agglomerációs hatá-
sokkal, a  lakosság számának jelentős 
növekedésével. Jelenleg épül a Lenkey 
utcai óvoda, tucatnyi utca aszfalto-
zása van folyamatban, néhány napon 
belül megkezdődik a  gáton haladó 
kerékpárút felújítása, zajlik a  közbe-
szerzés a Németh László Iskola 9 tan-
termes bővítésére, készülnek a  tervei 
az  új 24 tantermes iskolának, amely 
állami beruházásként az egykori golf-
pálya gyakorlópályájának területén 
épül meg.

‒ Huszonöt éve képviselő, és  tizenhá-
rom éve polgármesterként vesz részt 
Göd életében, így közvetlen tapaszta-
latai vannak a városiasodás folyama-
táról. Hogyan tudott élni a  település 
a  várossá válással megnyíló lehetősé-
gekkel az eltelt 20 év során?

– A  városi cím elnyerésekor 15 ezren 
éltünk Gödön, ma közel 21 ezren. Már 
az induláskor látható volt, hogy az ál-
lami támogatások és  a  helyi polgárok 
adói nem elegendőek a hiányzó infra-
struktúra és az utak kiépítésére, a víz-
elvezetés megoldására, a  közterületek 
fenntartására és  további fejlesztések 
megvalósítására. A  város mindenkori 
vezetői nem ígértek csodát, azt azon-
ban igen, hogy tudásuk legjavát adva, 
minden lehetőséget kihasználva dol-
goznak a település fejlődéséért.

A szükséges források megteremté-
séhez jelentősen hozzájárult az, hogy 
a  Samsung 2000-ben megtelepedett 
a városban. A  jelenleg elektromos au-
tóakkumulátorok előállításával fog-
lalkozó gyár mostani termékfejlesz-
tése és  beruházásai az  építményadók 
és  az  iparűzési adók fizetése révén 
fokozatosan megteremtik Göd szá-
mára a  gyorsuló és  dinamikus fejlő-
dés lehetőségét. Ennek már számtalan 
jele látható városszerte. Utak, járdák, 
körforgalmak épülnek korábban soha 
nem látott ütemben, iskolát, óvodát 
építünk, erdőt telepítünk, ingatlanokat 
vásárolunk, köztük kiemelten a  golf-
pályát, amely fél margitszigetnyi terü-
letével számtalan lehetőséget nyújthat 
a városban élőknek. Az ingatlan hasz-
nosítására ötletpályázatot írtunk ki, 
vártuk a  lakosok javaslatait, és  öröm-
mel tapasztaltuk, hogy sokan bekap-
csolódtak a terület jövőjéről való közös 
gondolkozásba.

Gyorsuló ütemben javulnak a körül-
ményeink, de csak megfontolt dönté-
sekkel élhetünk a megnyíló lehetőség-
gel. Aki nyitott szemmel jár a városban, 
az láthatja, hány helyen épülnek utak, 
járdák, javulnak a  közterületi állapo-
tok. Egyszerre azonban nem készülhet 
el minden, csak ütemesen, arányosan 
használhatjuk fel a képződő pénzügyi 
forrásokat. A  település csak addig 
nyújtózkodhat, ameddig a takarója ér.

A város ügyeinek átfogó ismere-
te, a  kiérlelt tapasztalat és  a  javuló 
pénzügyi helyzet tette lehetővé idén 
az  építményadó 50 százalékos csök-
kentését a  100 m2 alatti építményré-
szekre vonatkozóan. 2020-ban pedig 
további csökkenés várható: a  Sam-
sungtól befolyó adóbevételeknek kö-
szönhetően a  100 m2 alatti épületré-
szekre teljes adómentességet vezet be 
az önkormányzat.

‒ Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy 
a  pénzügyi kondíciók kedvezőbbre 
fordulásával és  a  kormány családpo-
litikai intézkedéseivel összefüggésben 
hogyan alakul majd Göd jövője. Nem 
kell-e tartani attól, hogy túlnépesedik 

JUBILEUM

Göd dinamikus fejlődés előtt áll
Interjú Markó József polgármesterrel

Markó József polgármester
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a  település, és  elveszíti csendes, kert-
városias jellegét.

– A már folyamatban levő, 2000 körül 
megkezdett lakóterület-kialakítások 
néhány éven belül lezajlanak, és  to-
vábbiak létrehozására nincs szük-
ség. Csak emlékeztetőül mondom: 
az  Oázis lakópark, a  Temetőtábla, 
a  Golf lakópark, a  Termál lakópark 
és  az  Ilka lakópark egykori tulajdo-
nosai még a kétezres évek elején sze-
reztek jogosultságot a  területük fej-
lesztésére. A  meglévő, elöregedett 
ingatlanok helyén épülő, többnyire 
kétlakásos házak azonban további 
növekedést eredményeznek majd a la-
kosság számában. Szintén több eset-
ben tapasztalható, hogy egy telekre 
két különálló házat építenek. Ennek 
a  más városokban is gondot jelentő 
folyamatnak a  korlátozására teszünk 
lépéseket: jelenleg zajlik az előkészíté-
se az „egy telek egy épület” korlátozás 
bevezetésének. Ennek lényege, hogy 
egy telekre csak egy házat lehessen 
építeni. A várost otthonuknak válasz-
tó, máshonnan ideköltöző családok 
többnyire fi atalok, nagyon sok a gyer-
mek. A  város új polgárai ‒ tapaszta-
latom szerint ‒ jól képzettek, fontos 

és  értékes munkát végeznek a  civil 
életükben, és igényesek a lakóhelyük-
re. Formálódnak a  civil közösségek, 
melyek működését a  város is számos 
formában támogatja.

‒ A városiasodás folyamat, amelynek 
csupán első állomása volt Göd 20 évvel 
ezelőtti várossá nyilvánítása. Milyen 
célokat, feladatokat fogalmazna meg 
a fejlődés következő lépéseiként?

– Sok év kitartó helytállásával, nehéz 
időszakokon túljutva, aktív és  ten-
ni akaró polgárok közös munkájával 
elérkeztünk oda, hogy a  lakosságot 
meghallgatva, a  lehetőségeket gondo-
san mérlegelve és  a  többség akaratát 
szem előtt tartva jobbá, szebbé, még 
élhetőbbé tegyük ezt a számunkra oly 
kedves várost. E törekvésünk szép pél-
dája az egykori golfpálya megvásárlása 
és  a  hasznosításra kiírt lakossági pá-
lyázat iránti jelentős érdeklődés.

A következő évek komoly feladato-
kat hoznak magukkal. Göd egyes terü-
letei között nagy különbségek vannak. 
Míg az  Oázis lakóparkban leginkább 
az útépítési és a vízelvezetési feladatok 
elvégzésére, illetve az ott lakókkal kö-
zösen megvalósítandó szervezésre van 

szükség, addig Neveleken és Újtelepen 
(Bócsán) jelentős beruházásokat kell 
megvalósítani, és a város más területe-
in is bőven van még tennivaló.

Terveink között szerepel egy új 
ülőmedence létesítése a  termálstran-
don. A  medence helyének kijelölése 
már megtörtént, és  a  megvalósítás-
hoz szükséges pénz is rendelkezésre 
áll, várhatóan 2020-ban el is készül 
a  beruházás. És  elkészültek, engedé-
lyezésre várnak a 25 méteres verseny-
medence tervei is.

Az önkormányzat tervezi a  váro-
si ingatlanállomány gyarapítását, 
mégpedig a  stratégiai helyeken lévő 
ingatlanok megvásárlásával. A  for-
rás ehhez is rendelkezésre áll. A  ter-
málstranddal szemben megépült 
tornaparkot láthatóan kedvelik, láto-
gatják a gödiek, ezért további két tor-
naparkot létesítünk a város más pont-
jain. A  megvalósításhoz megtaláltuk 
a  kivitelezőt, és  a  fedezetet is tudjuk 
biztosítani.

Tisztelettel kérem minden gödi pol-
gár segítő hozzáállását, a  város életé-
ben való tevékeny részvételét ahhoz, 
hogy a  pozitív folyamatok folytatód-
hassanak.

 Koditek Bernadett
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BERUHÁZÁSOK

Közterületi fejlesztések, gyarapodó 
városi ingatlanvagyon
Az alábbiakban a városban zajló beruházásokról adunk tájékoztatást az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési 
osztályának információi alapján.

Víziközműveket cserél a DMRV Zrt.
Az önkormányzat folyamatos egyeztetéseket folytatott 
a  vízművel, hogy a  tervezett útépítések előtt a  szükséges 
helyeken megújuljanak a  vezetékek, és  később ne kell-
jen felbontani az  új utat az  esetleges csőtörések miatt. 
A  DMRV Zrt. megvizsgálta az  útépítésekkel érintett ut-
cákat, és a Lánchíd, a Zrínyi, valamint a Hét vezér utcá-
ban saját beruházásként elvégezte az ivóvízvezeték cseré-
jét. Lapzártánk idején már mindhárom helyszínen zajlik 
az útépítés. 

Az Ady Endre út felújításának megkezdése előtt a Vasút 
és a Kinizsi utca közötti szakaszon is elkészült az ivóvízve-
zeték rekonstrukciója. A Sellő utcában, az Új élet és a Bocs-
kai utca között szintén megtörtént az  ivóvízvezeték cseré-
je, és itt már a szennyvízcsatorna átépítése is megvalósult. 
Ezen a szakaszon is zajlik az útépítés. A Sellő utca további 
szakaszán jelenleg folyamatban van mindkét víziközmű 

cseréje. A munkálatok végeztével megkezdődhet a Bocskai 
és a Hunyadi utca közötti szakasz útfelújítása is.

Városunk 546,545 millió forint vissza 
nem térítendő, célzott állami támogatást 
kapott helyi erdőtelepítés végrehajtására. 
Az erdőtelepítés céljára 21 ingatlant vá-
sárolt meg az  önkormányzat, összesen 
29,3915 hektár térmértékben. A  terüle-
tek két helyszín kivételével csatlakoznak 
már meglévő erdőkhöz, így a  telepítés 
után nőni fog az  egybefüggő erdőterü-
letek mérete. Az engedélyeztetési tervek 
készítésére szerződést kötött a  város, 

a tervezési munka megkezdődött. A ter-
vezés előtt kötelező termőhely-feltárási 
szakvéleményt kellett készíteni, amely-
hez a tervező és az önkormányzat szak-
emberei közös bejárást tartottak a  terü-
leten. A részletes szakvélemény elkészült, 
és  a  talajösszetétel alapján az  alábbi fa-
fajok telepítését javasolta a tervező: akác, 
szürke nyár, erdei fenyő, mezei juhar, 
vadkörte és  madárcseresznye. A  fő fa-
fajokat vegyesen telepítik majd annak 

érdekében, hogy az  egyes fafajok leter-
melése esetén ne maradjon hátra üres 
terület. A  fő fafajok mellé elegyfajként 
gyümölcs- illetve juharfákat is ültet-
nének a  környezet- és  a  természetvé-
delem jegyében, valamint a  kirándulók 
örömére, hiszen a  gyümölcsfák tavaszi 
virágzása kellemes látványt nyújt. A  te-
rületre ültetendő fafajok szinte mind-
egyike őshonos. A  tervezés befejezése 
és  az  engedélyeztetés megkezdése októ-
berre várható. Ezt követően kezdődhet el 
a  kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatása. 

Az Ady Endre út teljes felújításának megkezdéséhez 
elengedhetetlen volt az út alatt futó víziközmű cseréje

Városi tulajdonú erdőt telepítenek az M2-es út 
túloldalára

Ingatlant vásárolt 
az önkormányzat 
Neveleken 
A képviselő-testület határozatot hozott ar-
ról, hogy az  önkormányzat megvásárolja 
a 2132 Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt ta-
lálható, 1445 m2 területű ingatlant 31 mil-
lió forint vételárért. A  városi tulajdonú 
ingatlant a neveleki lakosok használhatják 
majd közösségi célokra.
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Városszerte több helyszínen zajlik a szilárd 
burkolatú belterületi kiszolgáló és lakóutak 
kiépítése. A Kacsóh Pongrác utca útépítése 
(a Kinizsi és a Teleki Pál utca közötti sza-
kaszon) már befejező stádiumába érkezett. 

Jelenleg a  következő utcákban folynak 
útépítési munkálatok: 
•  Sellő utca (a Bocskai és az Új élet utca kö-

zötti szakasz) 
•  Toldi utca (teljes hossza) 
•  Széchenyi utca (a Vasút és a Kálmán utca 

közötti szakasz)
•  Lánchíd utca (a Szent István és a Mihácsi 

György utca közötti szakasz)
•  Hét vezér utca (a Pesti út és a Schweidel 

József utca közötti szakasz)
•  Zrínyi Miklós utca (a Fóti és a Mayerffy 

József utca közötti szakasz)

Tervezés alatt áll a teljes Rákóczi Ferenc 
utca burkolat-felújítása és szélesítése. 

Felújították a  rossz állapotú járdákat 
a Béke úton (az Arany János és a Babits Mi-
hály utca között) és a Honvéd soron (a Mé-
nesi utca és  az  Árokparti fasor között). 
A lakosok itt már az új, térkőburkolatú jár-
dákon közlekedhetnek. 

Városszerte további járdaépítések és -fel-
újítások zajlanak, például a  2. számú főút 
mellett (Pesti út) a Gárdonyi Géza és a Mi-
kes Kelemen utca között, a Vasút utcában 
az Árpád és a Széchenyi utca között, vala-
mint a  Rákóczi Ferenc utcában az  Aulich 
és a Mikes Kelemen utca között.

Az idei évben járdaépítések és  -felújítá-
sok várhatók még a  következő helyszíne-
ken, a 2019. évre rendelkezésre álló keret-
összeg erejéig (nettó 70 millió Ft): 
•  a Kálmán utcai járda felújítása a Széche-

nyi és a Család utca között
•  a Luther Márton utcai járdaépítése a Tö-

rök Ignác és a Templom utca között
•  a Nemeskéri Kiss Miklós úti járda építése/

felújítása a  Rómaiak útja és  a  Tisza utca 
között

•  a Duna úti járda felújítása a  Pesti út 
és a Jósika utca között

•  a Kálmán utcai járda felújítása az  Ady 
Endre út és a Széchenyi utca között, vala-
mint a Család és a Sződi utca között

•  a Bolla Árpád fasori járda felújítása 
a  Duna út és  a  Szivárvány Bölcsőde kö-
zött, illetve a Vasút utcai gyalogos aluljá-
róhoz vezető járdakapcsolatok kiépítése/
felújítása

Városunk részt vett és  30 millió forint 
támogatást nyert a  2019. évre meghirde-
tett „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” pályázaton. 
Az  önkormányzatnak ehhez 15 millió Ft 
önrészt kell biztosítania. A pályázat kere-
tében járdafelújításra kerül sor a Rákóczi 
Ferenc utcában az  Alagút és  az  Iván Ko-
vács László utca, valamint a Mikes Kele-
men és  a  Gutenberg utca közötti szaka-
szokon.

Lánchíd utca Kacsóh Pongrác utca Toldi utca

Út- és járdaépítések a városban

Szeptember végén adják át az új 
egészségházat
Mint arról már korábbi számainkban beszámoltunk, az  ön-
kormányzat 199 millió forint állami támogatás nyert az  új, 
négyrendelős egészségház építésére a  termálstranddal szem-
közti ingatlanon. A beruházás teljes költsége meghaladja a 400 
millió forintot. Az építkezés lényegében befejeződött, a kivite-

lező az előírt határidőre (2019. augusztus 31.) elkészült a kivite-
lezési munkákkal, már csak az utolsó simítások vannak hátra. 
Szeptember közepén kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárására. Az épület ünnepélyes átadása várhatóan szeptem-
ber végén lesz. Ez követően meg kell várni az épület haszná-
latbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, s utána birtok-
ba vehetik az  egészségházat az  orvosok és  a  szolgáltatásokat 
igénybe vevők. 
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Átalakítások a Kék Duna üdülőben
Az új Kincsem Óvoda elkészültéig három óvodai csoport számára 
megfelelő helyet kellett keresni a  városban, mert a  meglévő ide-
iglenes elhelyezési lehetőségek kimerültek, a  Lenkey utcai régi 
épületet pedig lebontják az új óvoda átadása előtt. Az önkormány-
zat kérésére a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a város rendelkezésére 
bocsátotta ‒ az önkormányzat ideiglenes vagyonkezelésébe adta ‒ 
a Kék Duna üdülőt óvodai feladatok ellátására.

Az üdülő létesítményei közül az  oktatásra, illetve konferenci-
ák rendezésére szolgáló épületet használja a  város óvodai célra. 
A szükséges átalakítás előkészítése megkezdődött. Várhatóan ok-
tóber végére lesz beköltözhető az épület, amelynek a környezetét is 
az óvodai funkcióknak megfelelően alakítják át, hogy a gyerekek-

nek játszóudvar és megfelelő zöldterület álljon a rendelkezésükre. 
A szülők a Kék Duna utca felől közelíthetik meg az üdülőt, ahol 
a parkolás és az óvodának helyet adó épület közvetlen megközelí-
tése is biztosított lesz.

Még az idén elkészül a kerékpárút 
felújítása
A   Pénzügyminisztérium által 2018. július 17-én meghirdetett 
négymilliárd forint keretösszegű „Kerékpárutak létesítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázaton Göd Város Önkormányzata 140  446  771 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat támogatási in-
tenzitása 95 százalékos, ez azt jelenti, hogy a beruházáshoz 7,4 mil-
lió forint önrészre van szükség. A projekt a  Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014–2030 és a Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénz-
ügyi támogatásból valósul meg. A „Kerékpárút felújítása és szélesí-
tése az árvízvédelmi töltésen” című pályázat keretében 1750 méter 
hosszon felújítják és kiszélesítik a Bocskai és  a Jegenye utca közötti 
árvízvédelmi töltésen vezető kerékpárutat annak érdekében, hogy 
az EUROVELO 6 hálózat részét képező szakaszon megfelelő bur-
kolatú kerékpárúton közlekedhessenek a gödi lakosok és az idelá-

togatók. A felújításon felül 473 méter hosszon kicserélik a jelenlegi 
korlátsort, és  további 120 méter hosszon új korlátsort építenek, 
egészen a  Határ utcáig. A  támogatási szerződés megkötése és a   
közbeszerzési eljárás lefolytatása után ‒ az  önkormányzat tervei 
szerint ‒ a kerékpárút felújítása még az idén elkészül. 

Gödi Körkép

Az üdülő konferenciaépületében csoportszobákat, új 
vizesblokkokat és ételkiadó helyiséget alakítanak ki

Az állomások felújítása Alsógödön és Felsőgödön is a leromlott 
állapotú épületek elbontásával kezdődött

Városunkban is megújulnak 
a vasútállomások
A vasúttársaság kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás szol-
gáltatási színvonalának emelését, s ennek fontos eleme az állomá-

sok környezetének szépítése, a  kulturáltabb utasforgalmi terek 
kialakítása.   2023-ig tartó komplex felújítási programot hirdetett 
a MÁV „50 megújuló állomás” elnevezéssel. A legforgalmasabb ál-
lomásokat érintő, az utasforgalmi terek komfortnövelését szolgáló 
karbantartási program keretében mindhárom gödi vasúti megálló 
felújítása megvalósul (https://www.mavcsoport.hu/mav_50).

A gödi vasútállomások rekonstrukciójának előkészítése már je-
lenleg is tart, és a MÁV tájékoztatása szerint 2020-ban folytatódik 
a konkrét tervek elkészítésével. Ezekben fi gyelembe veszik a gödi-
ek javaslatait, amelyeket az önkormányzat közvetített a vasúttár-
saság felé az egyeztetések során.

A munkák kivitelezése várhatóan három éven át fog tartani, fi -
gyelembe véve a vasúti vonal hatalmas forgalmát és az utasok ér-
dekeit.

Ahogyan az  előzetes egyeztetéseken elhangzott, alapvetően   
a gödi állomásépületek újulnak meg utasvárókkal, térfi gyelő rend-
szerrel és a közvetlen környezet magas szintű átalakításával.

A jövő évben, amint a tervezés eléri a szükséges szintet, az ön-
kormányzat tájékoztatja majd a  lakosságot a beruházás konkrét, 
véglegessé váló elemeiről.

Göd a facebookon
 www.facebook.com/Göd-633671626744859
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– Mit tart a  legfontosabb eredménynek 
Göd elmúlt két évtizedének történetéből?
– A város egy folyamatosan formálódó, ér-
tékeit megőrző, ugyanakkor dinamikusan 
fejlődő település. Az utóbbi években a fia-
tal családok is örömmel választják ottho-
nuknak Gödöt, ami egyértelmű jele annak, 
hogy elismerik az eredményeinket, hisznek 
a település jövőjében, további fejlődésében. 
Számos jelentős fejlesztést és  beruházást 
ki lehetne emelni, hiszen rengeteg minden 
történt a város életében, de persze vélhető-
en mindenkinek az a legfontosabb, aminek 
a  kedvező hatását saját maga is érezheti, 
a saját bőrén is tapasztalhatja a mindenna-
pi életében. Így tehát azok az eredmények 
a legfontosabbak, amelyek a közösség egé-
szének, Göd lakosságának a hasznára, elő-
nyére válnak.

– Ki tudna emelni néhány konkrétumot?
– Ilyenek például az  infrastrukturális fej-
lesztéseink, a  környezetünk védelmére 
irányuló beruházásaink és  célkitűzése-
ink, valamint a  város szolgáltatásainak 
bővítésére vonatkozó törekvéseink. Göd 
nemrég felkerült az  innováció világtérké-
pére azáltal, hogy a  dél-koreai Samsung 
nálunk nyitotta meg akkumulátorgyárát. 
Persze mindamellett, hogy a  vállalat je-
lenléte fontos a város számára, semmi sem 
lehet fontosabb az  itt élők véleményénél, 
érdekeinél. Ennek szellemében folynak 

a  rendszeres tárgyalások, és  határozzuk 
meg az  együttműködésünk mérföldköve-
it, valamint az elvárásainkat. Az a célunk, 
hogy a Samsung jelentős gazdasági és tár-
sadalmi szerepvállalásával további fontos, 
mindenki által érezhető fejlesztések való-
suljanak meg a  városban, ugyanis általuk 
is erősödhet, gyarapodhat Göd. Mindazon 
túl tehát, hogy ezúton is gratulálok a húsz-
éves jubileumhoz a  város minden polgá-
rának és a települést nagyszerűen irányító 
vezetésnek, élén Markó József polgármes-
terrel, azt hiszem, hogy minden gödi lakos 
büszke lehet a városára és annak az elmúlt 
időszakban elért eredményeire. Ahogyan 
engem is büszkeséggel tölt el, hogy már 
több kormányzati ciklusban is én lehetek 
a  település és  a  régió országgyűlési kép-
viselője. Köszönöm a  bizalmat az  itt élő 
embereknek, és a munkámmal igyekszem 
is igazolni ennek jogosultságát. Munká-
mat továbbra is az  az igyekezet határozza 
meg, hogy a fejlesztések az eddigi ütemben, 
vagy még annál is gyorsabban, jelentősebb 
mértékben folytatódjanak. Persze könnyen 
mondhatom ezt, hiszen remek partnerre 
találtam ehhez a városvezetésben.

– A  kormányzati intézkedések, célkitűzé-
sek között kiemelt jelentőséget kapott 
az  elmúlt években a  családbarát ország 
megteremtése. Megítélése szerint városunk 
felzárkózott ezekhez a folyamatokhoz?

– Egyértelműen igen! Göd kiemelt jelentő-
ségű fejlesztések színhelye volt ilyen tekin-
tetben is, hiszen gondoljunk csak arra, hogy 
a városi rang elnyerése önmagában még nem 
jelentene változást vagy előrelépést. A  fej-
lődést az  jelenti és  szemlélteti igazán, hogy 
ebben a két évtizedben Göd valóban városias 
arculatot kapott, ami engem külön öröm-
mel tölt el. Olyan településsé vált, amelyben 
ugyan valóban városias környezetben és en-
nek megfelelő infrastrukturális keretek kö-
zött élhetnek a helyiek, s ennek megfelelően 
gyakorlatilag minden szolgáltatás elérhető, 
de a város agglomerációs jellege miatt mégis 
meg tudta őrizni nyugodtságát és a hétköz-
napok kiegyensúlyozottságát. A  családbarát 
ország megteremtésének egyik elsődleges 
eleme pedig az  oktatási-nevelési munka, 
amihez elengedhetetlenek az  intézmények. 
Ezért Gödön az  Ady Endre úti Csalogány 
Óvoda férőhelybővítésével ötven kisgyermek 
számára nyíltak újabb helyek, a  Kincsem 
Óvodában, az intézmény udvarán pedig ovis 
sportpályát alakítottunk ki. Időközben el-
végeztük a  Németh László Általános Iskola 
energetikai felújítását is. Itt egyébként a  fő-
zőkonyhát is felújítottuk, bővítettük a kapa-
citását, és  a  szükséges konyhai eszközöket 
beszereztük.

– A  beruházások tervezésénél milyen 
szempontok vezérlik a munkájában?
– Továbbra is fenntartom a  véleményem, 
miszerint minden beruházás tervezésénél 
azt kell elsődlegesen mérlegelni, hogy az 
milyen mértékben találkozik a helyi lakos-
ság igényeivel. Hiszen az  a legfontosabb, 
hogy olyan fejlesztéseket karoljunk fel és va-
lósítsunk meg a városban, amiket a gödiek is 
valóban szeretnének, amelyekre nekik van 
szükségük, és ezért ők maguk is fontosnak 
érzik. Én ide sorolom az elmúlt időszakból 
például az alsógödi dunai sportház bővíté-
sét, aminek részeként megtörtént a Gödi SE 
Kajak-Kenu Szakosztályának infrastruktú-
ra-fejlesztése is. Sikerült állami támogatást 
szereznünk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
kiemelt sportágfejlesztési programjában, 
aminek felhasználásával bővítettük az  al-
sógödi vízitelepen működő sportházat. De 
rendkívül jelentős előrelépésnek tartom, 
hogy zajlik az  erdőtelepítés, a  zöld terüle-
tek folyamatos bővítése is. Számos további 
tervünk van, amit a  lakosság bevonásával, 
a  javaslataikat szem előtt tartva szeretnénk 
megvalósítani. A  város vezetésével együtt-
működésben továbbra is az a célunk, hogy 
minden helyi lakos úgy érezze a jövőben is, 
hogy jó Gödön élni.

Gödi Körkép

INTERJÚ

Jelentős eredményeket értünk el az elmúlt két 
évtizedben
Magyarország bármely pontján, de akár külföldön is jó érzéssel és büszkén lehet kimon-
dani, hogy az ember Gödről érkezett, Gödről származik, vagy éppenséggel Gödöt képvi-
seli – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője, akitől abból az alkalomból kértünk nyilatko-
zatot, hogy településünk húsz évvel ezelőtt nyerte el a városi rangot. A politikus nemcsak 
az elmúlt két évtizedben elért eredményekről és a megvalósult fejlesztésekről szólt, ha-
nem hangsúlyozta azt is, büszke arra, hogy immár több kormányzati ciklusban is bizal-
mat szavaztak neki a gödiek, s így ő lehet a település és a régió országgyűlési képviselője.

Markó József polgármester (balra) és Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője

Gödi Körkép | 2019. 9. szám KÖZÉLET
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Augusztus 19-én délután a  József Attila 
Művelődési Házba várták az  ünneplőket, 
ahol akkor nyílt meg a Göd régen című fo-
tókiállítás a nagyteremben. A régi történe-
teket őrző, a  település múltját felelevenítő 
képek vezették fel a városi ünnepséget a vá-
rossá válás 20. évfordulóján.

Ünnep beszédében Markó József polgár-
mester szólt arról, hogy államalapító Szent 
István királyunknak köszönhető a  stabil 
jogállam megteremtése, augusztus 20-a 
pedig mindig szuverenitásunk és  szabad-
ságunk fontosságára emlékeztet. Kiemelte: 
a magyar nép ezeréves európai múlttal ren-
delkezik, ebben a  kultúrkörben létezünk, 
követve István király intelmeit: szeretet, 
türelem, mértékletesség és becsület – a ha-
talomban és a kormányzásban is.

A város életében augusztus 20-a azért 
is jelentős, mert húsz esztendővel ezelőtt, 
az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád 
ezen a  napon emelte a  települést városi 

rangra – folytatta gondolatait a  polgár-
mester. Mint fogalmazott: nem mindenki 
gondolta ezt akkor jónak, mert az  akkori 
település még inkább egy nagy falu tulaj-
donságaival bírt. Az 1970-ben nagyközség-
gé egyesült két korábbi kistelepülés lakói két 
alkalommal is népszavazást kezdeményez-
tek az  újbóli különválásról. Mára azonban 
bebizonyosodott, hogy az egyesítés jó meg-
oldás volt, hiszen Dunakeszi és Vác között 
csak így, egységes, erős városként van esélye 
a településnek. Gödnek lett saját rendőrőrse, 
háziorvosi ellátása, jó iskolái, óvodái, folya-
matosan épülnek utak, tehát sok minden 
megvalósult, és van teendő a jövőben is.

15 600 ember lakta Gödöt a várossá vá-
lás napján, most ötezerrel többen élnek itt. 
A  dinamikus lakosságnövekedés terhet 
és  örömöt is jelent: a  közintézményekkel 
követni kellett a  létszámbővülést, emellett 
rengeteg szellemi tőke, igényesség és anya-
gi gyarapodás kísérte a  beköltözők érke-

zését. A fejlődéshez tagadhatatlan segítség 
volt a kétezres évek elején a Samsung ide-
települése, iparűzési adója nagy segítséget 
jelentett már akkor is. Most, ahogy fogal-
mazott a polgármester, a gyár fejlődésével 
ismét lehetőség nyílik a  város dinamikus 
ütemben való infrastrukturális fejlesztésé-
re, ami pusztán a  lakossági, illetve a helyi 
kisvállalkozóktól érkező adóbevételekből 
elképzelhetetlen volna.

Megmaradás és  folyamatos erősödés – 
erre tették fel életüket Szent István király 
és az ország vezetésében őt követők – mond-
ta Tuzson Bence, a  térség országgyűlési 
képviselője. Tetteik sikerességét bizonyítja, 
hogy államiságunk folyamatosan, szinte 
megszakítás nélkül fennmaradt az  elmúlt 
ezer esztendőben – Európában erre csupán 
egyetlen másik nemzet, a francia volt képes. 
Mindez kötelezettséget jelent számunkra: 
nekünk magunknak is erősítenünk kell 
a saját országunkat. A cél, hogy itt jó legyen 
élni. Ezért kell támogatni a legkisebb közös-
ségeket, a családokat. Tovább kell erősíteni 
az  ország gazdaságát, elkerülve a  politikai, 

JUBILEUM

Szent István-napi ünnep a 20 éves Gödön

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője

A Hórihorgas Hujákolók óriásbábosain ezúttal is jól szórakoztak a gyerekek Gájer Bálint swingkoncertjére sokan 
kíváncsiak voltak
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döntéshozatali kiszolgáltatottságot. A  har-
madik kiemelt terület a  kultúránk: benne 
a  nyelvünk, legnagyobb összetartó erőnk 
megtartása. Az  utóbbi években a  magyar 
állampolgárság kiterjesztésével Magyaror-
szág egy olyan közösség lett, melynek tagja 

minden magyar ember, éljen bárhol a vilá-
gon. Az ország felelősséggel tartozik minden 
magyarért, és  minden magyar, Torontótól 
Székelyudvarhelyig felelős az országért. 

Gödről szólva azt mondta: ez az  egyik 
legfiatalabb település, tekintve a  fiatal 
családok, gyerekek számát, akikért in-
tézményeket és  közösségeket lehet és  kell 
létrehozni. Az  erősödő város képes hoz-
zájárulni az  ország gyarapodásához, ami 
elősegítheti, hogy néhány évtizeden belül 
az egyik legélhetőbb európai ország lehes-
sen Magyarország.

Az új kenyeret Mészáros Csaba kato-
likus plébános áldotta meg, közös imára 
hívva a  jelenlévőket. Az  ünnepség kereté-
ben posztumusz Pro Urbe-díjat kapott két 
városépítő, dr. Gönczy Gyula és  Lászlóffy 
(Eisler) Emil. Életútjukat és a városért vég-
zett munkájukat a Gödi Körkép következő 
számában mutatjuk be. A díjazottak nevé-
ben a kitüntetést családtagjaik vették át.

Az ünnepségen közreműködött Berkes 
János operaénekes, érdemes művész. Erkel 

Ferenc Bánk bán című operájából Bánk 
nagyáriáját, majd Kacsóh Pongrác Rákó-
czi című daljátékának nosztalgikus áriáját, 
a  Rákóczi megtérését énekelte el, hatal-
mas sikerrel. Hárfán játszotta Bartók Béla 
Este a székelyeknél című művét és Auguste 
Durand keringőjét Bábel Klára hárfamű-
vész. Kautzky Armand Jászai Mari-díjas 
színművész pedig szavalataival emelte 
az ünnep fényét.

Az önkormányzat kétnapos színes, 
születésnapi programkavalkádjának ke-
retében koncertet adott a  Feneketlen-tó 
melletti réten Gájer Bálint, majd a  Neo-
ton Família sztárjai. Dj Sviri pedig hajna-
lig szórakoztatta a  táncolni vágyókat nem 
csupán 19-én, hanem 20-án is, a Duna-part 
Nyaralóházak területén. Két helyszínen is 
tűzijátékot rendeztek, így a  lakosság vá-
laszthatott, hogy a  Széchenyi strandról, 
a  Göod Times Blues Band koncertje köz-
ben, vagy a  nyaralóházak alatti partsza-
kaszról, az  utcabál helyszínéről szeretne-e 
gyönyörködni a pompás látványban.

V. Pálfai Kinga

Idén posztumusz Pro Urbe-díjat ítélt oda a képviselő-testület két városatyának: dr. Gönczy 
Gyulának és Lászlóffy Emilnek. A kitüntetéseket a díjazottak hozzátartozói vették át. 
Képünkön dr. Kerényiné dr. Lászlóffy Márta, valamint az elismertést átadó Markó József 
polgármester (jobbra) és Tuzson Bence országgyűlési képviselő 

Bábel Klára hárfaművész Bartók- és Durand- 
műveket  játszott az ünnepségen

Berkes János operaáriákat adott elő nagy 
sikerrel

A Feneketlen-tónál felállított nagyszínpadon a Neoton Família sztárjai adtak koncertet 
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A Hatvani Termálvizes Strandfürdőnek a képen látható medencéje 
nagyon hasonlít ahhoz, ami Gödön épül

KÖZÖSSÉG

VI. Neveleki Bográcsozás  
és az „5 éves a járda” ünnepség
Immár hatodik alkalommal lesz közös neveleki bográcsozás, 
ami idén egybeesik a neveleki járda megépülésének 5. évfordu-
lójával, melyre szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt! 
Ez az az alkalom, amikor összejöhetnek a településrész lakosai, 
hogy megálljanak egy pillanatra a napi rohanásban, régi ismerő-
sök találkozzanak, új ismeretségek kötessenek.
Időpont: szeptember 28., szombat 11 és 17 óra között
Helyszín: a Kapcsolat park melletti üres telek

A gyermekeket mókás játékokkal várjuk, míg a felnőtteket egy 
baráti, jószomszédi beszélgetésre invitáljuk finom italok és ételek 
társaságában.

Miért is kell megemlékezni egy járda elkészüléséről? Aki már járt 
Neveleken, jól tudja, hogy a terület dimbes-dombos, egyetlen aszfal-
tozott úton közelíthető meg. A Csíz utca lényegében Nevelek főutcá-
ja, mely a domborzat miatt nehezen belátható, ráadásul rendkívül 
keskeny. A járda megépülése előtt a gyalogosok az útpadkán tudtak 
közlekedni, ‒ babakocsit tolók, kisgyerekesek számára ez különösen 
veszélyes volt. A járda első szakasza közösségi összefogással, az itt 
lakó családok által felajánlott adományokból és az önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával épült meg.

További információk, részletes programok, valamint regiszt-
ráció a bográcsebédre szeptember 25-ig a nevelek.hu oldalon.

Neveleki Szomszédok Egyesület

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Boldogságcseppek Alapítvány 
hírei
A Boldogságcseppek Alapítvány iskolakezdési akciója keretében 
az eddig beérkezett adományokból több tíz gödi gyermek család-
jának sikerült könnyebbé tenni a tanévkezdést.

Az elsősegélydoboz akció keretében érkezett adományokat 
a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány kapta meg. 
Az ünnepélyes átadásra augusztus 31-én került sor.

A tűzkárosultak számára érkezett pénzadományokat a  Bol-
dogságcseppek Alapítvány átutalta a bajba jutott gödi családnak.

A gödi önkormányzat és  az  önkéntesek segítségével augusz-
tusban a  helyi és  a  környékbeli családok támogatása mellett 
csaknem 250 zsák ruha- és  cipőadományt tudtunk eljuttatni 
az ország más területein élő rászorulóknak.

Továbbra is gyűjtjük az  elsősegélyládákat (a lejárt szavatos-
ságúakat is), valamint a  tanszereket és  az  iskolakezdést segítő 
adományokat.

Egy gödi családnak nagy szüksége lenne az újszülött méretnél 
eggyel nagyobb pelenkákra és popsitörlő kendőkre.

Szívesen fogadunk befőtteket és  lekvárokat is gödi családok 
támogatására.

FEJLESZTÉS

Új medence épül a termálstrandon
Meleg vizes medencével bővül jövőre a Gödi Termálfürdő. A 16-
18 méter átmérőjű, kör alakú, legfeljebb 90 cm vízmélységű, 
vízforgatós medence élményelemeket is kínál majd a strand láto-
gatóinak. Az oldalsó, illetve az alsó befúvókon keresztül érkező 
vízsugaraknak köszönhetően csípő- és derékmasszázsban lehet 
részük a  fürdőzőknek, a  váll masszírozását pedig felső, illetve 
külső csövekkel biztosítják majd.

A medence környezetében 3 méter széles járdát alakítanak ki, 
padokat telepítenek, zuhanyzót és  öltözőkabinokat létesítenek, 
a medence árnyékolásáról pedig szélérzékelő napvitorlával gon-
doskodnak.

A különleges, kör alakú medence a jövő évben épül meg, költ-
ségkalkulációja bekerül a 2020-as költségvetésbe.

A projekthez kapcsolódóan bővítik és rendezik a termálstrand 
területét, kerítéseket helyeznek át, és változni fog a parkoló kiala-
kítása is, de a parkolóhelyek száma nem csökken.

G. K. 

Az adományokat a Boldogságcseppek Alapítvány raktárában 
lehet leadni. Cím: Felsőgöd, Bolla Árpád fasor (közvetlenül 
a  vasúti átjárónál, a  Borostyán csemegeüzlet mögött). Nyit-
vatartás: minden pénteken 9 és 12 óra között. Telefon: (06 70) 
771-6676 (Szőke Kriszta); (06 20) 916-3972 (Kiss Mónika).

PÁLYÁZAT

Megszavazta a képviselő-testület 
a bölcsődefejlesztést
Pályázati lehetőség nyílt a Pénzügyminisztérium által kiírt „Ön-
kormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében. 
A képviselő-testület döntése alapján Göd Város Önkormányzata 
elindult a  pályázaton. A  kiírás szerint csak önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanon valósulhat meg a  tervezett fejlesztés. Az al-
kalmas ingatlanokat figyelembe véve – amelyeknek a  területi 
elhelyezkedése is fontos – a Jávorka Sándor utca 12. szám alatt 
lévő, 383. helyrajzi számú ingatlan merült fel lehetőségként. Ez az 
ingatlan a Kastély Központi Óvoda Hétszínvilág Óvodaegységé-
nek területén található. A 3528 m2-es telken a meglévő óvoda-
épület megtartásával, önálló épületben négy bölcsődei csoport 
(két gondozási egység) elhelyezését szolgáló épület fér el. Az új 
épületben 56 kisgyermek gondozására nyílna lehetőség. A tervek 
elkészültek, az engedély véglegesítése folyamatban van. A pályá-
zatot a  következő kondíciókkal nyújtotta be az  önkormányzat: 
a megvalósítás bruttó összege 665 359 903 Ft, az igényelt támo-
gatás  480 millió Ft, önrész: 185 359 903 Ft. A képviselő-testület 
egyhangúan támogatta a pályázat benyújtását, azzal a feltétellel, 
hogy ezen a helyszínen a bölcsőde további bővítését ne tervezze 
az önkormányzat.

G. K.
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A rendszer sikeres bevezetésével kapcsolatos szülői együttműködést ez úton 
is köszönjük. Az idei tanévben folytatjuk a gödi gyerekek iskolai étkezésének 
korszerűsítését.
A menü összeállítása dietetikus szakember közreműködésével történik. Fon-
tos tudnivaló, hogy a közétkeztetési rendelet heti bontásban szigorúan előírja 
az  iskolai étkezésben a gyerekek számára biztosítandó tápanyagok mennyi-
ségét. Dietetikus szakemberünk igyekszik olyan étlapot összeállítani, amely 
megfelel a rendeletben foglalt előírásoknak, és a gyerekek ízléséhez is közelít. 
Az étel minőségének javulása érdekében megszigorítottuk az alapanyagok át-
vételének folyamatát, a kifogásolható minőségű szállítmányok nem kerülhet-
nek be a konyhára.

Az eddigi vélemények alapján a gyerekek örömmel fogadták a menüvel kap-
csolatos változtatásokat, ‒ visszajelzéseiket továbbra is figyelemmel kísérjük.

Az aktuális heti menü letölthető a  közétkeztetési rendszer szülői modul-
jának internetes oldaláról (https://god.ecity.hu). A  szülők ezen az  internetes 
felületen intézhetik gyermekük étkezésének lemondását, nyomon követhetik 
korábbi rendeléseiket és számláikat.

Néhány hasznos információ a közétkeztetési modulrendszerről
•  az étkezések a gyerekek délutáni elfoglaltságához (például a korai különórák-

hoz) igazodva akár egyedi rend szerint is lemondhatók, legkésőbb az igénybe 
vétel előtti munkanapon 9 óráig (például hiányzás, betegség esetén)

•  az étkezéssel kapcsolatos dokumentumok (étlapok, étkezési igénylőlapok, ked-
vezményi jogosultságra vonatkozó igénylőlapok) egy menüpontban elérhetők

•  a rendszer folyamatos tájékoztatást nyújt az  élelmezési információkról; 
a gyermek aktuális számlaegyenlege és a befizetések összege havi bontásban 
megtekinthető

•  az eddigi megrendelések alapján a gyermek számlaegyenlege havi bontásban 
letölthető

Hogyan lehet használni a közétkeztetési modulrendszert?
•  A https://god.ecity.hu/ oldalra az élelmezési csoporthoz leadott e-mail-cím-

mel és a korábban e-mailben kapott jelszó megadásával kell belépni.
•  Első belépéskor fontos, hogy a rendszer csak az általános szerződési feltéte-

lek elfogadása után enged továbblépni az oldalra.
•  Az e-mailben kapott jelszót az első belépés után meg kell változtatni.
•  Elfelejtett jelszó esetén a szülői felületen keresztül kérhető új jelszó.
•  A felület  Használati útmutatók menüpontja további segítséget nyújt az oldal 

használatához.

A gyermekek étkezési ügyintézésével kapcsolatban az elelmezes@goditesz.
hu e-mail-címen vagy személyesen, a Göd, Duna út 5-ben hétköznap 8 és 16 
óra között állunk rendelkezésükre.

Az étkezési számlák kiküldését követő csütörtökön minden hónapban 
meghosszabbított nyitvatartással üzemel a pénztár. E napok pontos dátumá-
ról a www.goditesz.hu oldalon tájékozódhatnak.

A befizetések gördülékenyebbé tehetők az egyre népszerűbb csoportos be-
szedési megbízással. Aki ezt a fizetési módot szeretné választani, annak kol-
légáink szívesen állnak rendelkezésére az ezzel kapcsolatos ügyintézésben is.

Településellátó Szervezet

FEJLESZTÉS

Kerti pavilonok készülnek 
a gyerekeknek
A Polgármesteri Hivatal udvarán két, a  lenti képen 
láthatóhoz hasonló kivitelű kerti pavilon épül annak 
érdekében, hogy a gyermekorvosi rendelésre érkezők 
ne csak a  rendelőben várakozhassanak, amíg sorra 
kerülnek, hanem kellemes szabadtéri környezetben, 
a tűző napsütéstől és az esőtől védett helyen tölthes-
sék el az  időt. A pavilonok felállítását Csányi József 
képviselő javasolta, a  megvalósításban pedig részt 
vett Kovacsik Tamás képviselő és  Lenkei György, 
az  önkormányzat szociális bizottságának elnöke. 
A pavilonokat három hónappal ezelőtt rendelte meg 
az önkormányzat, és megérkezésük lapzártánk ide-
jén várható. Az  előkészítő munkálatok szeptember 
első hetében befejeződtek. A Településellátó Szerve-
zet tájékoztatása szerint hamarosan a Kisfaludy utcai 
rendelőintézet előtt, a  játszótér közelében, illetve a 
bócsai rendelőnél is felállítanak egy hasonló pavilont.

Lenkei György a gyerekeknek készülő beruházás 
apropóján elmondta: Gödön minden újszülött úgy-
nevezett babafészket (puha pamutanyagból készült 
kényelmes fekhelyet) kap ajándékba az önkormány-
zattól. A babafészket az újszülött gyermekek szülei 
keddenként 8.30 és 9 óra között minden előzetes be-
jelentkezés nélkül átvehetik az  önkormányzatnál. 
A közelmúltban talált gazdára a 200. alváskönnyítő 
babafekhely, amellyel az  újszülött gödi lakosokat 
köszönti a város.

K. B.

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

Tájékoztatás az iskolai étkeztetést igénybe 
vevők számára
A 2018/2019-es tanévben a Településellátó Szervezet a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola és a Németh László Általános Iskola közétkeztetésben részt 
vevő diákjai számára bevezette a menzakártya-rendszert.

Az alapok elkészültek, hamarosan a helyére kerülhet 
a két pavilon. (A képen balra Csányi József és Lenkei 
György képviselők az előkészítő munkálatok idején.)

Az új pavilonok is ugyanolyanok lesznek, mint 
amilyeneket városszerte többfelé látni már. (A fotó 
a Pálya utcában készült.) 

Gödi Körkép | 2019. 9. szám KÖZÉLET

17

https://god.ecity.hu
https://god.ecity.hu/
https://god.ecity.hu/info.php?id=13
mailto:elelmezes@goditesz.hu
mailto:elelmezes@goditesz.hu
http://www.goditesz.hu


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 
közalkalmazotti jogviszonyban
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

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.

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.

Gödön elhunytak
Czibulya László 64 éves
Nagy Dezsőné (sz.: Nagy Gabriella) 90 éves
Baksa Sándor Gábor 46 éves
Horváth Lászlóné (sz.: Teket Gizella) 85 éves
Ádám Géza 52 éves
Terjék Dániel 90 éves

2019. augusztus 1. és 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Torzsa György és Plentner Anikó
Palya Kristóf és Oszkó Edina
Mayer Krisztián és Stum Edina
Bodnár György és Pócsik Adrienn
Horváth Attila Tibor és Pénzes Vanda
Kopp Krisztián és Pintácsi Zsuzsanna
Miski Roland és Bogdányi Anna
Schenkir Dávid és Udvarnoki Vivien
Szabó László Sándor és Szomolai Dóra
Demény Hunor és Laskai Gabriella
Sápi Pál és Petró Lilla
Földesi Dávid Richárd és Eke-Berza Gabriella
Zikva Róbert és Halász Gabriella
Sebők Attila és Görbe Ildikó
Bugyik Tamás és Burger Petra
Szabó Mihály és Faludi Petra
Drakjó Tamás és Rácz Bettina
Máriás Mihály és Gallina Viktória
Bárány László és Rigó Eszter
Márics Péter és Páczi Enikő
Ferenci Zoltán László és Kabai Piroska
Sipos Csaba és Nagy Nikolett
Varga István és Rezsnyák Krisztina
Beregi Balázs és Román Anita

Gödön született
Szabó Fülöp Toma
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䜀혀䐀䤀   吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀   倀䤀䄀䌀
TERMELŐI PIAC NYÍLT A KINCSEM 

UDVARHÁZBAN 
NYITVA: SZOMBATONKÉNT 8-TÓL 13 ÓRÁIG 

PEST MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉRŐL VÁRJUK 
A KISTERMELŐKET!

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

A nyár utolsó napján, augusztus 31-én ká-
véházi hangulatú, szabadtéri zenés estet tar-
tottak a Kincsem Udvarházban. Göd egyik 
legrégibb épülete, amely már egy 1873-as 
térképen is szerepel, 2017-ben újulhatott 
meg, pályázati támogatással. A  korhű mó-
don helyreállított egykori postakocsi-ál-
lomás, amely később Kincsem, a  magyar 
csodakanca versenyistállójaként működött, 
városunk egyik büszkesége. Az  U alakú 
épület szépen parkosított udvarában most 
először tartottak közösségi eseményt.

Az önkormányzat szervezésében meg-
valósult rendezvényt Markó József polgár-
mester nyitotta meg a következő szavakkal: 

Akik korábban már jártak itt, jól tudják, 
milyen rossz állapotban volt ez az  épület. 
Az elmúlt évtizedekben teljesen lepusztult, 
tönkrement. Az  EGT Alap és  a  Norvég 
Alap pályázatának köszönhetően nyílt le-
hetőség a  rendbehozatalára. A  kivitelezők 
tartós, jó minőségű anyagokat használtak 
fel, és fontos szempont volt az épület erede-
ti jellegének megőrzése. A  tetőszerkezetet 
teljesen megújították, de a  korabeli falak 
megmaradtak. A belső térben is törekedtek 
a  korhű kivitelre, ezért homokba ültetett 
téglákból és fakockákból készült a járófelü-
let, amely közösségi rendezvényeken sajnos 
balesetveszélyes lehet. Le kell majd cserélni 
az  aljzatburkolatot, s  ez késlelteti az  épü-
let használatba vételét. Az  udvar azonban 
addig is kiválóan alkalmas szabadtéri ren-
dezvények, például egy ilyen kellemes zenei 
program megrendezésére. 

Göd várossá nyilvánításának 20. évfor-
dulója alkalmából számos kulturális és kö-
zösségi rendezvényt tartottunk az  idén, 
ez a mai nyárzáró zenei esemény is ennek 
a  jubileumi programsorozatnak a  része – 
mondta a  polgármester, és  jó szórakozást 
kívánt a vendégeknek.

 A hagyományteremtő szándékkal meg-
rendezett zenés est kávéházi hangulatban 
telt: a szépen kivilágított épület előtt felál-
lított színpadon a  Sentiments Piano Duó 
szalonzenekar (Molitor Éva és  dr. Lakatos 
Péter) játszott kellemes hangzású, népsze-
rű dallamokat. A vendégek a széksorokban 
vagy a  kávéházi asztaloknál ülve élvez-
hették az  instrumentális zenét, és  közben 
elbeszélgethettek családtagjaikkal, isme-
rőseikkel a  meleg nyári estén. A  kávéházi 
hangulathoz természetesen hozzátartozott 
az  étel- és  italfogyasztás is: Barabás Lajos 
konyhája meleg egytálételeket, szendvicse-
ket, többféle desszertet, kávét és üdítőt kí-
nált a vendégeknek. 

A Kincsem Udvarház kiváló rendez-
vényhelyszínnek bizonyult. Tágas udvara 
otthont adhat szabadtéri kulturális, zenés 
vagy színházi eseményeknek, civil szerve-
zetek találkozóinak is. Szeptember 7-én pe-
dig megnyílt az épületben a termelői piac, 
ahol minden szombaton saját termesztésű 
zöldségekkel, gyümölcsökkel, tejtermé-

kekkel, húsárukkal és  még sok egyéb fi-
nomsággal várják a gödieket a környékbeli 
őstermelők. 

Ez a  csodálatos, nagy múltú épület 
és  impozáns udvara sokoldalú közösségi 
és  rendezvénytérként szolgálhatja majd 
a gödieket.

Koditek Bernadett

RENDEZVÉNY
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Horgásztábor a Szakáts-kertben
Öreg pecásoktól hallani, hogy az  igazi horgásznak a halfogás 
nem célja, hanem megkoronázása egy kellemes környezetben 
eltöltött napnak. Olyan, mint a  fociban a  gól. Augusztus kö-
zepén a  gödi Szakáts-kert adott otthont a  gyerekek egyhetes 
horgásztáborának, amelyről dr. Hetényi Tamás számolt be la-
punknak.

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 felsőgödi Nagykör
Időpont: 2019. október 6., vasárnap 9-től 12 óráig
Gyülekezés: A Kapcsolat parkban, Nevelek és Felsőgöd ta-
lálkozásánál, a Kálmán és a Nádirigó utca sarkán
Távolság: 12 km 
Szintemelkedés: 130 m 

Évente egy hosszabb sétát tervezünk, ami akár már túrának is 
nevezhető. Idén ez lesz az. 
Bandukolni fogunk az Ilka- és a Sződrákosi-patak mentén, be-
kukkantunk a Kincsem Udvarházba, felkapaszkodunk a Debe-
gio-hegyre, felkeressük a Natura 2000 területeket, így a Kékper-
jés láprétet és  a  Homokpuszta-gyepet, végül pedig szétnézünk 
az ártéren is, ha a Duna is úgy akarja. 
Utunk burkolatlan ösvényeken fog vezetni, ahol csak lehet, de 
helyenként betérünk majd lakott területre is, egy-egy közeli ne-
vezetes látnivaló kedvéért, ahol a szokott módon pár percre meg-
állunk, hogy néhány mondatban elbeszélgessünk az  adott hely 
érdekességeiről. 
Szó lesz a Szapáry, a Szécsi és a Héder családról, Bozóky Gyuláról, 
a  sajátos nevű Felsőgödi Különválási és  Elszakadási Bizottság-
ról, a Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesületéről, az itt 
élő Domonkos-rendi apácatestvérekről, a  Stefánia Szövetségről 
(amelyet a mai Gödi Anyák Angyalai elődjének tekinthetünk), 
és  talán még egy birodalmi lovagról is, de mindenekelőtt arról 
a varázslatról, amely Felsőgöd egész múltját átszövi: a közösségi 
összefogás erejéről. Az itt élők nem féltek kezükbe venni a sorsuk 
irányítását: egy-egy hívó szóra százak fogtak össze, és a közösség 
álmai sorra meg is valósultak, így a Sződtől való közigazgatási 
függetlenség, a saját iskola, óvoda, tűz- és rendvédelmi egyletek, 
postaképviselet, templomok, árvízvédelmi töltés és  vasútállo-
más, ahol még a gyorsított vonat is megállt. 
Az út hossza miatt valamelyik közkedvelt intézményünknél egy 
pihenőt fogunk tartani, hátha kapunk egy illatos kakaós tekergét 
vagy valami hasonlót. 
Az útvonal helyenként keskeny ahhoz, hogy babakocsival is be 
lehessen járni, ezért kisgyerekes családoknak inkább a novembe-
ri programot ajánljuk szíves figyelmükbe.
A kerékpárral érkezők biztonságba tudják majd helyezni a  jár-
műveiket. A séta a Kapcsolat parknál ér véget.

Előkészületben: 2019. november 9., szombat 15-től 17 óráig 
Őszi séta a Huzella-kertben ‒ Őszi immunerősítő erdőfürdő 
Göd arborétumában, kicsiknek és nagyoknak.

A szervezők

‒ Honnét az ötlet?
‒ A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, a FŐHESZ hirdetett 
nyári horgásztábort gyerekeknek, s nem kis örömünkre helyszínül 
a Szakáts-kert horgásztavát választották. Bár igen sokan jelentkez-
tek, a  tábor létszámát – a  kényelmes pecázás érdekében – sajnos 
maximálnunk kellett: 15 iskolás vett részt a horgásztáborban. Érde-
kességként jegyzem meg, hogy többségük más településekről érke-
zett hozzánk, ami persze azt is jelentheti, hogy a horgászzsákmány 
mellett városunk jó hírét is magukkal vihették.

‒ A Gödi Körkép olvasói önt elsősorban a Gödi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként ismerik. Most azonban 
egy másik „szerepkörben” vett részt a tábor szervezésében.
‒ A Hetényi és Társa Kft. a Göd Város Önkormányzatával kö-
tött megállapodás értelmében tízéves bérlet formájában üze-
melteti a Szakáts-kertet. Mindenekelőtt a halastóra járó horgá-
szokat igyekszünk kiszolgálni, komfortosabbá tenni számukra 
az ellátást, egyebek mellett egy büfé működtetésével, de további 
fejlesztéseket is tervezünk, például egy csónakház kialakítását. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több pecás látogat-
ja a horgásztavat.

‒ Hogyan teltek a táborozó gyerekek mindennapjai?
‒ A  Búzaszem Iskola biztosított tantermet a  délelőtti elméleti 
órákhoz. Délutánonként pedig a gyakorlati oktatásra került sor 
a Szakáts-kertben. A gyerekek megtanulták a különféle horgász-
fogásokat, a  horogkötéstől kezdve a  pecabot felszereléséig. Sok 
mindent megtudtak a különféle halfajtákról, de nem maradt el 
horgászattal kapcsolatos szabályzatok ismertetése sem. Napközis 
rendszerben táboroztak, igen kedvezményes áron, amelybe napi 
háromszori étkezés is beletartozott. A FŐHESZ adta a botokat, 
az  egyéb horgászfelszereléseket, az  etetőanyagokat, valamint 
a díjakat, és hozzájárult a horgásztábor költségeihez is.

A tábor utolsó napján horgászversenyt rendeztünk a  gyere-
keknek, hogy az öt nap során megszerzett tudásukat kamatoz-
tathassák.

‒ Ezek szerint a tábor a díjkiosztó ünnepséggel zárult…
‒ Igen, amelyen a  FŐHESZ-t Dudás Tibor ügyvezető igazgató, 
Klakla László bizottsági elnök és Klakla Alexandra ifjúsági fele-
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lős képviselte, a vendéglátó várost pedig Markó József polgármes-
ter. A  horgászverseny első három helyezettje, sorrendben Szúcsi 
Nándor, Berekvölgyi Nimród és Almási Andor volt, míg a „Nagyhal 
díjat” Ráth Jakab érdemelte ki. Ajándék nélkül senki sem maradt, 
ugyanis minden táborozó kapott egy FŐHESZ-emblémás trikót, 
és hazavihették a tábor alatt használt háromméteres horgászbotju-
kat, az egyéb felszerelésekkel együtt.

Mivel a résztvevő gyerekek körében igen nagy sikere volt a hor-
gásztábornak, jövő nyáron ismét szeretnénk megrendezni, s  el-
képzelhetőnek tartjuk, hogy akár több turnusban is. Célunk, hogy 
az  iskolásokat elcsaljuk a  számítógépeik mellől a  természetbe, 
a szabad levegőre, és megszerettessük velük a horgászást.

‒ Mit is kívánhatnánk egyebet: jó kapást a következő nyárra is! 
Görbüljön a bot!

(w) Ki mondta, hogy a pecázás kizárólag a (türelmes) férfiak sportja?

Ismét Gödön táboroztak a kárpátaljai test-
vértelepülésünkről, Makkosjánosiból ér-
kezett gyerekek, akik augusztus 17. és  22. 
között élvezték a Duna-part Nyaralóházak 
és  a  város vendégszeretetét. A  13 fős cso-
portot (11 gyerek és két kísérőtanár) Piros 
Gergely kulturális rendezvényszervező ka-
lauzolta különböző helyekre, eseményekre, 
valamint összeállította számukra a  közel 
egyhetes programot.

Mint elmondta, a  Duna látványa telje-
sen elvarázsolta a városunkba látogatókat, 
s  bár nem tudtak úszni, a  legnagyobb él-
ményt mégis a  sárkányhajózás jelentette 
számukra. Még egy törött kezű kislány is 
beszállt a  sárkányba, ő  a hajó elején ülve 
dobolta a ritmust. Az evezés után a Duna-
kaland Kalandpark kötélpályáin mutathat-

ták meg bátorságukat, de volt alkalom a te-
niszre, asztaliteniszre, röplabdára, kötetlen 
beszélgetésekre is.

Ellátogattak a  Kincsem Udvarházba, 
ahol fotókat készítettek a  híres versenyló 
szobráról. A  Homokszigeten úgy érezték 
magukat, mintha a  riviérán lettek volna, 
vidáman strandröplabdáztak, pancsoltak, 
majd elfogyasztották a  vacsorára rendelt 
pizzákat a parton. Részt vettek a Feneket-
len-tó mellett megtartott városi ünnepsé-
gen, érdeklődve hallgatták Gájer Bálintot, 
valamint a  Neoton Família sztárjait. Ki-
hagyhatatlan program volt a  termálfürdő 
meglátogatása, valamint az augusztus 20-i 
ünnepi tűzijáték megtekintése.

A csoportból jó néhányan még a falujuk-
tól sem nagyon voltak távol, így nagy él-

ményt jelentett számukra, amikor vonattal 
a  fővárosba kirándultak. Az  állatkertben 
eltöltött órák után megnézték a  Városli-
geti-tavat, a  Hősök terét, a  Szépművészeti 
Múzeumot, utaztak a  kisföldalattin, sé-
táltak a Nagykörúton. Mindenkinek része 
volt valami újdonságban: valaki még soha 
nem járt állatkertben, más most használta 
először a mozgólépcsőt, vagy éppen először 
látott villamost.

Táborzáró vacsorára finom saslikot 
és grillkolbászt sütöttek a gyerekek. A Gö-
dön elköltött utolsó reggeli után fáradtan, 
de feledhetetlen élményekben gazdagodva 
indultak haza. Búcsúzóul minden gyermek 
ajándékba kapott egy Magyarországról 
szóló, színes fotókkal illusztrált könyvet.

„A gyerekek végig nagyon lelkesek vol-
tak, minden nagyon tetszett nekik, szíve-
sen visszajönnének máskor is. Lajos bácsi 
főztjével is nagyon meg voltak elégedve, aki 
mindig kedveskedett egy kis csokival, gyü-
mölccsel. Az  időjárásra sem volt panasz, 
hiszen végig gyönyörű napsütésben volt 
részük. A nyaralóházakban táborozó, más-
honnan érkezett gyerekekkel is összebarát-
koztak, a nagyobbak, akik már fent vannak 
a  közösségi oldalakon, levelezgetnek egy-
mással, fotókat küldözgetnek” – összegezte 
Piros Gergely a gyermekek élményeit.

A Magyar Kormány támogatásával meg-
valósult „Kárpátaljai gyerekek magyarság-
tudatának erősítése gödi tábor keretében” 
címmel megtartott tábor célja a  határain-
kon kívül élő magyar diákok sorsának elő-
mozdítása, magyar kötődéseinek erősítése 
volt.

Vida-Szabó Emese

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Kárpátaljai gyerekek látogattak városunkba

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság
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Civil kezdeményezésre szemétszedést tar-
tottak a Gödi-szigeten, azaz a Homokszi-
geten. Első alkalommal augusztus 16-án 
gyűltek össze a  lelkes önkéntesek, hogy 
a  sziget déli részén összeszedjék az  eldo-
bott, otthagyott vagy a partra vetett hulla-
dékot, majd egy héttel később, augusztus 
23-án a  sziget északi részét vették célba. 
Kovács Viktória, a  Gödi Jó Arcok Face-
book-csoport adminisztrátora volt az ese-
mény főszervezője. Őt kérdeztük a  prog-
rammal kapcsolatban.

‒ Milyen indíttatással szervezte meg a sze-
métszedést?
‒ A kiinduló gondolat az a két évvel ezelőt-
ti homokszigeti találkozó volt, amit azért 
szerveztünk, hogy a  való életben is meg-
ismerjük egymást, ne csak a  Facebookon 
„beszélgessünk”. Összeszedtük magunk 
után a szemetet, meg azt is, amit útközben 
találtunk, de akkor az  erdőbe még nem 

mentünk be. Idén egy valódi szemétszedést 
szerettem volna megvalósítani, egy kelle-
mes nyáresti sütögetéssel, beszélgetéssel, 
vicces játékokkal összekötve.

‒ Mit csináltak az összegyűjtött szeméttel?
‒ A  Feneketlen-tónál, valamint a  sziget 
északi részéhez közel kihelyezett konténe-
rekbe raktuk a  hulladékkal teli zsákokat. 
Simon Tamás TESZ-igazgatóval egyeztet-
tem a szemét elszállításáról, ők gondoskod-
tak róla.

‒ Mitől lesz vidám egy szemétszedés?
‒ Volt például férfi  lábszépségverseny. 
A helyezettek apróbb ajándékokat, csokolá-
dét, kekszet, pezsgőt kaptak. A leggyorsabb 
kezű szemétszedőnk egy üveg bort nyert, 
amit felajánlott a  csapatnak az  esti sütö-
getéshez. Ezektől a játékoktól vidám a sze-
métszedés, illetve a munka utáni kötetlen 
beszélgetésektől, a sütögetéstől. Nagyon jó 

kis csapat gyűlt össze. Ötletelünk, tervez-
getünk, újabb és  újabb célokat tűzünk ki. 
A harmadik „felvonást” szeptember 21-én 
17 órától tartjuk: a  Feneketlen-tó környé-
két, a  Duna-parti sétányt is szeretnénk 
megtisztítani.

‒ Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a sze-
métszedés során?
‒ Megállapítható, hogy a  sziget déli része 
lényegesen nagyobb igénybevételnek van 
kitéve, főként a  strandolók által, így ott 
sokkal több szemetet találtunk. Érthetet-
len, hogy ha valaki leviszi magával a vízhez 
az üdítőjét, a sörét, bármit, miért olyan ne-
héz az üres fl akont a parkolóig visszavinni, 
hiszen ott már vannak konténerek, ahová 
ki tudja dobni az összegyűlt szemetet. De 
az  „ottfelejtett” ágymatracra és  szőnyegre 
végképp nem találok magyarázatot.

A Homoksziget Göd egyik büszkesége, 
egy kis gyöngyszem, amire oda kell fi gyel-
nünk, meg kell óvnunk. Nem az a fontos, 
hogy jogilag kinek a  területe, hanem az  a 
lényeg, hogy a  miénk! Ezért szeressük 
és védjük, amennyire rajtunk múlik! Más-
nak fi zetnie kell azért, hogy ilyen helyre el-
jusson, nekünk meg csupán a papucsot kell 
felvennünk és  lesétálnunk oda. Úgy gon-
dolom, ez nagy ajándék az élettől, a termé-
szettől, ezért jobban kellene értékelnünk. 
Nagyon bízom abban, hogy akik velünk 
voltak a  szemétszedésen, jól érezték ma-
gukat, hiszen ezek az  alkalmak valójában 
nem a munkáról, hanem egy hálás feladat-
ról szólnak: picit visszaadni a természetnek 
abból, amit valójában ő ad nekünk.

Vida-Sza bó Emese

Október 1-től a strand a téli nyitvatartás szerint üzemel.
H-SZ-P: 06.00-20.00 | K-CS : 06.00-14.00 | SZ-V: 08.00-20.00

Minden szombaton éjszakai fürdőzés 20.30-tól 24 óráig!
www.goditesz.hu/szolgaltatasok/termalfurdo-strand
facebook: Gödi Termálstrandfürdő látogatói kör

a Gödi Termálstrandfürdő!dfdfd dő!ő!ő
Egész évben vár

KÖRNYEZETVÉDELEM

Vidám szemétszedés a Homokszigeten
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A „Színes egyéniségeknek színes is-
kolát!” címet kapta a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
pályázata, amely a pedagógusok, a diá-
kok és a segítő szülők kooperációjában 
készített kisfilm forgatásával indult, 
s  ami már az  első percekben elnyerte 
a Let’s Colour csapatának szimpátiáját 
és elismerését. A film készítésekor mu-
tatkozott meg elsőként a  lelkes támo-
gatás, az együttműködés és összefogás.

Az emberekben meglévő jó szándék 
és  segíteni akarás következő megmé-
rettetése az  internetes szavazás idő-
szaka volt. Hihetetlennek tűnt a  fu-
tótűzként terjedő felhívás a  közösségi 
oldalakon, amely arra biztatta az  ol-
vasókat, hogy szavazataikkal segít-
sék a  Huzella Iskola pályázatát, s  így 
az  első három közé kerüljünk az  or-
szágban pályázó közel száz intézmény 
közül. A példátlan összefogás iskolánk 
pályázatát 8000 szavazattal a  dobogó 
legfelső fokára repítette, elnyerve ezzel 
800 m2-nyi falfelület dizájnfestését.

Az örömmel párosult izgalom leírha-
tatlan volt! Szőttük tovább az álmokat, 
a fejünkben már megszületett az iskola 
megkopott falaira pingálható színek 
és  formák látványa… Ám ekkor hi-
degzuhanyként ért bennünket a  tény, 
hogy a  800 négyzetméternyi felület 
előkészítése (a falak előzetes csiszolá-
sa, glettelése, alapozása stb.) jóval na-
gyobb anyagi beruházást igényel, mint 
ahogyan azt korábban gondoltuk.

Markó József polgármester Göd 
Város Önkormányzata nevében ma-

ximális támogatásáról biztosította 
az  iskolát, s  velünk együtt kereste 
a  megoldást, álmunk megvalósításá-
nak további útját. Az  anyagi fedezet 
biztosítását – polgármesterünk tárgya-
lásait követően ‒ végül a Samsung SDI 
vállalta, a  műszaki munkálatok lebo-
nyolítását és szakmai irányítását pedig 
az önkormányzat végezte.

Így újabb lendületet véve megkez-
dődtek a  gyakorlati előkészületek 
a  nagy napra, amelyhez önkéntese-
ket, támogatókat és  segítőket keres-
tünk. Nem telt bele sok idő, és érkezni 
kezdtek a felajánlások. Aki nem ért rá 
a  „nagy napon” csatlakozni hozzánk, 
előre megszervezte, hogy felajánlása 
miként juthasson el hozzánk, mert 
mindenképp részese szeretett volna 
lenni az akciónak.

A segíteni akarás és  az  összefogás 
augusztus másodikán teljesedett ki 
igazán: már reggel 6 óra előtt a Lets’s 
Colour csapata által felrajzolt pókhá-
lószerű alakzatok körvonalazódtak 
a  falakon, teleírva kódokkal és  szá-
mokkal. Ezek a „hieroglifák” 8 órától 
pedig szemlátomást értelmet nyertek 
az  önkéntesek által. Mint valamiféle 
óriási kifestőn, a  kódok segítségével 
az 50 önkéntes megkezdte a színezést. 
Fantasztikus élmény volt látni, hogyan 
bújik elő a  jelzések mögül egy-egy 
színes ábra, forma, hogyan ölelkezik 
harmóniába két-három egymás mellé 
illesztett szín.

Mindeközben egy egész tantermet 
töltöttek meg a szülők és a  támogató-

ink által küldött szendvicsek, habos 
torták, sós és  édes aprósütemények, 
palacsinták. Az  ízletes kávékülönle-
gességeket a  Csokiház jóvoltából fo-
gyaszthatták kora reggeltől késő dél-
utánig az amatőr festők.

Az ebédről az  önként segítségre je-
lentkező Széchenyi csárda és  a  Felső-
gödi Pizzéria, valamint a  Don Papa 
Pizzéria gondoskodott.

Az önkéntesek öröme, segíteni aka-
rása és  lelkesedése lankadatlan volt. 
Egymást kerülgették festékes dobo-
zokkal, ecsettel felfegyverkezve a még 
festetlen falfelületet keresők, bujkálva 
a  létrák között, és  a  nyüzsgés miatt 
kerülgetve a  szabad falfelületet már 
gondjaikba vett festőket. A  hangulat 
kitűnő volt! A fáradás első jelei 15 óra 
után jelentkeztek, amikor is fogyat-
kozni látszott a  lelkes tömeg. A gyors 
felhívásnak köszönhetően újabb ön-
kéntesek érkeztek, 20 óra felé közeled-
vén pedig elkészült a remekmű.

A dizájnfestés indításakor bíztunk 
egy szebb, élhetőbb iskolai környezet 
kialakításában. Ma már tudjuk, hogy 
sokkal többet kaptunk ennél! Emberi 
melegséget, a város összefogását, a kö-
zösségért való tenni akarás megnyil-
vánulását, a mogorva hétköznapokból 
kiszakadó felhőtlen örömöt, a  mások 
céljaival való azonosulást, kedvességet 
és önzetlenséget.

Köszönjük mindenkinek a  Huzella 
Iskola minden jelenlegi és  leendő di-
ákja, valamint az összes dolgozó nevé-
ben a páratlan összefogást – amelyben 
részt vett az  önkormányzat, a  Sam-
sung SDI, helyi cégek, képviselők, szü-
lők, pedagógusok, városi polgárok –, 
az önkéntes munkát, valamint minden 
apróbb és nagyobb hozzájárulást a kö-
zös sikerhez!

Arany-Tóth Ágnes

Oktatás-nevelés
HUZELLA ISKOLA

Páratlan összefogás a színes iskoláért

Az önkéntes festőbrigád egy csoportja A festési akció az összefogás szép példája volt
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Hogy mire jó a  magyar néphagyomány? 
Röviden: mindenre. Eleink sok évszázad 
alatt alkották meg azokat a  kincseket, 
amelyeket aztán kutatóink sora gyűjtött 
össze. Népmese-, népi játék, népzene-, 
népdal-, néphagyomány- és  népi kézmű-
vesség gyűjteményeink egyedülállóan 
gazdagok. Vagyis eleink kincsei itt van-
nak a  kezünkben. Ez  a kincs sok ágon 
közvetíti a  magyar gondolkodásmódot, 
és számos módon segít felfedezni, megér-
teni, javítani a világot annak, aki ezt kis-
gyermekkorától megkapja.

Neveléskutatók is kiderítették, hogy 
a  művészet – amelybe természetszerűen 
beleértendő a  népművészet is ‒ mi min-
dent adhat az  embernek. Az  a gyermek, 
aki legalább napi egy órát zenél, énekel 
és táncol, néhány év alatt ötödével jobban 
teljesít zene, ének és tánc nélkül nevelt kor-
társainál, nemcsak matematikai gondol-
kodásban és szövegértésben, de a szociális 
készségek és érzelmi intelligencia terén is. 
Ugyancsak neveléskutatók mondják, hogy 
a  művészet gyógyír a  személyiségproblé-

mákra, a fejlődési és tanulási nehézségekre.
A magyar néphagyomány – amelynek 

komplexitásába beletartozik a  népi játék, 
a népmese, a népzene, a népdal, a néptánc, 
a  népi kézművesség és  a  népi vallásosság 
egyaránt ‒ is művészet, azaz ugyanazt tud-
ja nyújtani a  szövegértés, a  matematika, 
az érzelmi intelligencia és a szociális kész-
ségek terén, mint bármely más művészeti 
tevékenység.

De a magyar néphagyomány tud még va-
lamit: magyar identitást ad. Kodály Zoltán 
ezt az  identitást, amely a  néphagyomány 
segítségével kialakítható, „tudatalatti ma-
gyarságnak” nevezte. A keresztény magyar 
néphagyományra alapozott neveléssel ké-
pesek vagyunk teljes személyiséget, okos, 
erkölcsös, magas érzelmi és  értelmi intel-
ligenciával rendelkező fiatal felnőtteket 
nevelni, akik majdan családjuk, egyházuk 
és nemzetük kovászai lesznek.

A Búzaszem Iskolában örömmel és ered-
ményesen alapozzák a  keresztény magyar 
néphagyományra a  nevelést. Szeptember-
től a  diszlexiás és  diszgráfiás problémák 

megoldására, de legalábbis enyhítésére ve-
zetik be ‒ egyelőre egy osztályban ‒ a csip-
keverés oktatását. A  keresztmozgásokra 
alapozott csipkeverést kipróbálták már 
óvodában és  iskolában is – nagyon jó ha-
tásfokkal. Újra egy olyan terület, amely 
a  hagyományunk megőrzése mellett vá-
laszt ad a  „modern” világ gyermekeinek 
fejlődési problémáira.

A magyar néphagyományra alapozott 
nevelés mindazok mellett, amit eddig el-
mondtunk róla, a  világ sokszínűségének 
egyik záloga – persze csak akkor, ha min-
den nép megteszi ugyanezt: megőrzi és to-
vábbörökíti saját kultúráját.

B. I.

Gödön több tucatnyian táncolnak a Dunavirág Néptáncegyüttes 
felnőtt csoportjaiban. Hétfőn és szerdán továbbra is várják a ha-
ladókat és középhaladókat délután 5 és 7 óra között a Búzaszem 
Iskola aulájában. Ám kezdő néptáncot is indítanak azon felnőt-
teknek, akik még csak első – vagy ha nem is az első, de még kicsit 
bizonytalan ‒ tánclépéseiket teszik meg. Az  első foglalkozások 
a  szeptember 9-ével kezdődő héten lesznek. Várnak mindenkit, 
aki felnőttként szeretne táncolni. Felső korhatár nincs.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Nyári tábor Kiscsőszön
„Ha bárhol Magyarországon leásunk egy 
ásónyomnyit, aranyrögök fordulnak ki a fel-
színre.” Ezt mondta a Búzaszem Iskola idei 
nyári kiscsőszi tábora után az  egyik tábor-
szervező. Tavaly Erdélyben, a  mezőségi Fe-
ketelakon, tavalyelőtt az  ugyancsak erdélyi 
Gyimesben jártak a  búzaszemes gyerekek 
és  családok. Idén Magyarországon marad-
tak, a Bakony táncait, zenéit, énekeit tanul-
ták a Somló hegy melletti kiscsőszi táborban.

A táborokban minden évben a  környék-
beli hagyományőrző öregek és fiatalok a bú-
zaszemesek vendégei. Az esti táncházakban 

velük együtt muzsikálnak a  búzaszemes 
gyerekek – köztük egy nyolcéves kis prímás 
is ‒, akik eközben sokat fejlődnek nemcsak 
zenében, de együttműködésben, egymásra 
figyelésben, empátiában is.

Idén olyan fiatalokkal találkoztak, akik 
huszonévesként gyűjtik a  környék hagyo-
mányait, és  adják át a náluk kicsit fiatalab-
baknak. S persze ebben a táborban sem ma-
radhattak el az idős emberek, azok az őrzők, 
akik a múltunkat őrizték meg a jövőnek.

Ez a  tudás és  ezek az  emberek azok 
az aranyrögök, amelyek idén a Búzaszem di-
ákjai elé kerültek. A tábor létrejöttét a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatta.

B. I.

A csipkeverés nagy kézügyességet igényel, 
de az agyunkat is megdolgoztatja

A Dunavirág Táncegyüttesben bárki megtanulhat „beszélni 
a táncával”

A kiscsőszi táborban mintegy hatvanan 
ismerkedhettek meg a Balaton-felvidék 
és a Bakony népzenéjével, néptáncaival

BÚZASZEM ISKOLA

Csipkeverés a Búzaszemben

BÚZASZEM ISKOLA

Kezdő és haladó néptánc felnőtteknek
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Nyolc gödi piarista diák végezte el nyá-
ron sikeresen a  Habitat for Humanity 
és  a  Saint-Gobain Hungary Kft. közös 
gipszkartonfal-építő tanfolyamát Rá-
kospalotán. Két rászoruló családnak 
segítettek, miközben megtanulták a szá-
razépítés alapjait.

Az ötnapos tréning során közel négy-
száz négyzetméternyi gipszkarton-falat 
építettek fel a  gödi Piarista Szakközép-
iskola diákjai. A Saint-Gobain Hungary 
Kft. az anyagi támogatáson túl szakem-
berrel is segítette a  tréning létrejöttét. 
Az  első nap a  vállalat szakértője taní-
totta meg az  elméleti alapokat a  fiata-
loknak, majd a  Habitat for Humanity 
munkatársai koordinálták a  gyakorlati 
munkát. A beszámolók szerint az egész 
hét jó hangulatban telt az  építkezésen, 

s  többen is elmondták, hogy a  munka 
mellett jutott idő laza beszélgetésekre 
és  zenehallgatásra is. A  nagyobbik la-
kásba egy négygyermekes család költö-
zik a felújítás után, a másikba pedig egy 
kétgyermekes anyuka. Ők jelenleg a csa-
ládok átmeneti otthonában laknak.

„Nagyon elégedettek vagyunk a mun-
kájukkal. Azon kívül, hogy hasznos 
tudást kaptak, jót is tettek, két nagyon 
szegény családnak segítettek – mondta 
Farkas Zoltán, a  Habitat for Humanity 
projektmenedzsere. – Ezek a  családok 
ugyanis azok között a  falak között fog-
nak lakni, amin a diákok az elmúlt na-
pokban dolgoztak.”

Nagy Tibor, a szervezet építésvezetője 
pedig arra hívta fel a tanulók figyelmét, 
hogy érdemes magukat képezniük, mert 

hatalmas a munkaerőhiány az építőipar-
ban. „Kőkeményen kell dolgozni, de ha 
megvan az alaptudásotok és jó a hozzá-
állásotok, sok lehetőség van a  szakmá-
ban” – mondta a fiataloknak.

Habitat for Humanity ‒ B. E.

A piaros diákok két nehéz sorsú családon 
segítettek a nyáron

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Tanulással jótékonykodtak a piaristák

Moderntáncosaink a  sikeres hazai szereplés után részt vehettek 
a X. Látványtánc Európa-bajnokságon, Balatonfüreden.

A tánccsoportok között a The roses’ soul (A rózsák lelke) című ko-
reográfiával az első helyen végeztek lányaink, s ugyancsak Európa-baj-
nokok lett a duó/trió kategóriában a Crimson dawn (Bíbor hajnal) ko-
reográfia. A csoport tagjai: Ales Fanni, Belán Rebeka, Dankó Dorina 
Laura, Gulácsi Júlia, Juni Amira, Kőhegyi Noémi, Nagy Dominika, 
Pataki Mandula Anna, Szathmári Sára és Szente Zsuzsanna. A trió 
tagjai: Bodnár Janka, Győrfi Adrienn és György Nikolett.

A látványtánc formáció kategóriában a Crazy Silver Sun (Egy 
őrült ezüstnap) koreográfia hatodik lett. 

A csoport tagjai: Berke Adrienn, Császár Gréta Etelka, Farkas 
Valéria, Fata Nóra Bianka, Füredi Blanka, Geiger Éva, Horváth 
Natália, Lovas Lilla, Lövész Brigitta, Nagy Vivien Napsugár, 
Nagyváthy-Kovács Gabriella Hanga, Pataki Júlia Emma, Polónyi 
Natália, Polónyi Petra, Rezneki Lara Miléna, Takács Kitti, Vajda 
Virág Franciska és Weichinger Cecília.

Gratulálunk Boldog Mónikának és  növendékeinek az  MLTSZ 
Európa-bajnokságon elért helyezésekért. Köszönjük a  szülők tá-
mogatását!

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Nyári munkák az iskolánkban
A Dunakeszi Tankerületi Központ segítségével több karbantar-
tási munkára is sor került a nyáron: így többek között villany- 
és  vízszerelésre, fal- és  táblafestésre. A  József utcai bejáratnál 
vízaláfolyásos gödör keletkezett a nagy esőzések után. A tanke-
rület azonnal intézkedett, és megszüntette a problémát. A múlt 
tanévben informatikai fejlesztés történt az  intézményben, így 
a nyáron más tantermekbe kerültek az informatika terem koráb-
bi számítógépei, melyeket oktatásra és a KRÉTA E-napló veze-
tésére is használhatunk. Elkészült a mellékhelyiségek tisztasági 
festése, az udvar takarítása, rendezése. Folyamatban van a kerí-
tés megerősítése, és  további tantermek festése. A Kodály-prog-

ram keretén belül több mint hárommillió forint értékben hang-
szerekkel gazdagodott a művészetoktatás.

Göd Város Önkormányzata az ablakok garanciális javítását, 
ellenőrzését szervezte meg, és sor került a homlokzat festésére is.

A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvá-
nya is támogatta a  tanulók iskolakezdését: könyvtárunkban új 
könyveket, a nyelvoktatáshoz és a mérésekhez magnókat, sport-
szereket, a délutáni órákhoz fejlesztő játékokat, labdákat vásá-
rolhattunk.

Köszönjük Göd Város Önkormányzatának, a Dunakeszi Tan-
kerületi Központnak és az Alapítványnak, hogy minden tanít-
ványunk jól felszerelt tantermekben, tiszta és  rendezett körül-
mények között kezdheti meg az új tanévet.

B. I.

A táncos lányok sikerei városunk hírét vitték a nagyvilágba

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Európa-bajnok moderntáncosok
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Iskolánk IV. korcsoportos kézilab-
dás lányai idén ‒ több hónapos sike-
res menetelést követően ‒ bejutottak 
a  Diák olimpia országos döntőjébe. Itt 
a  legjobb nyolc csapat kapott lehetősé-
get arra, hogy eldöntsék, ki lesz a diák-
olimpiai bajnok. A lányok nem csupán 
büszkék voltak, hanem megtisztelte-
tésnek is érezték, hogy a  sportágban 
elismert, nagynevű városok csapataival 
mér kőz het tek meg. Ellenfelük volt pél-
dául Győr, Balatonboglár, Eger és Szeg-

halom. Közel húsz éve nem volt ilyen 
sikeres a  gödi kézilabdasport a  diák-
olimpiákon. A lányok, ezt tudván, még 
inkább bizonyítani akartak, és erőn fe-
lüli teljesítménnyel, tisztes helytállással 
képviselték a  várost és  az  iskolát. Bár 
a  csapat a  döntőben a  8. helyen vég-
zett, de a  játékukban megmutatkozott 
a  közös cél kovácsolta csapategység 
és a  sportág iránti elkötelezettség. He-
lyük volt a legjobbak között.

A Gyöngyösön megrendezett négy-
napos torna komoly előkészületeket 
igényelt, amelyhez komoly segítséget 
nyújtott a Dunakeszi Tankerület, az is-

kolavezetés, a  Németh László Általá-
nos Iskola Gyermekekért Alapítványa, 
a  GSE Kézilabda Szakosztálya, a  szü-
lők és Durán Éva iskolatitkár. Köszön-
jük a támogatást és a sok segítséget!

A csapat tagjai: Baliga Boglárka, Bódi 
Martina, Cserhalmi Zsanett, Füzi Sára, 
Gyürky Renáta, Horváth Lilla, Juhász 
Gréta, Kovács Jázmin, Major-Maróthy 
Léna, Pintér Laura, Szántó Borbála 
és Tolnai Kiara. Gratulálunk a kiemel-
kedő eredményhez Juhász Zsuzsanna 
felkészítő tanárnak és  a  csapat tagjai-
nak!

J. Zs. és B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Siker a Diákolimpián

A gödi iskolákban is megkezdődött a tanév
Szeptember 1-jén, illetve 2-án a gödi oktatási intézményekben is megtartották a tanévnyitó ünnepséget. A Huzella Is-
kolában 882, a Németh László Iskolában 832, a Búzaszem Iskolában 174, a Piarista Szakközépiskolában 162 diák kezdte 
meg a 2019/2020-as tanévet. 

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

HUZELLA ISKOLABÚZASZEM ISKOLA
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Immár hatodik alkalommal kapcsolódik városunk az Eu-
rópai Mobilitási Hét országos rendezvénysorozatának 
programjaihoz. A cél ezúttal is a környezetbarát és fenn-
tartható közlekedés népszerűsítése városunkban.

PROGRAMISMERTETŐ
NULLADIK NAP!

SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP
  8.00-12.00 BeCsal Családi Sportnap

  Gyermek és családi futóverseny, Városi Utánpótlás 
Kupa futballtorna óvodásoknak és általános iskolá-
soknak, sportági bemutatók.

  Helyszín: GSE sportpálya

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ
  Óvodások rajzversenye:

 „Klímavédő közlekedési lehetőségek”
  Helyszín: a programban részt vevő óvodák

SZEPTEMBER 17., KEDD
 10.00-12.00: „Sétálj a Szakáts-kertben”.

  Kismamák, kisgyerekesek sétája történetekkel 
és frissítővel fűszerezve, de szívesen látnak más ér-
deklődőket is!

SZEPTEMBER 18., SZERDA
  „Javítsd magad!”

  Ingyenes kerékpárszerelő program, nemtől és kortól 
függetlenül. Helyszín a Horex kerékpár szerviz, Fel-
sőgöd, Ady Endre u. 1. (Parkolási lehetőség a MÁV 
állomásnál, javasoljuk inkább a kerékpárral való ér-
kezést!)

SZEPTEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
  7.00-17.00: Az általános iskolák autómentes nap-
ja. 

  A forgalom elől lezárják a József utca Honvéd sor 
és Madách utca közötti szakaszát.

  Ízelítő a színes programokból: kerékpáros és egyéb 
ügyességi versenyek, KRESZ-teszt, rajzverseny, elekt-
romos közlekedési eszközök bemutatója kipróbálási 
lehetőséggel.

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK
  18.30: Nigth Ride Bike Vác

  A Sportterasztól indul a „Night Ride Bike” kerékpár-
túra Vácra és vissza a Dunakanyar Kerékpárkölcsönző 
szervezésében. Közben Vác belvárosának vezetett 
megtekintése. A túra kisgyermekes családoknak is 
könnyen teljesíthető!

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT
  15.00-18.00: Sárkányhajós kirándulás a Dunán

  Kicsiket és nagyokat szeretettel várunk, evezési ta-
pasztalat nem feltétel. A programra előzetes jelent-
kezés szükséges a (06-27) 530-054-es számon szep-
tember 20. 12:00 óráig.

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP
  14.00-18.00: Történelmi körön Gödön

  18 állomásos kerékpártúra Gödön. Az állomásoknál 
pár mondatos ismertető, illetve érdekességek, színes 
sztorik hangzanak el a város történetéről. A táv 17 
km, találkozási pont a Dunakanyar kerékpárkölcsön-
ző, 2132 Göd, Margit utca 10.

  A kerékpártúrák regisztrációhoz kötöttek, regiszt-
rálni a Dunakanyar kerékpárkölcsönzőnél lehet az 
info@dunakanyarkerekpar.hu e-mail-címen. A „tör-
ténelmi körön Gödön” program létszámkorlátos 
(30 fő). A túrákon saját kerékpárral lehet részt ven-
ni, aki nem rendelkezik vele, annak a kölcsönző 
a programra INGYEN biztosít biciklit.

  A szervezők az időjárás függvényében a programváltozás jogát 
fenntartják.

SZEPTEMBER 15–22.
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Az előző évekhez hasonlóan a regisztráció-
hoz kötött, háztól történő zöldhulladék-el-
szállítás térítési díja 50 Ft/120 literes zsák. 
Az  őszi szállítási igényeket 2019. október 
9-én, szerdán 15 óráig a (06 27) 530-611-es 
telefonszámon, az  info@godihulladek.hu 
e-mail-címen, illetve személyesen az  ügy-
félszolgálaton lehet bejelenteni.

A szállításra az  ügyfélszolgálat által 
megadott napon kerül sor. A szállítás kifi-
zetésére személyesen az  ügyfélszolgálaton 
(2132 Göd, Duna út 5., a Kisfaludy utca fe-
lőli bejáratnál) van lehetőség.

Az akció előtti időszakban a nyitvatartás 
az alábbiak szerint alakul:
szeptember 30. hétfő 7-19 h

október 1. kedd 7-15 h
október 2. szerda 7-15 h
október 3. csütörtök 7-15 h
október 4. péntek 7-12 h
október 7. hétfő 7-19 h
október 8. kedd 7-15 h
október 9. szerda 7-15 h

Az előző évekhez hasonlóan továbbra 
is biztosítjuk a  zöldhulladék átvételi pont 
működését, amely a  Nemeskéri úti teme-
tővel szemközti földútról közelíthető meg. 
2019 őszén az alábbi táblázatban feltünte-
tett napokon 8 és  16 óra között fogadjuk 
a lakosság által kiszállított zöldhulladékot. 
Egy ingatlanról az  átvételi napokon ma-
ximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, vagy 
1,5 m³ nem zsákolható hulladékot áll mó-
dunkban térítésmentesen átvenni. 

Amennyiben ennél több hulladékot sze-
retne leadni, az  térítésköteles. A  térítési 
díjat a  helyszínen kell kifizetni. (Átvételi 
díjak: 1 zsák vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 
Ft.) Az  átadásnál lakcímkártya bemutatá-
sa kötelező. Üdülőingatlannal rendelkező 
ügyfeleink az  utolsó hulladékszállítási díj 
számlájával vagy annak feladóvevényé-
vel igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból 
származik a zöldhulladék.

2019. év

HÉT HÓNAP
NAP

SZERDA SZOMBAT

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 zsákban kihelyezett zöldhulladék nem 
keveredhet más hulladékkal (kő, beton, ve-
gyes hulladék), amely akadályozza a  feldol-
gozási folyamatot. Amennyiben az  elszál-
lítandó zöldhulladékot nem az  előírtaknak 
megfelelően helyezi ki az  ingatlanhasználó, 
úgy cégünk nem köteles azt elszállítani. Kér-
dés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 ügyfélszolgálat

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

2019. őszi zöldhulladék-begyűjtési tájékoztató
A lakosság részére idén ősszel is lehetőséget biztosítunk ingyenes zöldhulladék-leadásra, illetve ház-
tól történő zöldhulladék-elszállításra, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.

A kerti hulladék égetése szigorúan tilos!
VÁROSKÉP

Új fák a Kinizsi utcában
Huszonkilenc fát telepített az  önkormány-
zat a Kinizsi utcába. Dekoratív, a városi kö-
rülményeket jól tűrő gömbakácokkal pótol-
ták ki, illetve hosszabbították meg a már itt 
lévő hársfasort, amelynek fái közül néhány 
korábban kiszáradt. A  hársfákat károsító 
hársfabogár ellen Magyarországon jelenleg 
nincs engedélyezett permetezőszer, ezért 
inkább más fafajt választottak a  meglévő 
hársfasor kiegészítésére. E fasorral is tovább 
bővül a városban a zöldterületek aránya.

G. K. 
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Facsemetéket igényelhetnek 
az ingatlantulajdonosok
Idén is ingyenesen igényelhető facsemetéket biztosít az  önkor-
mányzat azoknak a gödi lakosoknak, akik vállalják, hogy a fiatal 
fákat az  ingatlanjuk közelében található közterületen elültetik, 
és három éven át rendszeresen locsolják, gondozzák, s vállalásukat 
az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás aláírá-
sával is megerősítik.
Az ültetésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük.

A fát
• a telekhatártól vagy az épülettől legalább 2,5 méterre,
• a kapubehajtótól legalább 1 méterre,
• az úttest szélétől legalább 1,5 méterre kell elültetni.
• A fák között legalább 3-4 méter távolságot kell tartani.
A facsemeték kizárólag közterületre kerülhetnek. Egy ingatlantu-
lajdonos akár több fát is igényelhet, de az önkormányzat fenntartja 
a jogot, hogy ha az ültetés helyszíne bármely okból nem felel meg 
az előírásoknak, akkor csökkenti a darabszámot, illetve adott eset-
ben elutasíthatja a kérelmet.
A fák értéke fajtától függően egyenként mintegy 10-12 ezer forint.

A fásítási igények bejelentése
Facsemetéket igényelni 2019. szeptember 23. és október 11. kö-
zött lehet Jakab Júlia környezetvédelmi referensnél, a  következő 
elérhetőségeken: jakabjulia@god.hu; (06 27) 530-064.
Az igénylésnek tartalmaznia kell az  igénylő nevét és  telefonszá-
mát, illetve a közterület megnevezését, ahová a fát ültetni szeret-
nék. A kérelem elbírálása után értesítjük az igénylőket az együtt-
működési megállapodás aláírásának részleteiről.

A fák kiszállítása
Az önkormányzat az  igényelt fákat várhatóan október végéig 
házhoz szállítja azokhoz a  lakosokhoz, akik a  fa gondozásáról 
az együttműködési megállapodást előzetesen aláírták. Az ültetés 
az igénylő feladata. Az önkormányzat a szakszerű ültetéshez írásos 
útmutatót biztosít az igénylőknek.

Az igényelhető fafajták
Attól függően, hogy a  fát légvezetékek alá vagy vezetékmentes 
helyre kívánják-e ültetni, az alábbi fafajták közül lehet választani.

Vezeték alá ültethető fák
•  Pirosvirágú galagonya:   3-5 méter magas, kistermetű, lomb-

hullató díszfa. Koronája gömbölyded. Kárminpiros, telt virágai 
májusban nyílnak. Termése apró és piros, levele apró, 3-5 karé-
jos, zöld. Talajban nem válogat, napos, meleg fekvést kedvel. Jó 
várostűrő. Tápanyaggal jól ellátott helyen egyenletesen fejlődik, 
és dús virágzással hálálja meg.

•  Gömbkőris: 5-6 méter magasra is megnövő, lapított gömbkoro-
nájú fa. Sűrű, szabályos korona és egészséges, mélyzöld lombozat 
jellemzi, amely ősszel lilásvörösre vagy narancssárgára színező-
dik. Májusban, lombfakadás idején bugába tömörült, krémfehér, 
illatos virágokat hoz.

•  Gömbszivarfa:  Magas törzsre oltott, lapos, félgömb alakú ko-
ronát nevelő, sűrű ágrendszerű, alacsonyra növő, nagyon deko-
ratív utcai fa vagy parkfa. Kezdetben szabályos gömb formájú, 
ám idővel egyre laposabb, de szabályosan szétterülő, ernyőszerű 
koronát fejleszt.   Magassága idősebb korában mintegy 5 méter, 
szélessége 3-4 méter.

•  Vérszilva: Kifejlett állapotában 4-7 méter, talajra nem különö-
sebben igényes, az átlagos földben jól fejlődik, kifejezetten ide-
ális utcafronti díszfa. Különlegessége a bordó tónusú lombozata 
és tavasszal rózsaszínű virágzata, mely, üdítő színfolt lehet a zöld 
növények között.

Kizárólag szabadon álló, vezetékmentes területre 
ültethető fák
•  Díszkörte: Kínai díszkörtének is nevezik. Remek köztéri díszfa, 

egyre gyakrabban ültetik sorfaként vagy parkfaként, mivel mé-
rete kezelhető, megjelenése pedig átlagon felül dekoratív. 8-10 
méteresre nő, kúp alakú koronát növeszt, és  tavasszal fehér vi-
rágokat hoz.

•  Magas kőris: 6-10 méteresre megnövő, tömött kúp alakú fa. Szá-
razságtűrő, melegkedvelő fajta.  Jól tűri a városi klímát.

Göd Város Önkormányzata

ZÖLD VÁROS

2019-ben is lesz közterületi fásítási akció!
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Az első, július 21-ei nagysikerű hangverseny után még többen 
érkeztek a Szent István-templomba augusztus 25-én. Telt ház fo-
gadta Lachegyi Imre társulatát, mely az elmúlt évekhez hasonlóan 
Gödön zárta a Börzsöny Barokk Napok öt koncertből álló soroza-
tát. Városunkba sokan eljöttek az 50 km-es körzetben lévő telepü-
lésekről, de természetesen szép számmal voltak kíváncsiak rájuk 
a  helyi zenekedvelők is. Idén reneszánsz muzsikával ismerked-
hettünk meg, könnyed, laza, improvizatív mediterrán dallamok 
feledtették el esetleges gondjainkat. A  hét fellépő előadóművész 
közül a gyönyörű hangú művésznő meg is énekeltetett bennünket, 
s ez kivételes élményt jelentett mindannyiunk számára.

Harmadik koncertnapunk szeptember 1-jén volt, amelyen 
Szászvárosi Sándor lépett föl triójával a Jézus Szíve-templomban. 

A historikus zenét hitelesen előadó viola da gambás zenekarvezető 
csellón is játszott nekünk szólószvitet Bachtól, így a közönség szá-
mára is érzékelhető volt a két vonós hangszer közötti különbség, 
amikor a trióval a másik barokk hangszerét szólaltatta meg. Ezen 
a koncerten is élvezetes, könnyed, de egyúttal virtuóz előadásban 
elhangzó dallamok segítették a régizenével való azonosulásunkat.

Sok nehézség kíséri az évi 5-7 „becsalos” klasszikus zenei kon-
cert létrehozását, de a közönség, a zenészek, az énekesek hangver-
senyeket követő reakciói megerősítenek: ‒ folytatás következik.

Külön köszönet plébános atyánknak, Mészáros Csabának, 
hogy befogad minket a  templomokba, segítő munkájukért pedig 
Schronk Ildinek, Szajbert Marikának és Kollár Marcsinak.

W. L.
(A rendezvények kiemelt támogatói voltak: Göd Város 
Önkormányzata, Váci Egyházmegye, MMA, Sólyom László,  NKA, 
NEA, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Sauska, Új Ház Centrum.)

ZENE

Gödi Barokk Napok 2019

Lachegyi Imre és a Sebastian Consort Custos Consort

Céltalan vagy.
Nem találod a helyed.
Szellemi feltöltődésre vágysz.
Fizikai teljesítményeket hajtasz.
 

És ha kórusban énekelsz?
Célod lesz.

Közösségre lelsz.
Megtalálod a hangod.

És a ritmusod.
Énekelj velünk!

Ünnepeljünk együtt!!

20 éves a Gaude!

ZENEI FELHÍVÁS

Gyere el próbáinkra 2019. 09.05-től
csütörtökönként 19.30-kor, a felsőgödi
Bozóky Gyula téri katolikus közösségi
házba! Férfi kórustársakat KIEMELTEN
keresünk basszus és tenor szólamainkba!
 

gaude.hu

KÓRUSGÁLA
 

- SZÍNEK A SZOMSZÉDBÓL -
 

GAUDE KÓRUS (GÖD)
 

SERENUS KÓRUS (VÁC)
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KONCERT

„Az önként vállalt áldozat 
ünnepe”
Interjú Klukon Edit zongoraművésszel

A  Belépés családostul szervezésében harmadik éve lép 
fel Gödön Klukon Edit férjével, Ránki Dezsővel. Wagner 
László ezúttal szólókoncertre kérte fel a  Liszt Ferenc- 
díjas művésznőt, aki tavaly a váci püspöki palotában Beer 
Miklós születésnapján eljátszotta Haydn A Megváltó utol-
só hét szava a  keresztfán című művét. Idén augusztus  
20-án ez a darab csendült fel Gödön is.

‒ Számodra mit jelent a Megváltó utolsó hét szava?
‒ Lehetőséget. Egyedülálló lehetőséget a  tanulásra. Közel-
séget. Haydn alkotásának köszönhetem, hogy a  Golgotán 
történteket ne csak a messzi távolból lássam. Ő nem átélte 
és dramatizálta a mondatokat – ismerte és értette az evan-
géliumot. Szeretettel, bölcsességgel adja tudtunkra, hogy 
egyetlen út létezik: a szelídség, az alázat és a szeretet által 
kikövezett út.

‒ Mi a jelentése ma Haydn művének, és miért ezt válasz-
tottad?
‒ A  koncert szervezőinek felkérésére játszottam el Gödön 
augusztus 20-án. Nagy örömmel foglalkozom újra és  újra 
a művel. Hálás vagyok az alkalomért, mert ilyenkor hosz-
szabb időn keresztül napi öt-hat órát gyakorolhatom. Remé-
lem, hogy akikkel a koncerten együtt lehettem ebben a het-
ven percben, szintén békességet és örömöt éreztek, egységet 
a világmindenséggel, és annak lehetőségét, hogy mi is lehe-
tünk tiszták, jósággal telve.

‒ A  júniusi gödi koncerten elhangzott két Liszt-mű-
vet a  Zeneakadémián is eljátszottátok férjeddel, Ránki 
Dezsővel. Van különbség a  gödi és  a  zeneakadémiai kö-
zönség között?
‒ Nem szívesen tennék különbséget. A gödi közönség cso-
dálatos, minden alkalommal nyitottan és befogadóan vol-
tak velünk a koncertjeinken. Köszönet érte.

‒ Egy 2006-os kritikában – a koncerted kapcsán, ahol szin-
tén Haydn művét játszottad – a  szerző úgy fogalmazott: 
„a zene nem az  előadó személyét tolta előtérbe, hanem 
a  közös meditációt szolgálta”. Mikor játszottad először 
ezt a darabot, és hogyan változik a művel való viszonyod 
az évek során?
‒ 2006-ban játszottam először. A  kezdeti kételyeim, hogy 
szabad-e zongorán megszólaltatni, teljesen eloszlottak. Ko-
rábban bizonytalan voltam, de az eltelt idő és a koncertek 
megerősítettek. A hallgató is örül, amikor új vizekre evez-
het, és  találkozhat az  ismeretlennel, esetleg saját magával. 
Ez persze nem könnyű.

‒ Mi történik egy művel, ha az előadóban nincs kellő alá-
zat?
‒ Meghal.

‒ Hogyan készülsz egy szólókoncertre, és  hogyan kapcso-
lódsz ki utána? Miként tudsz feltöltődni? Nehéz viselni 
a művek súlyát ‒ Via crucis, A Megváltó utolsó hét szava 
a keresztfán?
‒ Természetesen amennyit csak lehet, dolgozom, gyakorlok. 
Nem szűnnek meg az otthonunkkal kapcsolatos fontos te-
endők, de én főzés közben is készülök. A kerti locsolás pe-
dig igazi meditáció. A  kérdésedben említett remekművek 
– mindkettő különleges helyet foglal el a zeneirodalomban 
és az emberiség szellemtörténetében egyaránt – feloldhatják 
a gravitáció okozta ragaszkodásainkat.

‒ Hogyan készültök közösen, hogyan tanultok együtt, ha új 
darabot játszotok, és  hogyan gyakoroltok, ha már régóta 
ismertek egy művet?
‒ Természetesen mindketten külön-külön megtanuljuk 
őket, majd a  közös próbák következnek. A  régebben ta-
nultakkal is ez történik. A  legnagyobb boldogság együtt 
játszani.

‒ A készülés és a tanulás folyamata változik a zenész életé-
ben? Elmélyültök a zeneszerző életrajzában, olvastok a mű 
keletkezéséről, a korszakról? Meghallgatjátok mások inter-
pretációit?
‒ A  legfontosabb információ a kotta. Természetesen szük-
séges és jó ismerni a körülményeket is. Érdeklődéssel hall-
gatjuk mások előadásait, de inkább csak azután, ha az illető 
művet már megtanultuk. Kivéve, ha a zeneszerző a saját da-
rabját interpretálja.

‒ 2020-ban Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust, és az eseményre való ráhangolódás 
része volt a  Haydn-koncerted. Mik a  terveid a  következő 
évre?
‒ Ajándék Magyarországnak, hogy megrendezheti az eucha-
risztikus világkonresszust. Ebben az anyagias, törtető, elér-
zéketlenedett, agresszivitásban őrlődő világban, a hazugsá-
gok tömegében élni kényszerülő emberiségnek csodálatos 
lehetősége nyílik ünnepelni. Az önként vállalt áldozat ün-
nepét. Elsősorban Liszt Ferenc és  Dukay Barnabás művei 
állnak majd a munkánk középpontjában, összesesen mint-
egy tízórányi zenei anyag eljátszására készülünk. Március-
ban Haydn ciklusa a Régi Zeneakadémián hangzik el.

Wagner Sára
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‒ Ön tősgyökeres, immár harmadik 
generációs gödinek mondhatja magát.
‒ Nagyapámék az ötvenes években köl-
töztek Gödre. Ők, majd később a szü-
leim is egy fodrászüzletet vittek. A mai 
napig előfordul, hogy megállítanak 
az  utcán: „Tudtad-e, hogy kislányko-
romban a nagyapád nyírta a hajamat?” 
Tehát ide születtem, itt végeztem el 
az általános iskolát, majd Dunakeszire 
jártam gimnáziumba.

‒ Akkoriban már rajzolgatott?
‒ Igen, sőt a  gimnáziumi évek alatt 
jártam a  Szőnyi István Képzőművész 
Körbe, amelyet akkoriban Kolozsváry 
Vilmos festőművész vezetett. Később 
nyaranta a  ménfőcsanaki művészeti 
táborok, szabadegyetemek rendszeres 
résztvevője voltam. Abban az  időben 
a  grafika érdekelt igazán, rengeteget 
rajzoltam, többnyire nagyméretű, szí-
nes grafikákat. Később jött a pasztell-

kréta, majd a pasztellceruza. Mostaná-
ban kezdtem vászonra festeni. 

Dunakeszin működött az É Műhely, 
Dévai Éva irányításával, ahová női al-
kotók jártak. Hosszú éveken tagja vol-
tam a Múzsa Művészeti Egyesületnek 
is. 

 Felvételiztem a  Képzőművészeti 
Főiskolára, ám nem sikerült, s  ekkor 
valami polgári foglalkozás után kellett 
néznem. A  segítő szakmák mindig is 
vonzottak, a mentálhigiéné irányában 
mentem tovább.

‒ Nevezetesen?
‒ Szociális munkásként dolgoztam. 
A  Wesley János Lelkészképző Főis-
kolán szereztem diplomát, hogy mű-
vészetterápiával foglalkozhassak. 
A  főiskolával párhuzamosan részt 
vettem egy kétéves kurzuson a Máltai 
Szeretetszolgálatnál, amely komplex 
művészetterápiás képzés volt. Az  na-
gyon sokat adott nekem önismeretből 
és  a  festés szabadságából is. Minden-
féle manírokat levetve, csupán a  re-
laxáció, a  versek és  a  zene hatására 
alkottunk, kiscsoportos formában. 
Mivel szociális munkásként idősekkel 
foglalkozom, vezetek egy, a művészet-
terápia elemeit alkalmazó csoportot 
is. Antalfai Márta komplex művészet-
terápiás módszerét ‒ amely zenére, 
képzőművészetre és  relaxációra épül 
‒ igyekszem „belecsempészni” a min-
dennapi munkámba. Az  idősgondo-
zásban nagyszerű eredményeket lehet 
elérni vele. A  szépkorú gondozottak 
kimozdultak a  szobáikból, együtt 
dolgoznak, alkotnak, kiállítanak. Így 
strukturálják a napjaikat.

‒ Csodaszép címet választott gödi ki-
állításának: Szép olajfa-lomb alatt.
‒ Ez Devecseri Gábor Az egyes embe-
rek dala együtt című versének egyik 
sora.

‒ Amelynek megzenésített változatát 
sokan ismerhetik Koncz Zsuzsa előa-
dásában. Az olajfák igézete nem isme-
retlen a magyar piktúrában…

‒ Férjemmel együtt közös, nagy sze-
relmünk Görögország. A  mediterrán 
vidék, jelesül Kíthira szigete, ahol 
az  olajfa termővé válik. Azon a  vidé-
ken járva korábban rengeteget fotóz-
tunk, ám az utóbbi években az ottani 
élmények, inspirációk immár beleszö-
vődtek a munkáimba is, vissza-vissza-
térő témáim lettek.

‒ Beszélgetésünk előtt megmutatta 
nekem a  tárlatra kiválasztott anya-
got. Milyen témák köré csoportosította 
a képeit?
‒ Közbevetem, hogy önálló kiállításom 
korábban a  váci Városház Galériában 
és  a Dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
náziumban volt. Gödön ez a  mostani 
lesz az első tárlatom. Ami pedig a  té-
mákat illeti, a görög tájakat megidéző 
munkáimban a  kék színek dominál-

KÉPZŐMŰVÉSZET

„A művészet szabaddá tesz”
A József Attila Művelődési Ház emeleti kiállítótermében szeptember 20-án 
nyílik és október 16-áig lesz látható a Gödön élő festőművész, Nyíri Erzsébet 
tárlata. 

Nyíri Erzsébet festőművész

Olajfa-lomb alatt (pasztellceruza, papír)

Virágzó agave (akril, vászon)
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nak. Annak idején magával ragadott 
engem a  hellén mondavilág, s  talán 
az  sem véletlen, hogy az  antik szob-
rászat is nagy hatással van rám, több 
festményem témái a  torzók, a  félig 
lehullajtott harci vértek. Fekete és vö-
rös sorozatom mitologikus ihletésű. 
De a  női létezés titka is foglalkoz-
tat, amelyben egyszerre jelenik meg 
a  szárnyalás és  a  szárnyaszegettség, 
a szüntelen küzdelem és a beletörődés. 
Azt gondolom, hogy néhány képemen 
a saját életutam kacskaringói is vissza-
köszönnek. Organikus festményeimen 
pedig álomszerű növények jelennek 
meg, hatalmas szirmok, vágyaink szí-
nes szimbólumai.

‒ Változatos technikákkal dolgozik.
‒ Pasztellkrétával és  pasztellceruzával 
papírra rajzolok, akrilfestékkel pedig 
vászonra festek. Hamarosan „jöhet” 
az olajfesték is, de ahhoz még meg kell 
bátorodnom.

‒ Megfogalmazható-e valamiféle ars 
poetica? 
‒ Nézze, a  közalkalmazotti lét biztos 
egzisztenciális alapot jelent számomra, 
így a mindennapi munkám mellett azt 

festek, amit igazán szeretnék. Semelyik 
stílus vagy iskola irányába sem kell el-
köteleződnöm. Kedvemre élvezhetem 
a képzőművészet adta szabadságot.

Walter Béla

A József Attila Művelődési Házban szep-
tember 2-án nyílt és szeptember 8-áig volt 
megtekinthető a  VI. Gödi Kézimunka-ki-
állítás. A  megnyitón a  pályázati munkák-
kal és az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt 
színházteremben Szabó Zsuzsa igazgató 
üdvözölte a  megjelenteket, majd Bíró-
Bujtás Henrietta, a  kiállítás és  verseny 
főszervezője, a  Gyűszűnyi kézimunkabolt 
vezetője mondott köszöntőt. 

Mint tőle megtudtuk, 82 pályázó kö-
zel ezer munkája látható a  kiállításon. 
Rohanó világunkban a  kézimunka az  al-

kotókedv, a  kikapcsolódás, a  szépérzék 
és  az  önkifejezés egyik fontos eszköze. 
Amit magunk készítünk, örömöt szerez 
nekünk és a környezetünkben élőknek is. 
A  kézimunkázás remek időtöltés, és  ko-
rántsem a  múlté, folyamatosan fejlődik, 
s fontos szerepet tölt be a mai tárgyi kul-
túrában is. A főszervezőt dr. Pintér György 
alpolgármester követte a mikrofonnál, aki 
gratulált a szorgos kezű lányoknak és asz-
szonyoknak, majd az  Őrbottyáni Kultu-
rális Egyesület adott rövid, dalos-táncos 
műsort.

Ezt követően Hegedűs Károly, a  MEZ 
Crafts Hungary Kft. értékesítési vezetője 
méltatta a beérkezett pályamunkákat. Vé-
gezetül Fáy Judit, a  Hunnia Csipkemúze-
um vezetője tartott előadást a vert csipkék 
készítéséről.

Mivel a  kézimunka-versenyt több kor-
csoportban és jó néhány kategóriában hir-
dették meg, közel hatvan díjazott vehette át 
a szponzorok által felajánlott értékes aján-
dékcsomagokat. (Névsoruk a  Gyűszűnyi 
kézimunkabolt honlapján olvasható.)

Az idei kiállítást és versenyt támogatták: 
József Attila Művelődési Ház, MEZ Crafts 
Hungary Kft., Hajdú-Röviköt Bt., Méhecs-
ke virág- és  ajándékbolt, Oriana Kreatív 
Bt., Bea István, Márton Olga papírboltja, 
Kismartoni Péterné, Somkereki Edit, Gyű-
szűnyi kézimunkabolt.

A kiállítás-megnyitó végén ismét Szabó 
Zsuzsa kért szót, aki elmondta, hogy 2020 
őszén is megrendezik a kiállítást, ám jövő-
re már pályázati verseny nélkül. Egyúttal 
meghirdette azt az akciót is, melynek célja 
– a környező települések csatlakozásával –, 
hogy jövő szeptemberre a vállalkozó kedvű 
kézimunkázók kössenek egy-egy, legalább 
másfél méter hosszú sálat, s azokat egymás 
mellé téve jelképezzék a közösségi összetar-
tozást. A  tervek szerint a  kezekben tartott 
sálakkal a Fenekelten-tó melletti réten 2020. 
szeptember 5-én kakaós tekergét képeznek. 
Az eseményről légi felvétel is készül majd. 

(w)

Utazás Kythira szigetére (akril, vászon)

ALKOTÁS

Kézimunka-kiállítás – hatodszor
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KIÁLLÍTÁS

Göd régen
A fenti címmel nyílt kiállítás augusztus 19-én a József Attila Mű-
velődési Házban. A Szent István-napi városi ünnep idején és az azt 
követő napokban a  tárlat a  földszinti nagyteremben volt látható, 
jelenleg az emeleti folyosón tekinthető meg. A tizenöt tablón régi 
képeslapok idézik fel a település egykori hangulatát, Alsó- és Fel-
sőgöd jellegzetes épületeit, a Duna-partot, a hajdanvolt minden-
napokat.

A gödi képeslapok Volentics Gyula helytörténész igen gazdag 
gyűjteményének részei, melyeket Göd Város Önkormányzata digi-
tális formában megvásárolt tulajdonosától. Ez az anyag körülbelül 
ötszáz képeslapot és fotót tartalmaz. Szabó Zsuzsa, a művelődési 
ház igazgatója ezekből válogatta össze a kiállításon látható képes-
lapokat és fotókat.

Két önálló tabló örökíti meg az augusztusi nemzeti ünnepün-
kön posztumusz Pro Urbe-díjban részesült két gödi városatya, 
dr. Gönczy Gyula és Lászlóffy (Eisler) Emil emlékét. (Életútjukról 
és munkásságukról lapunk következő számában olvashatnak.)

A Göd régen című állandó kiállítás – tudtuk meg Szabó Zsuzsá-
tól – nyitvatartási időben bármikor megtekinthető, természetesen 
a  művelődési ház egyéb programjaihoz alkalmazkodva. A  tárlat 
anyagát szívesen kölcsönadják iskoláknak vagy akár helytörténeti, 
illetve más témájú kulturális rendezvények számára.

(w)

‒ Miért pont a swing?
‒ Máig tartó kapcsolatom ezzel a zenei mű-
fajjal tízéves koromban kezdődött, amikor 
is szülővárosom, Marcali zeneiskolájában 
doboltam egy ütőegyüttesben. Megérintett 
a  jazz, annak sokszínűsége, gazdagsága, 
a  dixielandtől a  ragtime-on át a  swingig, 
utóbbinak különösen a  lüktetése, az  ele-
gan ciája. Később, amikor már énekelni ta-
nultam, újra egymásra találtunk, sőt ekkor 
derült ki, hogy ez a zene „jól áll” a barito-
nos, mélyebb tónusú hangkarakteremhez.

‒ Ki volt az első énektanára ebben a mű-
fajban?
‒ Pély Barna, a United frontembere, akihez 
2001-től Székesfehérvárra jártam, az ottani 
zenei szakközépiskolába. Sorra énekeltem 
a  legnépszerűbb swinges dalokat, Frank 
Sinatrát, Dean Marint, Billie Holiday-t, Nat 
King Cole-t. Három éven át tanított Barna, 
akkor már túl voltam az érettségin. 2006-
ban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemre, jazzének‒előadómű-
vész‒tanár szakra.

‒ A  diplomaszerzés után is kitartott 
a swing mellett?
‒ Volt egy átmeneti elbizonytalanodás ben-
nem: vajon mutatkozik-e igazi érdeklődés 

a műfaj iránt? Ám mivel az életem addigra 
már végérvényesen a zene, a színpadi ének-
lés köré épült, sok minden mást is kipró-
báltam, többnyire egzisztenciális okokból. 
Tizenvalahány éven keresztül sokfelé meg-
fordultam a show-biznisz területén.

Aztán rám talált a Group’n’Swing zene-
kar, és  minden ismét a  helyére került. Öt 
éven keresztül dolgoztunk együtt. Ott már 
írtunk saját számokat is, amelyek Az amíg 
élek! című lemezünkön jelentek meg.

‒ Tehát kiderült, van közönsége a  swing-
nek…
‒ Igen, egyre több felkérést kaptunk, ráadá-
sul úgy, hogy „big band” voltunk, annak 
minden színpadi látványelemével együtt. 
Jó bulikat tartottunk, megtáncoltattuk 
a közönséget.

Michael Bublé dalai és előadói stílusa ké-
sőbb nagyban meghatározta mindazt, amit 
a mai napig csinálok odafenn, a színpadon. 
Ebbe a swing mellett már a latinos és a po-
pos dalok is beleférnek.

‒ Az  egyre szélesedő repertoár inspirálta 
arra, hogy önálló énekesi karriert építsen?
‒ Igen, s ezt erősítette a The Voice verseny 
ezüstérme is. 2014-ben került a  boltokba 
az  első nagylemezem, az  Egyszerű az  élet, 

melyet azóta újabb kettő követett. Javában 
dolgozunk a  következőn, amely reménye-
im szerint a jövő tavasszal fog megjelenni. 
A  fellépésekkel párhuzamosan zajlanak 
a  stúdiófelvételek, illetve néhány dal vi-
deoklipjének forgatása.

‒ Milyen emlékeket őriz az augusztusi gödi 
koncertjéről?
‒ A lehető legjobbakat.

‒ És most őszintén?
‒ Igen sokan eljöttek a  tó melletti rétre, 
ám gondolom, a  legtöbben a Neoton kon-
certje miatt. Ezzel együtt a  fellépésem so-
rán nagyszerű volt a hangulat, a közönség 
végig mozgásban volt. És  külön köszönet 
a szervezőknek a profi hang- és fénytechni-
káért. Remélem, találkozunk még az önök 
szép városában.

W. B.

Gájer Bálint idén tavasszal Pro Arte díjat 
kapott hazai és nemzetközi sikereiért

INTERJÚ

A swing hercege
Az ünnepi rendezvénysorozat keretében, augusztus 19-én este adott nagysi-
kerű koncertet a gödi Feneketlen-tó melletti nagyszínpadon Gájer Bálint, akit 
legtöbben a TV2 The Voice című tehetségkutató versenyén ismerhettünk meg.
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KÖNYVES ÖTÖS
szeptemberi könyvajánlatunk:
•  Csíkszentmihályi Mihály: A futás öröme – Technikák 

a jobb teljesítményhez
•  V. Kulcsár Ildikó: Anyák, nagyik és más szent őrültek 

– Szeretnélek (pont) jaj!
•  Berg Judit: Maszat a repülőn
•  Marék Veronika: Alfa bácsi titka
•  Boldizsár Ildikó: Esti mesék a szeretetről

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Margaret Atwood: Fellélegzés
Időpont: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
Kézműves gyermekfoglalkozások
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. szeptember 27. (péntek) 13-tól 17 óráig
Népi hangszereket készítünk: brúgattyút és kerrentőt.
Közben 15 órától mesemaraton – Olvasd fel a ked-
venc meséd!

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. október 4. (péntek) 13-tól 17 óráig

Író-olvasó találkozó 
Nógrádi Gáborral
A könyvtár vendége Nógrádi Gábor író, számos 
nagy sikerű gyermek- és  ifj úsági regény szerzője. 
A Segítség, állat! című kötetét mutatjuk be az érdek-
lődőknek az állatok világnapján.
A rendezvény az  Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozatának része.
Időpont: 2019. október 4. (péntek), 10 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)
A rendezvény ingyenes!

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

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

2019. szeptember 28-án, szombaton 17 órakor:

Válogatás Volentics Gyula gödi képeslapgyűjteményéből 
(vetítés)

Utána:
Aktuális klubhírek, IV. negyedévi programok

Érdeklődőket szívesen látunk!
Info: retroadyklub@gmail.com

(06 30) 370-2491 

Hippi-est
GIER GABRIEL ÉLŐZENÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ELŐADÁSA

A sikeres Kerouac-program logikus folytatása az 1960-as évek 
hippimozgalmának bemutatása. A beatnemzedék ideológiáján 

alapuló, de a 60-as években már egészen más problémákkal 
szembesülő hippimozgalom tiszavirág-életűnek bizonyult. 

1969-ben a woodstocki fesztivállal kicsúcsosodó hippikorszak 
véget is ért. A fi atalság visszatért az általuk olyannyira gyűlölt 

fogyasztói társadalomba és az egyetemekre.
Az előadásban szó esik a hippimozgalom hagyatékáról (hosszú 

haj, nagyobb tolerancia a különbözőségekkel szemben, 
zöldmozgalom, feminizmus), s ízelítőt kapunk a korszak 

emblematikus zenéiből.

Közreműködők:
Baraczka Gergő (ének, gitár), Gier Gabriel (ének, gitár), 

Horváth István (basszusgitár, ének), Csikós László (cajun)

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 18 óra
Helyszín: Göd, Pesti út 72., Kiállítóterem

További információ: 
(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu

Hippi-est

X. Gödi Képeskönyvtár
2019. október 18. – november 12.
Csoportos jubileumi kiállítás

Kállai Nagy Krisztina, Kürti Andrea, Maros 
Krisztina, Molnár Jacqueline, Rofusz Kinga, 
Szalma Edit, Szántói Krisztián, Szegedi Katalin 
és Szulyovszky Sarolta illusztrációiból

Megnyitja: Wittmann Ildikó, 
a Csodaceruza Magazin szerkesztője
2019. október 18-án (péntek) 18 órakor

Helyszín: Göd, Pesti út 72., 
emeleti kiállítóterem

Közreműködő: Hangraforgó együttes

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

11 órától
Ákom-bákom Bábszínház:

Három nyúl
A társulat a Három nyúl című előadásával 

várja a kicsiket és nagyokat. Hároméves kortól ajánlott!
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

18 órától
Művészetek Szabadegyeteme:

Monet
Gimesy Péter művészettörténész tart vetített képes előadást 
Claude Monet munkásságáról. 
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

18 órától
Retró Mozi
A Dutyi dili című 1980-ban készült kultikus 
vígjátékkal várjuk a közönséget!

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

18 órától
Grandpierre Atilla:

Héliosz – 
A Nap és az 
élet új néző-
pontból

október

26
szombat

szeptember

29
vasárnap

szeptember

21
szombat

október

12
szombat

10 órától 18 óráig
Áramlásban
Életmód és egészségnap 

Előadások, reiki, jóga, body-art, masszázs, mandala-festés és sok 
más különlegesség a testi-lelki egészség jegyében! 
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

november

9
szombat

16 órától
Ametiszt Bábszínház:

Mazsola és Tádé
A társulat a Mazsola és Tádé című zenés bábjátékával várja 
a kicsiket és nagyokat. Egyéves kortól ajánlott!
További információ: (06 20) 551-3416 • A belépőjegy ára: 1200 Ft 
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig a recepción!

október

20
vasárnap

Grandpierre Atilla csillagász, zenész, író vetített képes előadása.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

Három nyúl
Bábelőadá

s
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József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
Program Időpont

Bridzs Klub keddenként 18-tól 21 óráig
Kertbarátok Klubja minden hónap első hétfőjén 13 órakor
Pedagógus Klub a páros hetek keddjén 15 órakor
Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubja

minden hónap 2. hétfőjén 13 órakor

Őszikék Egészségmegőrző Klub minden hónap 1. szerdáján 13 órakor
Nóta Klub minden hónap 3. péntekjén 15 órakor

Napos Oldal Nyugdíjas Klub
az aktuális rendezvény időpontjáról és 
helyszínéről a művelődési ház ad tájékoztatást

Anonim Alkoholisták Csoportja hétfőnként 18, csütörtökönként 19 órakor
Gödön Élő Erdélyiek 
és Szimpatizánsok Baráti Köre

negyedévente

Növénykedvelők Klubja minden hónap 1. és 2. csütörtökén 18 órakor

Dance Fitness
hétfőnként 18.30 – 19.30,  
csütörtökönként 18.15 – 19.15

Jóga
minden kedden 17.30-tól 19 óráig és  
19-től 20.30-ig

Etka jóga csütörtökönként 19-től 20.30-ig
Meridian 3-1-2 torna keddenként 10-től 11 óráig
Gyógytorna keddenként és péntekenként 9-től 10 óráig
Kerekasztal-beszélgetések minden hónap első csütörtökén 10 órakor
Pedagógustorna hétfőnként, szerdánként 9-től 10 óráig
Alakformáló torna szerdánként 18-tól 19 óráig
Pilates szerdánként 19-től 20 óráig
Sakk hétfőnként 18-tól 20 óráig
Kerámia hétfőnként 16-tól 18 óráig
Szövés szerdánként 16-tól 18 óráig
Rajz szombatonként 10.30-tól 13 óráig
Dunakanyar Babahordozó Klub minden hónap első szerdáján 10 órakor
Zenebölcsi szerdánként 10 órakor
Kerekítő keddenként 10.15-kor
Aprók tánca keddenként 10.45-kor
Irodalomterápiás beszélgetések minden hónap 2. csütörtökén 10 órakor 
Anyateremtő program minden hónap 4. csütörtökén 10 órakor

ORKHESZTIKA hastánc
keddenként 19-től 20.30-ig,  
csütörtökönként 19.30-tól 21 óráig

Jazzbalett
hétfőnként 15-től 18.30-ig,  
csütörtökönként 15-től 16 óráig

GrundUp csütörtökönként 16.30-tól 17.30-ig
Salsation hétfőnként 18.30-tól 19.30-ig
DUNAVIRÁG NÉPTÁNC EGYÜTTES  
Néptáncoktatóink: Karánsebessy Balázs, Czinóber Klára, Tóth András
Tekergő keddenként 15.30 – 16.00
Cséngéző szerdánként 14.30 – 15.15
Kerengő szerdánként 15.30 – 16.15
Süvöltő szerdánként 16.15 – 17.15
Röcögő keddenként, csütörtökönként 16-tól 18 óráig
Pörgető (Helyszín: Búzaszem 
Iskola, 2131 Göd, Vécsey u. 1.)

keddenként 18-tól 20 óráig

Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
Program Időpont

GÖCE – Gödi Cukorbetegek 
klubja

minden hónap 3. szombatján 14.30-kor

Nőklub minden páros hét csütörtökén 19 órakor

Napos Oldal Nyugdíjas Klub
az aktuális rendezvény időpontjáról és 
helyszínéről a művelődési ház ad tájékoztatást

Retró Ady Klub minden hónap 4. szombatján 17 órakor

Neveleki Szomszédok Egyesülete minden hónap 1. szombatján 15 órakor

Body Art minden hétfőn, szerdán, pénteken 8.30 – 9.30

Etka jóga
minden szerdán 19- től 20.30-ig és pénteken 
10-től 11.30 óráig

AIKIDO

keddenként és péntekenként 
gyerek kezdő 18-tól 19-ig,  
gyerek haladó 19-től 20-ig,  
felnőtt 20-tól 21 óráig

Meridian 3-1-2 torna szerdánként 18-tól 19 óráig

Gyógytorna keddenként, csütörtökönként 17-től 18 óráig

Callenetics
hétfőnként 19-től 20 óráig,  
csütörtökönként 19.30-tól 21.30-ig

Felsőgödi Munkásdalkör hétfőnként 17 órakor

Kismama Klub szerdánként 10-től 12 óráig

Baba-mama Klub
szerdánként 17-től 18 óráig,  
péntekenként 16-tól 17 óráig

Kortárs tánc kezdő szerdánként 16-tól 17 óráig, 

Kortárs tánc haladó
hétfőnként 16-tól 16.45-ig és  
csütörtökönként 17.30-tól 19 óráig

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház rendszeres programjai
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Újonnan induló csoportok
a József Attila Művelődési Házban
(2131 Göd, Pesti út 72.)

Beszélő Babakezek foglalkozás
A heti rendszerességű foglalkozásokon a mondókákat, dalokat, nép-
meséket babajelekkel kísérjük – segítve a gyermekek beszéd előtti 
kommunikációját, és bővítve a szülők mondókás-mesés készletét.
A foglalkozások nyitottak mindenki számára, babajeles előképzett-
ség nélkül is, ugyanakkor jelkincsbővítés a már alaptanfolyamot, 
illetve játszótanfolyamot végzett családoknak.
A babajelbeszédről bővebb információ 
a https://babakezek.hu/ oldalon olvasható.
A foglalkozásokat tartja: Jindáné Labádi Gabi – Beszélő Babakezek, 
babajelbeszéd oktató, szülő – csecsemő – kisgyermek konzulens
Elérhetőség: telefon (06 20) 351-2883, e-mail: gabi@babakezek.hu

Irodalomterápiás beszélgetések
Várunk minden hónap 2. csütörtökén 10 órától, hogy egy inspiráló 
beszélgetés során felismerjük saját működésünket, elakadásainkat, 
és közelebb kerüljünk megoldásainkhoz Gaál Szilvia irodalomterape-
uta vezetésével. 
Meghívott szakértő: Jámbor Fruzsina coach.

Anyateremtő program
Minden hónap 4. csütörtökén 10 órától. Csoportos önismereti prog-
ram az anyává válás lelki változásairól irodalomterápiás eszközökkel 
Gaál Szilvia irodalomterapeuta vezetésével. 
A programra a babákat is várjuk.

Czin-Ka-Folk – Czinóber Klárával
Mozgás, élmény, erőnlét. 
Szeptember 12-től minden csütörtökön 18 órától. 
Bővebb információ: czinoberklara@gmail.com és (06 20) 596-1920

Reiki
Minden hónap 2. szerdáján 17.00-től 19.00 óráig

Baba-mama torna
Hétfőnként 10.30-tól 12.00 óráig

AJÁNLÓ
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Július közepén kezdte meg a  felkészülést a  GSE NB I/B-s 
női csapata az ősszel kezdődő 2019‒20-as bajnoki idényre. 
A csapat célja a tabella egyik előkelő helyének megszerzése. 
A részleteket Tősér Tibor edző ismertette.

‒ Mint minden évben, idén is vannak távozóink, de érkez-
tek új játékosok is, továbbá a Váci NKSE fiatal játékosainak 
szintén lehetőségük lesz játszani kettős játékengedéllyel. Új 
igazolásaink: Kaltenecker Anett balszélső (NKK Balmazúj-
város), Leitner Lilla átlövő-irányító (Vasas SC), Ladics 
Vivien beálló (Mohácsi TE), Helembai Lilla beálló-átlö-
vő (Váci NKSE). Kettős játékengedéllyel érkező játékosok: 
Bukovszky Anna kapus (Váci NKSE), Káldy Lili átlövő 
(Váci NKSE), Szeberényi Flóra átlövő-beálló (Váci NKSE), 
Kovács Noémi jobbszélső (Váci NKSE), Kraft Viktória irá-
nyító (Váci NKSE). Már bő egy hónap eltelt a felkészülésből, 
két edzőmérkőzésen túl vagyunk, és bizakodóak lehetünk. 
Reményeink szerint fiatal, gyors és  ütőképes csapatot épí-
tünk az idei szezonra, amely az elmúlt évekhez hasonlóan 
tisztességesen megállja a helyét az NB I/B keleti csoportjá-
ban, melyben hatodik szezonunkat kezdjük. Az  elmúlt öt 
évben meghatározó csapatává váltunk az NBI/B-s bajnok-
ságnak, melyben komoly játékerőt képviselünk. Az elmúlt 
évek eredményei: 2014/15-ben 1. hely, 2015/16-ban 9. hely, 
2016/17-ben 3. hely, 2017/18-ban 5. hely, 2018/19-ben 4. hely. 

Célunk, hogy ebben az évben is a tabella előkelő helyeinek 
valamelyikén végezzünk – mondta Tősér Tibor.

Kézilabda bajnoki sorsolás 2019–2020
NBI/B felnőtt Megye Ifi Serdülő

Dabasi KC VSE Gödi SE 2019. 09. 06. 16.30
Kézisuli Alapítvány Bp. Gödi SE 2019. 09. 13. 16.20
Bugyi Gödi SE II. 2019. 09. 14. 16.00
FKSE Algyő Gödi SE 2019. 09. 15. 11.00
FTC KN KFT. U19 Gödi SE 2019. 09. 15. 18.00
Gödi SE Balmazújvárosi LKSE 2019. 09. 19. 17.30
Gödi SE Pénzügyőr SE 2019. 09. 22. 18.00 15.40
Gödi SE II. Gyömrő VSK 2019. 09. 22. 11.30
Szeghalmi NKC Gödi SE 2019. 09. 28. 16.00
Kecskeméti NKSE Gödi SE 2019. 10. 06. 17.00 15.00
Vácrátót KSE Gödi SE II. 2019. 10. 06. 13.30
Gödi SE Kispest NKK 2019. 10. 13. 18.00 15.40 14.00
Gödi SE II. Szigetszentmiklós 2019. 10. 13. 11.30
Albertirsa SE Gödi SE II. 2019. 10. 20. 16.00
NKK Balmazújváros Gödi SE 2019. 10. 20. 16.00 12.00 14.00
Orosházi NKC Gödi SE 2019. 10. 26. 18.00
BVSC‐Zugló Gödi SE 2019. 10. 27. 10.00
Gödi SE II. Domony KSE 2019. 10. 27. 17.30
Szigetszentmiklós Gödi SE 2019. 10. 27. 14.00
Eszterházy SC (Liga Kupa) Gödi SE 2019. 10. 30. 17.30
Kóka KSK Gödi SE II. 2019. 11. 10. 16.00
Gödi SE K.Szeged SE 2019. 11. 10. 15.40
Gödi SE Szentendrei NKE 2019. 11. 10. 14.00
Gödi SE Szeged KKSE 2019. 11. 10. 18.00
Hajdúnánás SK Gödi SE 2019. 11. 16. 18.00 14.00
Gödi SE II. Csömör 2019. 11. 17. 11.30
Gödi SE DVSC KKFT II. 2019. 11. 24. 15.40
Gödi SE Csepel DSE 2019. 11. 24. 14.00
Gödi SE Tempo KSE 2019. 11. 24. 18.00
Gödi SE II. Bugyi 2019. 11. 24. 11.30
Gödi SE  (Liga Kupa) SZISE 2019. 11. 27. 18.30
Hódmezővásárhelyi LKC Gödi SE 2019. 11. 30. 11.00 13.00
Gyömrő VSK Gödi SE II. 2019. 11. 30. 16.00
VS Dunakeszi Gödi SE 2019. 12. 01. 16.00
Gödi SE Eszterházy SC 2019. 12. 08. 18.00 15.40 14.00
SZISE  (Liga Kupa) Gödi SE 2019. 12. 12. 18.30
Gödi SE (Liga Kupa) Eszterházy SC 2020. 01. 15. 18.30

KÉZILABDA

„Az elmúlt öt évben meghatározó csapatává váltunk az NBI/B-s 
bajnokságnak”

A hazai mérkőzések a Balázsovits Sportcsarnokban sokszor telt ház 
előtt zajlanak

Gödi Körkép | 2019. 9. szám SPORT
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Dunakanyar Kupa elnevezéssel rendeztek tenisztornát 
a  gödi Fenyves Tenisz- és  Sportparkban augusztus utolsó 
hétvégéjén. A  viadalon négy kategóriában (férfi open, női 
páros, 80+ és 110+) összesen 32 páros lépett pályára, köztük 
a gödiek mellett dunakeszi, váci, egri, mezőberényi, buda-
kalászi és budapesti versenyzők.

Sümegi Miklós klubvezető-főszervező azt mondta, a  ver-
sennyel hagyományt szeretnének teremteni. ‒ Korábban na-
gyon aktív teniszélet folyt Gödön, zsúfoltak voltak a pályák, 
rendszeresek a versenyek. Ezt a több évtizedes pezsgő hangu-
latot szeretnénk visszahozni, célunk a gödi tenisz újraindítá-
sa, ezért is találtuk ki ezt a tornát. Az elmúlt öt esztendőben 
jelentős fejlesztéssel öt salakpályát építettünk ebben a kelle-
mes környezetben. Szeretnénk az iskolákban is aktívan jelen 
lenni, ezért szeptembertől elindítjuk az iskolatenisz progra-
mot a Huzella Tivadar és a Németh László általános iskolák 
elsős tanulói számára – emelte ki a szakember.

Az eseményt Markó József polgármester, a verseny fővéd-
nöke nyitotta meg. A városvezető emlékeztetett arra, hogy 
Göd éppen 20 esztendeje kapta meg a  városi rangot, idén 
ennek megünneplésére 20 jelentős eseményt támogatnak 
kiemelten. ‒ A  sport fontos szerepet tölt be Göd életében, 
több sportágban komoly hagyományok vannak. Az idén 20 

éves város 20 kiemelt rendezvénye közül sportesemény sem 
maradhatott ki, külön öröm, hogy az egykor oly virágzó te-
niszsport is az ünnepi programok közé került.

Az I. Dunakanyar Kupa Teniszverseny eredményei a http://
www.dunakanyarkupa.hu honlapon megtalálhatóak.

Vasvári Ferenc

Jelentős fejlesztéseket és  beruházásokat valósított meg 
az  elmúlt esztendőben tao-forrásól, önkormányzati segít-
séggel és  önerőből, számottevő társadalmi szerepvállalás-
sal a Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya az alsógödi kiserdei 
és a felsőgödi Sport utcai pályán. Az aktualitásokat és a ter-
veket az alig több mint egy esztendeje megválasztott Takács 
Ádám szakosztályvezető ismertette.

A sportvezető célként emelte ki, hogy a  több mint 300 
fős szakosztály működtetése mellett kulturált körülmé-
nyek között díjmentes játéklehetőséget nyújtsanak a  gödi 

amatőröknek és  gyermekeknek a  kiserdei és  a  felsőgödi 
pályán is, világítást biztosítsanak a futóknak és az ott edző 
más szakosztályok sportolóinak, valamint lehetőségeikhez 
mérten a  füves pályák mellett a  salakos futópályát is kar-
bantartsák.

„Alsógödön az erdei pályára labdafogó hálót telepítettünk. 
Kiépítettük a  világítást, így lehetőség nyílik az  esti edzé-
sekre, mérkőzésekre és  futásokra. Az  öltözőépület meleg-
víz-ellátására napkollektoros rendszert telepítettünk, amely 
az éves melegvíz-igényünk felét megtermeli. A felsőgödi pá-
lyát öntözőrendszerrel láttuk el, rendbe raktuk a kutat, fel-
újítottuk a faépületet, kapukat és labdafogó hálókat helyez-
tünk ki. Rendbe hoztuk a kerítéseket, építettünk játszóteret, 
rendbe tettük a parkolót, kitakarítottuk a pálya környékét, 
összeszedtük a hulladékot és a törmeléket. A géppark is bő-
vült kisbusszal, traktorral és utánfutóval, az értékmegóvás 
végett mobilgarázst biztosítunk. Kulturált büfé működik, 
rendezett körülmények között tudunk helyszínt biztosítani 
más városi eseménynek, például a majálisnak vagy a Fétis 
Kupának. Sikeresen működött télen a jégpálya és mindezek 
mellett a sportházat is komfortosabbá tettük.”

A szakosztályvezető beszámolt arról is, hogy hét év kö-
zös munka után megszűnik az  együttműködés a  Mészöly 
Focisulival: „az utánpótlás-nevelésben újra a saját lábunkra 
állunk, már gödiként jönnek a sikerek”.

„A további tervek közt az  alsógödi futópálya felújítása, 
a kis műfüves pálya ‒ télen jégpálya ‒ befedése, egy kisebb 
tornaterem építése, napelem-telepítés, a  nézőtér felújítása, 
a felsőgödi pálya világítása, a két pályán riasztórendszer ki-
építése, a nagy mennyiségű zöldhulladék kezelésének meg-
oldása is szerepel” – tette hozzá Takács Ádám.

Vasvári Ferenc

TENISZ

Hagyományteremtő céllal rendeztek tornát a Fenyves Teniszparkban

LABDARÚGÁS

Fejlesztések a labdarúgóknál

Tavasztól őszig műfüves focipályaként, télen jégpályaként üzemel 
a palánkos létesítmény

Markó József polgármester (jobbra) beszédében emlékeztetett arra, 
hogy Gödön jelentős hagyományai vannak a tenisznek
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ASZTALITENISZ

9 asztal mellett zajlott a 21. Rekord Kupa
Több mint két évtizede hagyományosan az augusztus 20-i ünnepen 
rendezi a Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya a névadó Rekord Kft.-
vel közösen a Rekord Kupát.

‒ Öt kategóriában ötvenen fogtak ütőt, köztük amatőrök és verseny-
zők, gyermekek és  felnőttek, akik a  Balázsovits Sportcsarnokban 9 
asztalnál játszottak. A rendezvényt Markó József polgármester nyitot-
ta meg. A legtöbben, 17-en az igazolt megyei szintű játékosok kategó-
riájában versenyeztek. Örvendetes, hogy a 14 év alattiak száma meg-
emelkedett, 12-en álltak az asztalok mellé – tájékoztatott Fojt Attila 
szakosztályvezető, a Rekord Kft. vezetője.

EREDMÉNYEK (1-3. HELY):
Ifjúsági, gyermek: 1. Szücs Natália (Budapest), 2. Oroszki Tamás (Dunakeszi), 3. 
Németh Botond (Gödi SE).

Amatőr: 1. Bruck Gyula (Budapest), 2. Bata Károly (Vajdaság), 3. Dudás Csaba 
(Gödi SE).

Igazolt, megyei szint: 1. Tóth Gyula (HCTC), 2. Cseresznyés József (Etyek), 3. 
Márton Zoltán (Őrbottyán).

Nyílt, NB-s szint: 1. Oroszki Viktor (Dunakeszi), 2. Buzás Zoltán (Gödi SE), 3. Mikes 
József (Budapest).

Nők: 1. Szücs Natália (Budapest), 2. Buzás Zoltánné (Dunakeszi), 3. Temesváriné 
Katalin (Budapest).

– A szakosztály benevezett a 2019‒20-as bajnokságra. A Gödi SE első 
csapata az NB III. közép-magyarországi csoportjában fog versenyezni. 
Második csapata a Megye I/B, a harmadik a Megye I/C mezőnyébe 
nevezett. Az utánpótláskorú gyermekek a Pest Megyei Szövetség által 
szervezett DC (egyéni és páros versenyek) bajnokságban fognak ját-
szani – mondta végezetül Gulyás Miklós edző.

PROGRAMAJÁNLÓ

Kerékpáros nap október 
12-én
Gyülekező: október 12-én, szombaton 10 óra-
kor Nagymaroson a révnél.
Útvonal: Nagymaros ‒ Zebegény – Szob – Má-
rianosztra – Kóspallag – Törökmező – Kisma-
ros (35 km).
Törökmezőn pihenő, étkezés a  turistaház ét-
termében. 
Jelentkezni névvel, részvételi létszámmal, ét-
kezési igénnyel a  becsal6@gmail.com e-ma-
il-címen Wagner Lászlónál lehet.
Jelentkezési határidő: október 8., kedd 20 óra.
A Belépés Családostul programsorozat szerve-
zői szeretettel várnak minden sportos felnőt-
tet, gyermeket, családot!

LABDARÚGÁS

Nemzetközi tornán lett 
ezüstérmes az U8-as csapat
Debrecenben rendezték a 29. Karnevál Kupát. 
A  közép-európai labdarúgótornán a  Gödi SE 
U8-as együttese kiváló meneteléssel második 
lett. A nyolc mérkőzésen megszerzett hét győ-
zelemmel és  egy vereséggel a  csapat jogosan 
szerezte meg az ezüstérmet az ungváriak mö-
gött. A csapat tagjai: Török Barnabás, Dubéczy 
Zolta, Eszes Huba, Katona Máté, Takács Ádám, 
Trant Oliver, Szécsi-Zelei Dávid, Pertl Balázs, 
Túri-Szász Miklós és Nagy Dávid.

A Rekord Kupa nem csak a gödieket mozgatja meg, idén a Vajdaságból is 
érkezett játékos
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KAJAK-KENU

Nyolc országos bajnoki címmel 
gyarapodtak a gödi kajakosok
A gyermek- és  kölyökbajnokság után az  ifjúságiak 
és  az  U23-as kajak-kenusok mérkőztek meg Sukorón 
a magyar bajnoki címekért. A fiatalok mindkét korosztá-
lyos viadalon 4-4 bajnoki címmel gyarapították a „gödika-
jak” bajnoki lajstromát, mely 1990 óta immár összesen 206 
bajnoki címet számlál.

Sinkó Panna az UTE versenyzőivel két számban is a do-
bogó tetejére állhatott. Szabó Vilmos és Maszárovits László 
első helyezése egyben kölyökválogatottságot is jelent.

EREDMÉNYEK, IFJÚSÁGI
1. hely: Sinkó Panna–Ács Anna (UTE)–Csépe Anna (UTE)–Maróti Adrienn 
(UTE) (K4 U17-18, 1000 m); 
Bíró Dominik–Sinkó András–Báthory Máté (K1 U15-16, 3 x 200 m váltó); 
Velky Donát–Báthory Dániel–Boskovitz Áron (K1 U17-18, 3 x 200 m váltó); 
Sinkó Panna–Ács Anna (UTE)–Sebestyén Réka (UTE)–Maróti Adrienn (UTE) 
(K4 U17-18, 4000 m).
2. hely: Báthory Dániel–Korompai László–Sulok Bence (UTE)–Szász Viktor 
(UTE) (K4 U17-18, 4000 m).

EREDMÉNYEK, GYERMEK ÉS KÖLYÖK
1. hely: Lukács Katalin–Káplár Adél–Rácz Brigitta (K1 U14 3 x 200 m); 
Gál András–Przymuszala Nándor–Galba Botond (MK1 U13 3 x 200 m); 
Szabó Vilmos–Maszárovits László (MK2 U12 2000 m); 
Maszárovits László–Rif Barnabás–Szabó Vilmos–Bejczi Ádám (MK1 U12, 4 
x 200 m)

V. F.

KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese három számban 
lett korosztályos világbajnok
A gödi Kőhalmi Emese (KSI SE) a romániai Pitestiben rendezett 
ifjúsági és  U23-as világbajnokságon három olimpiai számban 
(K-4 és K-1 500, K-2 500 m) is korosztályos világbajnok lett.

‒ A  párossal – Rendessy Eszterrel – és  a  négyessel – Szellák 
Szabinával, Rendessyvel, Csikós Zsókával – több mint egy ha-
jónyi különbséggel nyertünk, egyesben közel öt másodperces 
előnnyel értem célba. Ezzel a  teljesítménnyel nem csak a  ma-
gyar csapat, hanem a világbajnokság legeredményesebb kajako-
sa lettem. Az  utánpótlás-válogatottunk toronymagasan nyerte 
az éremtáblázatot – számolt be a vb-ről Mesi, akinek néhány nap 
múlva már az  országos bajnokságon kellett helytállnia. Suko-
rón K-1 és K-2 200 méteren (Szellákkal) 3. helyezést ért el, majd 
K-2 1000 méteren (Szellákkal) másodikként zártak; K-2 500-on 
Budai Gvendolinnal országos bajnokok lettek.

További célja az októberi, kínai shaoxingi maraton vb-n való 
részvétel.

V. F.
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2019. augusztusi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése:  „Tíz euróért öt percen át 
nézhetjük.”  

A nyertes ezúttal: Szalai Zsolt

Szerencsés megfejtőnk a Váczi 
Sütemény Kuckó (Göd, Pesti út 
155.) 20 szeletes tortáját veheti át. 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
gödi Gondviselés Háza fogyatékos em-
berek otthonába keres szociális gondozó, 
ápoló (OKJ 54), konyhai kisegítő, mentál-
higiénés és gyógymasszőr munkatársakat. 
Nyugdíjasokat is sok szeretettel várunk.

Illetmény és juttatások: KJT. szerinti alapbér, ágazati pót-
lék, munkába járás támogatása, egyéb béren kívüli támoga-
tás, 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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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.
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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

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

Kulcsmásolás. Autókulcsok 
és speciális kulcsok másolása. 
Cipő- és varrógépjavítás, kés, olló, 
láncfűrész, fűnyírókés, korcsolya 
élezése. 
Göd, Alagút utca 9. 
Telefon: (06-20) 512-1002.
Nyitva: 9-től 19 óráig.
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Új rendelés: Dr. Yusef Qawyean
Belgyógyászat, diabetológia endokrinológia (pajzsmirigy) 

Rendel: szerda, szombat, bejelentkezés szerint

A TISZTÁNLÁTÁS 
SZAKÉRTŐJE
A világ vezető szemüveglencse, 
szemüvegkeret és napszemüveg, 
valamint kontaktlencse és 
kontaktlencse folyadék márkáit 
találja meg üzletünkben.

MEGNYÍLT A 
WEBSHOPUNK!

AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT

ORVOSI
SZEMVIZSGÁLAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI
PROGRAM

Várjuk üzleteinkben, foglaljon 
időpontot ajándék

látásvizsgálatra online!*

Magában foglalja a diagnózis 
megállapítását, és a szüksé-

ges kezelés elindítását.*

Újabb kedvezményekkel
és extra szolgálatásokkal

kedveskedünk.*

Az ajándék  látásvizsgálat eredményéről szóban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a vizsgálat után szemüvegét 
üzletünkben vásárolja meg, az eredményét ajándékként rendelkezésére bocsájtjuk. Minden egyéb esetben a vizsgálat 
térítésköteles. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

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

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