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Göd Város
Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre

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

Polgármesteri köszöntő

Közreműködnek a Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói

Emlékezzünk együtt!
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Iván Kovács László 
szobrának megkoszorúzása 
és mécsesgyújtás a Petőfi téren
Fellép a Felsőgödi Munkásdalkör, díszőrséget áll  
a Szent Lázár Lovagrend
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Ciklusokon át
Közeledik az  ötéves választási ciklus 

vége, s  ennek kapcsán, mint a  város 
polgármestere, most kissé más oldalról 

szeretném megközelíteni a  helyzetet, amiben 
mi, gödiek a  napjainkat éljük, a  döntéseinket 
hozzuk. Nem az aszfaltutakról, vízelvezetések-
ről, körforgalmakról, erdőtelepítésekről ejtenék 
most szót, hanem arról a gondolkodásról, ami-
nek alapján a  döntéseinket hozzuk, alakítjuk 
a város arculatát, gondoskodunk polgárairól és 
érezzük mindennek a felelősségét.

Az utóbbi években, legalább kilencben, Göd 
‒ városi szinten ‒ a politikai béke szigete volt. 
Leszámítva a  kampányok időszakát, a  kép-
viselő-testület és annak bizottságai többnyi-
re egyhangú szavazással hoztak döntéseket, 
a  kormánypárti többség és annak ellenzéke 
a  nehezebb ügyekben is konszenzusra jutott, 
a várost érintő kérdésekben elkerülte az orszá-
gos politika torzító hatásait. Mitől volt ilyen ez 
az időszak?

Városunknak, bár van régmúltja is, az nem 
szerves előzménye a  jelenkori Gödnek. Te-
lepülésünk kicsit olyan, mint a  vadnyugat új 
vasútvonalai mellett a semmiből fejlődő váro-
sok. Az egyes fejlődési szakaszokban a döntés-
hozóknak a már meglévő, többnyire korlátozó 
körülményeket kellett figyelembe venniük. 
Ráadásul mindezt szűkös anyagi lehetőségek 
között, mindig mindenben kompromisszu-
mot kötve. Itt nem volt városrombolás, majd 
a romokon a kor igényeinek megfelelő új struk-
túra létrehozása. Gondoljunk csak Nevelekre 
– a rosszul kialakított területrendezés mennyi 
nehézségeket okoz jelenleg a  normális viszo-
nyok létrehozásában.

A döntéseinket, bár viszonylag szűk körben, 
de mindig alaposan mérlegelve, többször visz-
szatérve és korrigálva hozzuk. Gyakorlatilag 
minden döntésünknél, indítványunknál felme-
rül bennünk az igény azokra a megoldásokra, 
amelyek a  legkisebb hátrány okozása mellett 
a  legnagyobb eredménnyel járnak a  város és 
annak lakói érdekében. Sajnos szinte mindig 
rangsorba kell állítani a feladatokat: nem lehet 
egyszerre minden utcát leaszfaltozni, minden 
járdát elkészíteni. Javaslom, nézzük meg, mi-
lyen erőtérben kell meghozni a  lényeges dön-
téseket!

Régi-régi dilemmájuk a  gödieknek, hogy 
milyen irányban és milyen mértékben változ-
zon a település. A vélemények skálájának egyik 
végén ez áll: „Maradjon meg a  település üdü-
lőfalu jellege, maradjon meg a kis népsűrűség, 
a sok zöldfelület, kevés autó és főleg teherautó 
járjon az utakon, ne legyen itt semmi ipar, se 
építkezés, legyen csend, jó levegő, madárfütty.”  

A  másik végén pedig egy másfajta igény áll: 
„Váljon végre igazi várossá Göd, legyen gazdag, 
legyen itt pezsgő élet, legyenek könnyen hozzá-
férhetőek a manapság nélkülözhetetlen szolgál-
tatások, legyenek szórakozóhelyek és helyben 
munkahelyek, hogy ne kelljen naponta Buda-
pestre utazva órákat elvesztegetni az  életből. 
De ha mégis menni kell, akkor legyen korszerű 
és gyors közlekedés stb.” 

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokáli-
san!” ‒ tartja a  bölcsesség. Göd Budapesthez 
való közelsége már korábban is meghatározó 
volt, ám az elmúlt évtizedben ez különösen je-
lentőssé vált. Az  internet, a  globális pénzügyi 
rendszerek általános hozzáférése, a hosszú távú 
közlekedési lehetőségek bővülése (kiépülő au-
tópályák, gyorsan fejlődő motorizáció, fapados 
repülőjáratok stb.), a munkaerőpiaci tendenci-
ák mind-mind ezt erősítik. 

Globális hatás, amely nálunk is jelentke-
zik, hogy a  pörgő gazdaság miatt az  építőipar 
az egész országban (sőt egész Közép-Európában) 
kénytelen lett az  elszakított országrészekben 
élők mellé kelet-európai, sőt a nagyobb építkezé-
sekhez akár ázsiai munkaerőt is bevonni. 

Erős hatással bír a globális gazdaság, melyet 
városunkban mindenekelőtt a Samsung SDI je-
lenít meg. Ez a cég jelképpé vált Gödön. Sokan 
tudnak róla, többet vagy kevesebbet. A vélemé-
nyek megoszlanak. Törvényszerű, hogy egyfe-
lől az „árt nekünk, elveszi a kertvárosi jelleget” 
vélekedés, másfelől a  „hozza majd a  pénzt, 
és így gyorsan fejlődünk” álláspont ütközik. 
Az a véleményem, hogy a gyár működése ha-
tározott érdekképviselet alkalmazása mellett 
ellenőrzés alatt tartható, a keletkező bevételek 
pedig lehetőséget adnak arra, hogy gyorsuló 
ütemben, a szűkös éveken túllépve megvalósít-
suk a nagyon hiányzó fejlesztéseket.

Szintén fontos szempont, hogy a gödi népes-
ség az  országostól eltérő, egyébként tipikusan 
agglomerációs összetételű. Az átlagosnál fiata-
labb, képzettebb, módosabb, s ezekből is adó-
dóan öntudatosabb. Gödön jó gyereknek lenni. 
Gyerekeink, unokáink országos viszonylatban 
is biztonságosnak számító városban élhetnek, 
egészséges és ingergazdag környezetben. 

A még nem családos, akár 30-as fiatalok 
képviselik az aktívabb, pörgősebb, gyorsabban 
fejlődő Göd koncepcióját. Azonban amint csa-
ládot alapítanak, és életerejük jelentős részét 
a jövőbe, gyermekeikbe fektetik, már más igé-
nyeket fogalmaznak meg. A pár éve még elvárt 
és látogatott bulik és a  fejlődést szolgáló épít-
kezések zaja, korlátozásai egyszerre zavaróvá 
válnak számukra, a  pihenés és a  gyermekek 
nyugalmának akadályaivá. 

A  fiatalokra az  eddigieknél nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a  jövőben, hogy Gödön 
is elérjék a  tanulás, a  munka, a  szórakozás és 
a  pihenés megfelelő formáit úgy, hogy ezek 
beleilleszkedjenek Göd csendes, kertvárosias 
világába. 

Említenem kell két másik, nehezen össze-
egyeztethető életmódot is. A középkorúak job-
bára dolgoznak hét közben, ezért a  hétvégére 
marad a kerti munka, a ház körüli barkácsolás, 
ezek minden zavaró hatásával egyetemben. 
Az  idősebbeket, a  nyugdíjasokat, akik a  hét-
köznapokon is tesznek-vesznek, ez érthetően 
zavarja. Az ő tevékenykedésükkel járó zaj pedig 
az éjszakai műszakosok, a kisbabás szülők szá-
mára okozhat kellemetlenséget, amikor pihen-
ni szeretnének. Ezek a problémák az együttélés 
szabályainak megalkotásánál és azok betarta-
tásánál nem kis nehézséget jelentenek. 

A nagy városépítő feladatok mellett ezek 
a  látszólag kisebb jelentőségű feszültségek kö-
tik le a munkaidőnk nagyobb részét, s kíván-
nak toleranciát és megértést a  város vezetői 
részéről. Állandó egyensúlyozás közben kell 
megtalálni a  lakosság lehető legnagyobb része 
számára elfogadható megoldásokat, és ez nem 
mindig könnyű. 

Sok-sok elképzelés, félkész és kész terv van 
a  tarsolyunkban, melyek az  elmúlt évtizedek 
tapasztalatain nyugszanak, és amelyek egy-
másra épülnek. 

Az előttünk álló évek nagyon fontosak. Most 
dől el, hogy az olyan kiemelkedően fontos gödi 
történések, mint a Samsung jelenlététől remélt 
előnyök kiaknázása és a  gyár működési koc-
kázatainak minimalizálása érdekében végzett 
következetes kiállásunk, érdekérvényesítésünk, 
vagy az egykori golfpálya lehetőleg teljes kon-
szenzussal kialakítandó tervek alapján történő 
használatba vétele milyen állapotban találja 
a várost képviselő vezetőket.

A válasz a fent feltett kérdésre ez: Azért vol-
tak békés éveink, mert jó úton jártunk, együtt 
tudtunk gondolkodni, cselekedni, és döntése-
inkért vállaljuk a  felelősséget. Szeretnénk to-
vábbmenni ezen az úton.

Markó József polgármester

Markó József polgármester
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a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető

online változata 

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

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város 
Alkotó- és Előadóművész Díja” 
kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az  alkotóművészet te-
rén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére 
kitüntető címet alapított, mely a  város közigazgatási 
területén huzamosabb ideje eredményesen tevékeny-
kedő alkotóművészeknek, művészeti közösségeknek 
adományozható.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással 
javaslatot tehetnek:

•  a közművelődési és közgyűjteményi intézmények ve-
zetői;

•  a  városban működő kulturális társadalmi szerveze-
tek, egyesületek;

•  intézményi, munkahelyi kollektívák;

•  Göd város polgárai.

A javaslatokat 2019. november 30-ig várják postán 
vagy személyesen az alábbi címre: Göd Város Önkor-
mányzata, Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság, 
2131 Göd, Pesti út 81.
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi 
ünnepségen kerül sor.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Wigner Jenő” Önkormányzati 
Középiskolai Ösztöndíjpályázat
Göd Város Önkormányzata meghirdeti a 2019/2020-as tan-
évre a „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztön-
díjpályázatot.
A pályázatra azok a  Göd területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, legalább 9. osztályos, még nem érettségizett közép-
iskolai tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton kö-
zépfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, 
és  a  2018/2019-es tanulmányi év végén elérték a  3,5 tanul-
mányi átlagot.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (2019/2020-as tanév).
A pályázati űrlap átvehető: a  Gödi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, és a Városi Könyvtár mindkét telephelyén 
(Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, 
valamint letölthető a www.god.hu honlapról is.
A pályázat leadható: Csősz Anita pályázatfelelősnél (27/530-
053), valamint a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tán (Göd, Pesti út 81.), illetve postai úton.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 11., hétfő 
17 óra
(A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

További információk: www.god.hu.
Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2019. december 18-
ig írásban értesíti a pályázókat.
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– Mennyire nehéz folyamat meggyőzni 
egy befektetőt arról, hogy Magyarorszá-
got válassza a beruházása helyszínéül?
– Világosan látszik, hogy elképesztő 
erejű változások zajlanak a  világban, 
és egyáltalán nem túlzás arról beszélni, 
hogy egy teljesen új világgazdasági kor-
szakba lépünk át. Magyarország nyi-
tott gazdasággal rendelkezik, és ahhoz, 
hogy fenn tudja tartani a munkahelyte-
remtés dinamikáját, öldöklő nemzetkö-
zi küzdelemben kell részt vennie a be-
ruházásokért. Mára elmondható, hogy 
Európa legversenyképesebb befektetői 
környezete Magyarországon van, és ezt 
az eredmények is igazolják: mind az ex-
port, mind a beruházások tekintetében 
öt éve megszakítás nélkül, évről évre 
új rekordokat állítunk fel. Csak az idei 
évet nézve, közel 7300 új munkahely 
létesült hazánkban, ahol a  bruttó át-
lagkereset elérte az  505 ezer forintot. 
A  sikerek azonban nem maguktól jöt-
tek: szükség volt a magyar emberek ki-
magasló teljesítményére, szakértelmére 
és arra a gazdaságpolitikára, amelynek 
köszönhetően Európa legalacsonyabb 
adóit ma Magyarországon kell fizetni.

– Mi a  nemzetgazdasági jelentősége 
a Samsung SDI gödi beruházásának?
– A  világgazdasági átalakulások tem-
póját legalább annyira diktálják kelet-
ről, mint nyugatról. A  japán, a  kínai 
és  a  koreai vállalatok egyre-másra je-

lentkeznek olyan fejlesztésekkel, ame-
lyek alapvetően határozzák meg az eu-
rópai gazdaság alakulását. A  magyar 
kormány időben érzékelte a változáso-
kat, és  a  keleti nyitás keretében olyan 
gazdaságpolitikát folytattunk, aminek 
mentén hazánkba tudtuk hozni a  leg-
modernebb technológiákat kifejlesz-
tő, azokat elsőként alkalmazó cégeket. 
Ez  különösen fontos akkor, amikor 
a  legóvatosabb előrejelzések szerint is 
a következő 15-20 évben az elektromos 
járművek óriási térnyerése várható. Vi-
lágos, hogy az elektromos gépjárművek 
gyártása, elterjedése robbanásszerű 
fejlődés előtt áll. A Samsung SDI mel-
lett több távol-keleti beruházó is meg-
jelent hazánkban, ennek köszönhetően 
pedig az  elektromos akkumulátorok 
egyik legnagyobb exportőrévé váltunk. 
A dél-koreai vállalat világszinten is rit-
kán tapasztalható kapacitásbővítésével 
Magyarország nem csak követője, ha-
nem alakítója is lesz a járműipari szek-
tor változásainak. Ez  pedig hatalmas 
gazdasági lehetőséget jelent.

– És mit profitálhat ebből a város?
– A beruházásnak köszönhetően nem-
csak európai, hanem világviszonylat-
ban is felkerülhet Göd az elektromobili-
tás térképére. A Samsung SDI a világon 
csak három ilyen üzemet működtet: 
egyet itt Gödön, kettőt pedig Ázsiában, 
ezen belül is Dél-Koreában és Kínában. 

A létrejövő új munkahelyek, az önkor-
mányzatot megillető magas adóbe-
vételek rendkívül komoly lehetőséget 
jelentenek. Fejlődésnek indul a  város 
infrastruktúrája, megélénkül a  helyi 
szolgáltatóipar, felpezsdül a  kulturális 
és a sportélet, valamint javul a szolgál-
tatások színvonala is. Az elektromobili-
táshoz kapcsolódó iparágak dinamikus 
fejlődése hosszú távon megalapozhatja 
Göd városának lendületes fejlődését, 
aminek a legfőbb haszonélvezői a helyi 
polgárok lesznek. A  siker kulcsa egy-
szerű: a kormánynak és a városvezetés-
nek egy irányba kell húzniuk a szekeret 
annak érdekében, hogy a térség a lehető 
legnagyobb mértékben fejlődjön.

– Hogyan értékelné az  önkormányzat 
szerepét a beruházással kapcsolatban?
– Tapasztalatom szerint a város vezeté-
se minden érintett területen rengeteget 
tett és  segített a  beruházás kapcsán, 
azonban amikor kellett, akkor a lehető 
leghatározottabban védte a város és la-
kóinak érdekeit. Amikor a bővítés miatt 
a régi telephely déli határán lévő állami 
tulajdonú erdő letermelése szükségessé 
vált, az önkormányzat kötelezővé tette 
a  csereerdősítést. Ez  azt jelenti, hogy 
közel 30 hektáron mintegy 300 ezer 
facsemetét ültetnek el a  közeljövőben 
Göd közigazgatási területén. A  város-
vezetésnek mindig a  helyi közösségek 
érdekét kell szem előtt tartania. Ezért is 
fontos eredmény, hogy az önkormány-
zat elérte a  hűtőtornyok áttelepítését 
és egy zajvédő fal létesítését, megoldva 
ezzel a  felmerülő zajproblémákat is. 
Tisztán látszik tehát, hogy a  település 
jó kezekben van, és bízom abban, hogy 
a  következő ciklusban is Markó József 
polgármester úrral fogunk leülni a bő-
vítésről szóló egyeztetések kapcsán.

– Hogyan kötődik miniszter úr Göd-
höz?
– Gödöt jól ismerem, hiszen a  szom-
szédban, Dunakeszin élek a családom-
mal már közel 15 éve. Nem túlzás tehát 
azt mondani, hogy a  térség különösen 
kedves a szívemnek. Sok helyen jártam 
már a világon, de ha az ember felül a bi-
ciklire Dunakeszin, és  elmegy Szobig, 
akkor elgondolkodik azon, hogy van-e 
ennél szebb hely a világon. Ha csak te-
hetem, ezeket a  túrákat a fiaimmal te-
szem meg, és  mindig igyekszünk útba 
ejteni a gödi Sportteraszt.

Gödi Körkép

INTERJÚ

A Samsung ügye és a város jó kezekben van
Nemcsak európai, hanem világviszonylatban is felkerül Göd az elektromobili-
tás világtérképére – mutatott rá a Samsung SDI beruházásának egyik legfonto-
sabb, településünket is érintő következményére Szijjártó Péter. A külgazdasági 
és külügyminiszter a város zöldterületeiért aggódók figyelmét arra is felhívta, 
hogy kormányzati segítséggel Göd Város Önkormányzata 30 hektáron mint-
egy 300 ezer facsemetét ültet el a közeljövőben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
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– Milyen fogadtatásra talált a fiatalok kö-
rében a  családvédelmi akcióterv, van ér-
deklődés a felkínált kedvezmények iránt?
– Igen, olyan fokozott érdeklődéssel fo-
gadták a fiatalok ezeket az intézkedéseket, 
amely még az  előzetes várakozásainkat is 
meghaladja, és én ennek nagyon örülök. 
Már több mint ötvenezer család igényelte 
országos szinten a családvédelmi akcióterv 
által felkínált kedvezményes lehetőségek 
valamelyik elemét, amiből én arra követ-
keztetek, hogy ezekkel az  intézkedésekkel 
valódi lakossági igényekre reagált a  kor-
mány. Fontosnak bizonyult tehát az is, hogy 
előzetesen, az  intézkedések meghozatala 
előtt a  családok védelméről szóló nemzeti 
konzultációban felmértük az  igényeket, 
megkérdeztük az  embereket, hogy mire 
van szükségük, mi segítené a  boldogulá-
sukat, és bárki elmondhatta a véleményét. 
Mert számunkra minden vélemény egyfor-
mán fontos! Hiszen a célunk továbbra is az, 
hogy a 2010 óta megtett igen jelentős csa-
ládpolitikai lépések eredményeként Ma-
gyarország egy megújulásra és társadalmi 
szintű megerősödésre képes, családbarát 
országgá váljon.

– Milyen intézkedésekkel igyekeznek ezt 
elérni?
– A  kormányzati döntések a  hétköznapi 
élet több területét is érintik, és szándéka-
ink szerint kedvezően befolyásolhatják azt, 
kezdve a  családalapítástól a  nyugdíjasok 

felkarolásáig, a  nyugdíjak vásárlóerejének 
megőrzéséig, attól függetlenül, hogy váro-
sokban vagy kisebb településen élnek a ked-
vezményezettek. Így például a falusi CSOK 
célja az, hogy növelje a  vidék vonzerejét, 
megtartóerejét, és ugyancsak ezt a célt szol-
gálják a bölcsődeépítések és az Esély Otthon 
program is, amelyben bérlakásokat, önkor-
mányzati lakásokat újítanak fel. Ezeket a fi-
atalok kedvezményesen bérelhetik néhány 
évig, miközben félre tudnak tenni a később 
megvásárolandó saját ingatlanjukra. A kez-
deményezés a vidéki fiatalok otthonteremté-
sét és családalapítását segíti. Arra számítot-
tunk, hogy a  nagycsaládosok autóvásárlási 
támogatását egy év alatt nagyjából tízezren 
igénylik majd, de örömmel mondhatom, 

hogy ehhez képest alig két és fél hónap alatt 
már több mint tizenháromezer kérelem ér-
kezett be. A maga nemében tehát ez is egy 
sikertörténet!

– A családi adókedvezmények továbbra is 
elérhetők maradnak?
– Természetesen, sőt a  megszokottnál 
sokkal szélesebb formában is, hiszen már 
az  esküvő után igényelhetik az  első háza-
sok a havi ötezer forintos adókedvezményt, 
amely a  házasságkötést követően két évig 
jár nekik. Ha pedig közben megszületik 
az első gyermekük, akkor a családi adóked-
vezmény is igényelhető. Ilyen tekintetben 
pozitív visszaigazolást jelent a  számunkra 
például az  az adat is, hogy az  idén, az  év 
első felében nyolc százalékkal többen kö-
töttek házasságot, mint a  múlt év azonos 
időszakában.

– Ha több gyermek születik, akkor már 
a  közeljövőben is sokkal több bölcsődei, 
óvodai és iskolai férőhelyre lesz szükség. 
Helyi szinten mit tapasztalhat ebből váro-
sunk lakossága?
– Ez nem a közeljövő, ez már a jelen! Tér-
ségünk országos szinten is a legfiatalabbak 
közé tartozik, Gödön is, és a  környékbeli 
településeken is folyamatosak az iskolaépí-
tések és a  felújítások, korszerűsítések. Fel-
vállaltuk a  gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény bővítését. Az intézmény jelenlegi tel-
kén, egy önálló épületszárnyban kilenc új 
tantermet alakítunk ki, és ugyancsak Gö-
dön belevágtunk egy huszonnégy tanter-
mes új iskola építésébe is. Ezek az előttünk 
álló nagy feladatok, amelyeket a következő 
években szeretnénk megvalósítani, hogy 
a  gyermekeink már a  21. századi követel-
ményeknek megfelelő körülmények között 
tanulhassanak. 

INTERJÚ

Jövőre forgalomba állnak az új, emeletes 
motorvonatok
Térségünk országos szinten a legfiatalabbak közé tartozik, ezért Gödön, de a környék-
beli településeken is folyamatosak az  iskolaépítések és a  felújítások, korszerűsítések 
– mondta el a  lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a  Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta: a kormányzati intézkedések 
elsődleges célja az, hogy Magyarország egy megújulásra és társadalmi szintű megerő-
södésre képes, családbarát országgá váljon.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője

A város 24 tantermes új iskolája a volt golfpálya gyakorlópályáján épül meg 
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– Beszéljünk egy kicsit a szülőkről is. Váro-
sunk agglomerációs jellege miatt is kiemelt 
fontosságú a közlekedés. A naponta ingá-
zók mikortól számíthatnak arra, hogy új, 
korszerű, emeletes motorvonatokon utaz-
hatnak majd a fővárosi munkahelyükre?
– Ez  is egy olyan hosszabb, nagyszabású 
beruházás, amelyet még évekkel ezelőtt 
felkaroltunk, és amelyben máris jelentős 
eredményeket értünk el. Gondoljunk csak 
arra, hogy a  Dunakeszi Járműjavító üzem-
csarnokából néhány hónapja, az idén július-
ban kigördült a  MÁV-Start megrendelésére 
készült első nagykapacitású KISS emeletes 
motorvonat. Időközben pedig már újabb 
szerződést írtak alá az érintett cégek, további 
huszonegy ugyanilyen vasúti jármű szállítá-
sáról. A már elkészült motorvonatok jelenleg 
tesztelésen vannak. Az előírt tesztek elvégzé-
se után az első körben megrendelt tizenegy 
KISS motorvonat várhatóan jövő februártól 
fokozatosan állhat majd forgalomba a  leg-
forgalmasabb Budapest‒Cegléd‒Szolnok és 
Budapest‒Vác‒Szob elővárosi vasútvona-
lakon. A  tervek szerint a  tavaly megrendelt 
újabb nyolc KISS motorvonat pedig a  jövő 
év végétől erősíti majd a két elővárosi vonal 
járműállományát. Ezek is a naponta ingázók 
kényelmét szolgálják, ugyanis a KISS jármű-
veknek a megszokottnál sokkal jobb a gyor-
sulóképessége, az oldalankénti tizenkét ajtó 
pedig lerövidíti a le- és a felszállást. Mindez 
azért is fontos, mert stabilabb menetrendet 
és csökkenő menetidőt tesz lehetővé. Így te-
hát a naponta ingázók is rövidebb idő alatt 
juthatnak el Budapestre, és gyorsabban is 
érhetnek haza munka után, tehát több időt 
tölthetnek majd a családjukkal, ami ugyan-
csak egy fontos szempont.

– Mire számíthatnak azok, akik nem vo-
nattal, hanem autóval járnak dolgozni?
– Folyamatban van az  M2-es autóút fel-
újítása. Ez  azt jelenti, hogy Vác és Buda-

pest között 13,4 kilométernyi útszakasz 
bővítése zajlik, de a  már meglevő 6,2 ki-
lométernyi négysávos szakaszt is felújít-
ják. Információim szerint jól haladnak 
a  munkálatok, az  útszakaszt várhatóan 
még az  idén használatba vehetik majd 
az  autósok. A  beruházás európai uniós 
és hazai források felhasználásával való-
sul meg. Az  építkezés részeként új, kü-
lönszintű csomópontokat is kialakítanak, 
egyet Dunakeszi északi részén, a másikat 
pedig Sződligetnél. Fótnál emellett fél-
csomópont létesül Budapest irányába, új 
fel- és lehajtóágak kiépítésével. Ugyancsak 
az autós ingázók munkába járását könnyí-
ti meg, hogy elkerülő út épül Dunakeszi 
tehermentesítésére. Ennek részeként fo-
lyamatban van a 2-es főút és az M2-es au-
tóút új összekötő útjának kiépítése, amely 
elsősorban az alsógödieknek és a Dunake-
szi északi részén élőknek az  autópályára 
való feljutását könnyíti meg.

–Van okuk optimizmusra azoknak, akik 
nagyon várják már Gödön a  bicikliút 
rendbetételét?
– Persze, nekik is tudok jó hírekkel szol-
gálni. A  város önkormányzata ugyanis 
a  kerékpárút felújítására és kiszélesítésére 
nemrég nyert el száznegyvenmillió forintot 
meghaladó támogatást. Ennek köszönhe-
tően megújulhat a Göd belterületén haladó 
EUROVELO 6 kerékpárút, amelyet a beru-
házás részeként kiszélesítenek, és elvégzik 
a közlekedésbiztonsági szempontból fontos 
fejlesztéseket is. A  bicikliút teljes felületét 
új aszfalt kopóréteggel burkolják. Mindez 
szoros összefüggésben áll azzal a  határo-
zott kormányzati célkitűzésünkkel, hogy 
a gazdasági növekedés eredményeit a gyer-
mekes családok, a munkavállalók, a nyug-
díjasok, a magyar falvak és városok egyre 
inkább érezhessék.

Gödi Körkép

Jövőre állnak majd forgalomba a Budapest–Vác–Szob vonalon az új, emeletes motorvonatok. 
Az első jármű júliusban készült el

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2132 Göd, Ady Endre út 6.
(Bejárat a Kálmán utca felől.)
Telefon: (06 27) 532-165, (06 27) 532-166
E-mail: godigyermekjoleti@gmail.com
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Az önkormányzat 2018-ban elkészíttette Nevelek telepü-
lésrész csapadékvíz-elvezetési koncepcióját. Ennek alapján 
az első feladat a főgyűjtő vízelvezetések kiépítése, ezek kö-
zül is a legfontosabb a Csíz utcai csapadékvíz-csatorna meg-
építése.

Ennek megvalósítására az  idei év elején az  önkormány-
zat pályázatot nyújtott be a  Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető 
létesítményeinek fejlesztése, a  települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 
pályázatra. 

A szeptemberi eredményhirdetés szerint a  város 
59 204 641 Ft támogatást nyert a csapadékvíz-elvezető ki-
építésére, melyhez az  önkormányzat további 3  116  034 Ft 
saját forrást biztosít. Ebből az összegből a támogatási szer-
ződés megkötése és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után várhatóan 2020 első felében meg-
épülhet a településrész első csapadékvíz-főgyűjtőjének leg-
fontosabb szakasza.

A tervek szerint a Csíz utcában zárt csatorna épül az Il-
ka-patakig, az Őszapó utcában pedig nyílt szikkasztó árok 
készül gyephézagos burkolattal.

A vonalvezetés kialakítása a későbbiekben lehetővé teszi 
a szennyvízcsatorna elhelyezését, és az azt követő útépítések 
elvégzését is.

GK

Október első felében várhatóan befejeződnek a szilárd bur-
kolatú utak építési munkálatai a következő helyszíneken: 

Kacsóh Pongrác utca (a Teleki Pál és a Kinizsi utca között), 
Sellő utca (a Bocskai és az Új élet utca között), Toldi utca (tel-
jes hosszában), Széchenyi utca (a Vasút és a Kálmán utca kö-
zött), Lánchíd utca (a Szent István és a Mihácsi György utca 
között), Hét vezér utca (a Pesti út és a Schweidel József utca 
között), Zrínyi Miklós utca (a Fóti és a Mayerffy József utca 
között). 

Még októberben megkezdődik a Széchenyi utca útépítése 
(a Kálmán és a Révay utca között). Ennek várható befejezése 
november vége. 

Az önkormányzat az idei évben az Oázis lakópark terüle-
tén felújította a Schöffer Ferenc utcát, valamint a Gerle utcát 
a  korábbi víziközmű társulati tagok kérelmére, tekintettel 
arra, hogy az erre vonatkozó díjakat korábban megfizették. 

Mivel újabb források állnak rendelkezésre, így lehetőség 
nyílik egy újabb utca, a Piros Mihály utca felújítására is. Itt 
a szegélyek megvannak már, így csak az aszfaltozási munkák 
vannak hátra.

A DMRV Zrt. saját beruházásban elvégzi a  Sellő utcá-
ban működő szennyvízcsatorna rekonstrukcióját az Új élet 
és a Hunyadi utca közötti szakaszon. Az önkormányzat meg-
keresésére a vízmű a csatornaátépítéssel párhuzamosan elvé-
gezte, illetve jelenleg is végzi az ivóvízvezeték rekonstrukció-
ját is a  Sellő utca teljes szakaszán. Ez  lehetőséget ad arra, 
hogy az egyébként is rossz állapotú közút költséghatékonyan 
megújulhasson. A  vállalkozó helyreállítási kötelezettségét 
kiegészítve ezt sokkal gazdaságosabban lehet végrehajtani. 

A kivitelező tájékoztatása alapján a teljes szakasz átépítése 
várhatóan november elejére-közepére készül el. Az út tartós-
sága érdekében a burkolatot kétoldali szegélymegtámasztás-
sal újítják fel. Az út szélessége a teljes szakaszon egységesen 
4 méter lesz.

GK

BERUHÁZÁS

Még az idén megvalósuló útépítések

Zrínyi Miklós utca

Hét vezér utca

A Csíz utcában a jövő év második felében elkészülhet a csapadékvíz-
csatorna  

NEVELEK

Pályázatot nyert a város a neveleki 
csapadékvíz elvezetésére 
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Szeptember 25-én ünnepélyes kere-
tek között átadták a  termálstranddal 
szemben felépült egészségügyi alapel-
látási központot. A projektre 2017-ben 
sikeresen pályázott az  önkormányzat. 
A 199 millió forintos kormányzati tá-
mogatáshoz a városnak 201 millió fo-
rint összegű saját forrást kellett bizto-
sítania a beruházás megvalósításához. 
A kivitelező a Szemper Plusz Építőipa-
ri Kft. volt. 

A modern, alacsony üzemeltetési 
költséggel működtethető, akadály-
mentes épületben gyermekorvosi, 
háziorvosi és  fogorvosi rendelő, vala-
mint védőnői szakszolgálat kap helyet. 
A  projekt részeként egészséges élet-
módra és prevencióra irányuló szemlé-
letformáló programokat is szerveznek 
majd az intézményben. 

Az átadáson Markó József polgár-
mester tartott ünnepi beszédet. Ismer-
tette az alapkőletételtől a szalagátvágá-
sig eltelt időszak legfontosabb lépéseit. 
Szólt arról is, hogy tavaly tavasszal több 
látványterv készült, amelyeket a  gödi 
lakosok véleményezhettek. A  többség 
az  itt látható építészeti megoldást vá-
lasztotta. Az Egészségház megépülésé-
vel lehetővé vált egy további háziorvosi 
körzet kialakítása, amire az  utóbbi 
években megnövekedett lakosságszám 
miatt van szükség. A  polgármester 
végezetül megköszönte a  város vala-
mennyi egészségügyi dolgozójának, 
hogy helytállnak a  mindennapokban. 
Az  épület átadásán sokan ott voltak 
közülük. 

*
Az Egészségéház tervezőjét, Südi 

Olivér építészt arra kértük, mutassa be 
a  most átadott épületet. Az  alábbiak-
ban az ő írásának szerkesztett változa-
tát adjuk közre.

Napjainkban egyre gyakrabban 
hallunk az  energiatakarékosság szük-
ségességéről, a  környezetvédelem 
és a klímavédelem szerepéről. Fontos, 
hogy a különböző eszközök, berende-
zések, épületek a  használat és  az  üze-
meltetés során a lehető legkisebb mér-
tékben terheljék a környezetünket.

A lakosság szolgálatában álló épüle-
tek esetében lényeges szempont az  is, 
hogy az intézmény használói az ügyei-
ket kellemes környezetben intézhessék, 
ahol a modern informatikai és techno-
lógiai vívmányok széles körben állnak 
rendelkezésre. 

A feladat az  Egészségház tervezése 
során egy olyan épület megalkotása 
volt, amelyben az  energiatakarékos 
üzemelés, az  egyszerű és  kényelmes 
használhatóság és a magas színvonalú 
egészségügyi szolgáltatás egyszerre va-
lósul meg, magasan teljesítve a korsze-
rűség követelményeit.

Az épületet szemlélve azonnal szem-
be tűnik letisztult formája. Az  Egész-
ségház az  energetikai követelmények 

teljesítése érdekében nélkülözi a fölös-
leges építészeti elemeket, logikus tö-
megalakítással, nemes egyszerűséggel 
illeszkedik a környezetébe. 

A váróterembe lépve kellemes, vi-
lágos térben érezhetjük magunkat, 
ahol a  jó közérzetért számos műszaki 
megoldás és  épületgépészeti beren-
dezés is felel. A külső épületszerkeze-
tekben alkalmazott magas minőségű 
szigetelőrendszernek köszönhetően 
a  téli hőveszteség meglepően kevés, 
ugyanakkor a  szigetelőrendszer meg-
felelő védelmet biztosít a  nyári túlhe-
vüléssel szemben is. A magas hőtech-
nikai követelményeknek is megfelelő, 
nagyméretű nyílászárók optimálisan 
hasznosítják a napenergiát, csökkentve 
az  épület téli fűtési költségét. A  meg-
újuló környezeti energiát hasznosító 
hőszivattyús rendszer kiemelkedően 
gazdaságos üzemelésével képes bizto-
sítani az épület fűtését és hűtését. 

Az épületben alkalmazott hővissza-
nyerős légcserélő rendszernek köszön-
hetően a  szellőztetés is gazdaságosan 
valósul meg, mivel a  használt levegő 
hőenergiáját is hasznosítja a  gépésze-
ti rendszer. A  tetőre telepített, „okos” 
vezérléssel ellátott polikristályos nap-
elemrendszer még felhős időben is 
kedvezően hasznosítja a  napenergiát, 
és  kiemelkedően gazdaságos módon 
tudja ellátni az energetikai rendszert.

A most átadott Egészségház a  leg-
modernebb elemekkel és  berendezé-
sekkel, gondos előkészület, tervezés, 
építésszervezés és  kivitelezés eredmé-
nyeként épült meg, s ezzel Göd legkor-
szerűbb közintézménye lett.

Gödi Körkép

FEJLESZTÉS

Átadták az új Egészségházat

Az Egészségház átadásán Markó József polgármester elmondta: a lakosságszám 
növekedése miatt nagy szükség volt egy új háziorvosi körzet kialakítására, ami most 
lehetővé vált 
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‒ Milyen változásra számíthatnak a lako-
sok a hulladékgyűjtés és -szállítás terén? 
‒ A  „sárga zsákos” szelektívhulladék-el-
szállítást jövőre felváltja a  környezetbarát 
gyűjtőedényes rendszer. Emellett elindul 
a  házhoz menő üveggyűjtés, és a  jelenleg 
használt lebomló zsákok helyett gyűjtő-
edényben gyűjthetik majd a  lakosok 
a zöldhulladékot is. 

Emlékszem, milyen nagy előrelépést je-
lentett már az  is, amikor 2009-ben az  or-
szágban az elsők között vezettük be Gödön 
a „sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtést. 
Így évi több mint 400 tonna hulladék vált 
újrahasznosíthatóvá városunkban. A  zsá-
kos rendszernek azonban megvannak 
a gyengeségei is. Ezt már akkor is tudtuk: 
a  begyűjtés során a  zsákok nehezen ke-
zelhetők, könnyen kiszakadnak, ráadásul 
a beszerzésük jelentős összegbe kerül. Ezért 
folyamatosan kerestük a  hulladékgyűjtő 
rendszer további fejlesztésének lehetősé-
geit. 2017-ben elindultunk a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) pályázatán, és 240 millió forint 
összegű támogatást nyertünk a  rendszer 
fejlesztésére, átalakítására. Így jövőre, 
amikor lezajlanak a  központilag lebonyo-
lított közbeszerzések, jelentős változások 
lesznek. A projekt célja a korszerű, környe-
zettudatos hulladékgyűjtés és -hasznosítás 
technikai hátterének megteremtése háztar-
tási és települési szinten egyaránt. 

‒ Mire költheti a  város a  pályázaton el-
nyert összeget?
‒ A hulladék begyűjtésére használt gépjár-
művek egy része már megérett a  lecseré-
lésre. A pályázati forrásból most lehetőség 
nyílik négy kukásautó megvásárlására, 
illetve szelektívhulladék-gyűjtő edények 
beszerzésére. 

A jelenlegi zsákos rendszer ezzel meg-
szűnik, és a  családi házaknál 120, illetve 
240 literes, a  társasházas övezetben pedig 
1100 literes sárga színű szelektív gyűjtőe-
dényekben helyezhetik el a  lakosok a  pa-
pír- és a fémhulladékot. A kukákat ugyan-
úgy kéthetente szállítja majd el a  Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 
mint most a  zsákokat. További változást 
jelent, hogy elindul a háztól történő üveg-
gyűjtés rendszere. A  lakosok piros fedelű 
kukákban gyűjthetik az  üveghulladékot, 
amit negyedévente szállít majd el a városi 
hulladék gazdálkodási kft. 

Mindennek eredményeképpen a begyűj-
tés környezetterhelő hatása számottevően 
csökkenni fog. Ez nagyon fontos szempont, 
amit feltétlenül szem előtt kell tartani a te-
lepülés fejlesztése során. A  gyűjtőedényes 
rendszer bevezetésével reményeink szerint 
tovább erősödhet a lakosság körében a kör-
nyezettudatos szemlélet, amire nemcsak 
helyi, hanem országos szinten és globálisan 
is óriási szükség van. A környezetvédelem 
területén egyébként további előrelépést je-

lent, hogy pályázati forrást nyertünk Göd 
város klímastratégiájának kidolgozására, 
amely részletes terveket és feladatokat fog 
tartalmazni a fenntartható városi élet meg-
valósítására.

‒ Idén áprilistól – szintén zsákos rendszer-
ben ‒ a házaktól szállítják el a zöldhulla-
dékot is. Ezen a téren lesz változás a jövő-
ben? 
‒ A háztól történő zöldhulladék elszállítá-
sához zöld kukát lehet majd igényelni, és 
a  kertben keletkezett hulladékot, ugyan-
úgy, mint most, ezután is kéthetenként 
viszik majd el. Bár a  környezet kímélé-
se – és a  kertek talajminőségének javítása 
– szempontjából az  lenne a  jó, ha minél 
többet komposztálnánk. Ez a zöldhulladék 
ártalmatlanításának leggazdaságosabb és 
leginkább környezetbarát módja. A  kelet-
kező komposzt szétterítésével pedig érté-
kes ásványi anyagokat juttathatunk vissza 
a talajba. Pályázati támogatásból egyébként 
a városnak jövőre 1000 darab komposztá-
lóláda beszerzésére is lehetősége nyílik. 
Ezeket a lakosokhoz szeretnénk majd eljut-
tatni a komposztálás népszerűsítésére. 

Koditek Bernadett

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Jövőre megújulhat a szelektív hulladékgyűjtés 
rendszere
Európai uniós és hazai kormányzati forrásból jövőre megújulhat Gödön a szelek-
tív hulladékgyűjtés rendszere. A változások a lakosok kényelmét szolgálják majd, 
s  emellett jelentősen elősegítik a  hulladék begyűjtésével összefüggő környezeti 
terhelés csökkentését. Dr. Pintér György alpolgármesterrel beszélgettünk. 

Dr. Pintér György alpolgármester

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!
Egész évben vár
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Előző lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy 
a város több pontján: a Polgármesteri Hivatal 
udvarán, a Kisfaludy utcában és Bócsán is kerti 
pavilonokat állítanak fel a gyermekorvosi ren-
delők környezetében. A cél, hogy a rendelésre 
érkezők kellemes, szabadtéri környezetben, 
az  erős napsütéstől és  az  esőtől védett helyen 
tölthessék el a várakozási időt. 

A Polgármesteri Hivatal udvarán már áll 
a  két faépítmény, birtokba vehetik a  szülők, 
a gyerekek és a hivatalba ügyeiket intézni ér-
kező lakosok. 

A pavilonok három önkormányzati képvi-
selő: Csányi József, Lenkei György és Kovacsik 
Tamás együttműködésének köszönhetően ke-
rülhetnek a közterületekre.

GK

A városban elkészült az  elhasználódott, tönkrement járdák térkőbur-
kolattal történő felújítása a  Vasút utca két szakaszán az  Árpád utca 
és  a  Széchenyi utca között, a  Rákóczi Ferenc utcában az  Aulich utca 
és a Mikes Kelemen utca között, valamint a Kálmán utcában a Széche-
nyi utca és a Család utca között. Új térkőburkolatú járdaszakasz épült 
a 2. számú főút mellett (Pesti út) a Gárdonyi Géza utca és a Mikes Kele-
men utca között. Megkezdődött a Luther Márton utcai járda kiépítése is 
a Török Ignác utca és a Templom utca között, a még hiányzó szakaszon.

Az idei évre várható további járdaépítési és -felújítási munkák: 
•  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, valamint a Család utca és a Sződi utca között
•   a Bolla Árpád fasori járda felújítása a  Duna út és  a  Szivárvány 

Bölcsőde között, illetve a  Vasút utcai gyalogos aluljáróhoz vezető 
járdakapcsolatok kiépítése/felújítása.

GK

FEJLESZTÉS

Elkészültek a pavilonok 
a Polgármesteri Hivatal 
udvarán

KÖZLEKEDÉS

Megújuló járdák a város több pontján

Újabb járdaszakasz készült el a nagy forgalmú Pesti út mellett. (A képen Popele 
Julianna, az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályvezetője, 
valamint Csányi József körzeti képviselő)

A kezdeményezés ötletgazdája Csányi József (balra) 
volt. A megvalósításban Lenkei György és Kovacsik 
Tamás képviselők is részt vettek

Ügyfélfogadási idők 
a Polgármesteri Hivatalban

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

Ügyfélfogadás
H: 13:00-18:00
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

AKTÍV ÉLETMÓD

Két újabb sportpark épül 
A képviselő-testület döntése alapján az  önkormányzat szerződést 
kötött a  Katker 2005 Kft.-vel két további sportpark megépítésére. 
A szabadtéri sportolásra lehetőséget kínáló új parkok közül az egyik 
a  Marignane téren, a  másik a  Honvéd soron épül meg. A  munkák 
szeptember 24-én megkezdődtek, a befejezési határidő október 30.

GK
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Gödön Élő Erdélyiek 

és Szimpatizánsok Baráti Körének 
2019 év végi és 2020 év eleji 

programjai
Őrtűzgyújtás
Időpont: 2019. október 27., vasárnap 17 óra
Helyszín: Felsőgöd, Duna-part

A  baráti kör megalakulása alkalmából megtart-
juk szokásos találkozónkat – batyubáli keretek 
között
Időpont: 2019. november 23., szombat 16 óra
Helyszín: Ady Klub
•  Rövid beszámoló a  2019-es évi bevételekről és  ki-

adásokról
• Az erdélyi kirándulás képes összefoglalója
•  A  2020-ra tervezett programok és  kirándulások is-

mertetése

 A nagy sikert aratott jelmezbált ismét megren-
dezzük
Időpont: 2020. január 25., szombat 17 óra 
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak

A további tudnivalókat és  a  részleteket a  szervezők 
később ismertetik. Bízunk abban, hogy a  fenti idő-
pontokat vastagon bevésik a  naptárakba, és  sok 
résztvevőre számíthatunk.
Kérjük a baráti kör minden kedves tagját és az érdek-
lődőket, hogy a programokra e-mailben vagy telefo-
non jelentkezzenek.

Érdeklődni és  jelentkezni az  alábbi elérhetősége-
ken lehet:
Szász-Vadász Endre, a baráti kör elnöke: 
(06 20) 258-1906
Szabó Csaba alelnök: (06 30) 817-3620
Vargáné Marika kapcsolattartó: (06 30) 417-8985
E-mail: erdelyiekgodon@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk a programjainkra!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A szervezők

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 (2 FŐ)
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszony, teljes munkaidőben
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános Iskola, illetve 
Németh László Általános Iskola
Főbb feladatok: a  gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai 
feladatok elvégzése
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

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.
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Dr. Gönczy Gyula – a településszépítő
Dr. Gönczy Gyula a  königg-
rätzi csata évében, 1866. júni-
us 11-én született Prágában. 
Keresztlevelét egy tábori lel-
készi hivatal állította ki.

A jogi egyetemet Pesten 
végezte el. Önkéntes katonai 
szolgálatát a  nyíregyházi hu-
szároknál teljesítette.

1892-ben a Budapesti Kirá-
lyi Kereskedelmi és  Váltótör-
vényszék aljegyzője volt, majd 
kinevezték az  Esztergomi Ki-
rályi Járásbíróság albírójává.

1898-ban a  Muzslai Királyi Járásbírósághoz került járásbíró-
ként, majd négy év múlva ismét Budapestre vezette sorsa, a Ke-
reskedelmi és Váltóbíróságon bírói feladatot kapott.

A világháború után táblabíró és táblai tanácselnök lett.
Feleségével, Feszty Margittal 1901. április 8-án kötöttek há-

zasságot Környén, ahol apósa, Feszty Lajos a tatai gróf Esterházy 
Miklós nyugalmazott jószágigazgatója volt. 1918-ban Feszty Lajos 
„nászajándék kiegészítésül” vett nekik egy kis szoba-konyhás, ve-
randás házat Alsógödön.

Dr. Gönczy Gyula Alsógödön igen aktív és hatékony közéleti 
tevékenységet folytatott.

Világi elnöke volt az  Alsógödi Katolikus Egyházközségnek, 
valamint alapító elnöke az  Alsógödi Községfejlesztő és  Szépítő 
Egyesületnek.

Fontos szerepe volt Alsógöd villamosításában, hiszen ez tette 
lehetővé a  közvilágítás megteremtését, valamint a  nagyobb há-
zakban az elektromos vízszivattyúval működtetett vízvezetékek 
elterjedését.

Dr. Gönczy Gyula 70 éves koráig szolgálta bíróként az államot. 
Táblai tanácselnök volt, és kúriai bírói rangban ment nyugdíjba.

Lánya így emlékezik vissza édesapjára:
„Édesapám igen jó képességű, igen szerény, jó humorú em-

ber volt. Szeretett tréfálkozni. Munkáját lelkiismeretesen végezte, 
sokszor késő éjszakáig tanulmányozta az aktáit, mindig mindent 
gondosan előkészített. Minden érdekelte, művelte magát, az idegen 
nyelvekkel szívesen foglalkozott. Szabad idejét kertészkedéssel töl-
tötte, sokan keresték föl, hogy kertészeti tanácsait meghallgassák. 
Gyümölcsöse bőségesen biztosította a házasságkötésem után meg-
szaporodott család igényeit. A  helyi lakosság körében közismert 
volt. Szívesen állt bárki segítségére, sokan kérték ki tanácsát.”

Alsógödön hunyt el 1948. április 23-án. A  nagyszobában ra-
vatalozták fel, és kezébe az általa telepített kerti gyöngyvirágok 
nagy csokra került.

(A posztumusz Pro Urbe-díjat unokája, dr. Gönczy Gyula 
vette át.)

Lászlóffy (Eisler) Emil – a településépítő
Lászlóffy (Eisler) Emil 1881. decem-
ber 14-én született Lázárföldön.

1933-ban korábbi Eisler család-
neve helyett édesanyja, Lászlóffy 
Mária Magdolna családnevét vet-
te fel.

Jelentős szerepe volt az 1907 de-
cemberében megalakult Felsőgödi 
Családotthon Telepeseinek Egye-
sülete létrehozásában, amelynek 
igazgatósági tagja lett.

Megalakította a  Felsőgödi Ön-
kéntes Telepesek Tűzoltó Testü-
letét, és  személyi vagyona terhére 

vállalta a hitelre vásárolt felszerelések visszafizetését.
1919-ben az ideiglenes, majd 1921-ben a véglegesített felsőgödi római 

katolikus egyházközség világi elnöke lett. Az egyházi világi tanács elnö-
keként a katolikus újságok terjesztését személyesen végezte, a jutalékot 
a  templom építésére, majd annak felszentelésére fordította. 1920-ban 
a  leendő templom céljára megvásárolandó telek hiányzó összegének 
kifizetésére ő és Petrovácz Gyula vállaltak anyagi garanciát.

1922-ben sikerült 40 vagonnyi használt követ és téglaanyagot elkér-
nie dr. Szécsi Kálmántól. Ez a mennyiség már komoly indulási alap volt 
a templomépítés megkezdéséhez. 1923. január 23-án felkérte Pilismaróti 
Bozóky Gyula ezredest a templomépítő bizottság elnökének, aki így nyi-
latkozott róla: „Az egész mozgalom megindítását nagyon megkönnyí-
tette az a körülmény, hogy Eisler Emil főtanácsos, a legrégebbi felsőgödi 
telepes buzgó és eredményes fáradozásából már működött az általa szer-
vezett Egyháztanács az ő bölcs és körültekintő elnöki vezetése alatt.”

1923. augusztus 19-én tették le a  templom alapkövét, melyben egy 
díszes okmányt is elhelyeztek. Az  aláírók között szerepel Eisler Emil, 
az Egyházközség világi elnökének neve is.

A templom építéséhez az Eisler család többekkel együtt, majd önálló-
an is adományozott egy-egy rózsaablakot.

Az 1924. szeptember 14-én tartott templomszentelési ünnepségen zá-
róbeszédet tartott.

A templom felépítése után tervezték a plébánia felépítését is, melyhez 
Eisler Emil 1 millió korona összeget ajánlott fel.

Több évtizedes munkája elismeréseként 1933-ban az  Egyháztanács 
dísztaggá nevezte ki.

1959-ben megírta a „Felsőgöd története 1907–1959-ig” című munká-
ját, amely azóta is a helytörténeti kutatások alapja.

Közéleti személyiségként haláláig kivette részét az Önkéntes Tűz-
oltó Testület munkájából, melynek kezdetben elnöke, majd később 
titkára volt.

1970. október 6-án, 89 éves korában hunyt el Gödön. A felsőgödi Já-
cint utcai temetőben tölti örök álmát.

(A posztumusz Pro Urbe-díjat lánya, dr. Kerényiné dr. Lászlóffy 
Márta vette át.)

ELISMERÉS

Városunk új Pro Urbe-díjasai
Az augusztus 19-i, Szent István-napi városi ünnepen posztumusz Pro Urbe-díjban részesült dr. Gönczy Gyula és Lászlóffy 
(Eisler) Emil. Az eseményen elhangzott méltatásukat, melyet Szabó Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója állított össze, 
az alábbiakban közöljük.
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‒ Honnan jött a termelői piac megszervezésének ötlete?
Csécsi Terézia: A Növénykedvelők Klubjának összejövetelein Edi-
na több alkalommal is felvetette, hogy legyen Gödön piac. Ezzel 
mindenki egyetértett. Elmentünk különböző piacokra: Nagyma-
rosra, Vácra, Dunakeszire, hogy megnézzük, miként működnek, 
s gyűjtöttük a tapasztalatokat. Meglepetésünkre igen sok gödi vá-
sárlóval találkoztunk! Az ismeretségi körünkben is érdeklődtünk, 
lenne-e erre igény. Végül több gödi Facebook-csoportban is kérde-
zősködtem, és több száz like érkezett a gödi piac megszervezésének 
ötletére. Markó József polgármestert is felkerestük: az önkormány-
zat mellénk állt, és biztosította a feltételeket.

‒ Miért pont a Kincsem Udvarház lett a helyszín?
Cs. T.: Eredetileg a gödi vasútállomás melletti elhanyagolt bozó-
tost szemelte ki Edina, de a polgármester úr felajánlotta a Kincsem 
Udvarházat és annak parkját.
Sáfrán Edina: Három klubtaggal és  az  önkormányzat képvise-
lőjével bejártuk a  területet, és  megfelelőnek találtuk: akár a  sza-
badban, akár az épületben is tudnak árulni a  termelők, van kút, 
áram, és a kulturált mosdókban még pelenkázó is rendelkezésére 
áll a kisgyermekeseknek.

‒ Mi volt a következő lépés?
‒ Cs. T.: Meghívtuk azokat az  árusokat, akiket már teszteltünk 
a különböző piacokon. Most már ők maguk ajánlkoznak, hiszen 
hallották a hírét a gödi piacnak.
S. E.: Pest megyéből, illetve Göd 40 km-es körzetéből várjuk a ter-
melőket. Első alkalommal 22-en, a második héten már harmincan 
voltak.

‒ Milyenek az első tapasztalatok?
S. E.: Sokan voltak kíváncsiak a piacra, maguk az árusok sem szá-
mítottak ekkora érdeklődésre. Első alkalommal nagyon hamar el-
fogytak a portékák, így másodszorra már többet hoztak.
Cs. T.: Látszik, hogy a  gödiek megbecsülik a  kétkezi munkával 
megtermelt élelmiszereket. Az is érdekes, hogy minden korosztály 
képviseltette magát.

S. E.: Nagy vonzerő a termelők számára, hogy nem kell helypénzt 
fizetniük. Asztalok, terítők, víz, áram, mosdóhasználat – itt min-
den biztosítva van a számukra, és télen sem lesznek kitéve az idő-
járás viszontagságainak. A vásárlók is szívesen jönnek a finomsá-
gokért, s közben ismerősökkel beszélgetnek, senki sem siet. Afféle 
közösségi tér ez a piac.
Cs. T.: Baráti hangulat alakult ki az  eladók és  a  vevők, illetve 
a szervezők között.
S. E.: Ezt a szolidaritást, barátságot az árusok között is tapaszta-
lom. Azt gondoltam, hogy a hasonló termékeket árusítók egymás 
riválisai lesznek. De éppen ellenkezőleg: reggelente megölelgetik 
egymást, figyelnek a másik árujára, asztalokat adnak kölcsön egy-
másnak.

‒ Milyen termékeket lehet kapni? Mi iránt volt a legnagyobb ér-
deklődés?
S. E.: A tejtermékeknél és a füstölt húsoknál állt a legnagyobb sor, 
de volt kereslet a gyümölcsökre, zöldségekre is. Széles a választék, 
lehet kapni tejterméket, zöldséget, gyümölcsöt, hurkát, kolbászt, 
zsírt, szalonnát, tojás nélküli száraztésztát, szörpöt, lekvárt, sava-
nyúságot, gombát, salátát, pisztrángot, dinnyét, kukoricát, vágott 
csirkét, mikor mit.

‒ Milyen további terveik vannak?
S. E.: Újabb termelőket csak akkor szeretnénk bevonni, ha általuk 
bővíteni tudjuk a választékot. Jó lenne a gyerekeknek olyan prog-
ramokat szervezni, ami leköti őket, amíg a szülők vásárolnak.
Cs. T.: Nagy álmom, hogy legyen gombócfőző tanfolyam a  piac 
ideje alatt, mert jó gombócot készíteni kevesen tudnak. El lehetne 
hívni egy olyan szakácsot, aki ezt megtanítaná az érdeklődőknek. 
Ehhez hely, eszközök, oktató, érdeklődők és  főleg pénz kell. Így 
lesz kerek, sőt gömbölyű ez a piacos történet!

Vida-Szabó Emese

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)

KÖZÖSSÉGI TÉR

Megnyílt a gödi termelői piac
Szeptember 7-én megnyílt a gödi termelői piac a Kincsem Udvar-
házban. A két szervezővel, Sáfrán Edinával, a piac megálmodó-
jával és felügyelőjével, valamint Csécsi Teréziával, a Növényked-
velők Klubjának vezetőjével beszélgettünk.
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Érdekesebbnél érdekesebb programok 
követték egymást – kicsik és  nagyok 
közös örömére. Elsőnek a  Csiga Duó 
Gyermekzenekar mozgatta meg a  leg-
kisebbeket, majd következett a  „Fald 
fel a  tekergét!” kakaóscsigaevő-verseny, 
amelynek végén minden résztvevő, ha 
győztesnek nem is, de jóllakottnak érez-
hette magát.

Sorra bemutatkoztak a  színpadon 
a  gödi művészeti és  tánccsoportok. 
A  táncos-zenés műsorszámok nem csu-
pán a  gyerekeket csalogatták a  pódium 
közelébe, hanem a  szüleiknek, nagyszü-
leiknek, sőt valamennyi réten „tekergő” 
fesztiválozónak is örömteli perceket, fel-
hőtlen szórakozást nyújtottak.

Apropó, felhők! A  mindvégig boron-
gós idő késő délutánra esőre váltott, ezért 
az előzetes programok között szereplő esti 
szabadtéri koncertek sajnos elmaradtak.

A nap folyamán volt csillámtetoválás 
és  kézműves foglalkozás a  türelmesebb, 
népi játszótér és  több ugrálóvár pedig 
a  mozgékonyabb gyerekeknek. De meg-
csodálhattuk az  ördögbotosok produk-
cióit, valamint a  Váci Önkéntes Tűzoltó 
és  Polgárőr Egyesület látványos bemuta-
tóját. A szülőket a Boldogságcseppek Ala-
pítvány standja és anyasarok várta.

A művelődési ház által korábban meg-
hirdetett, „Az én városom” című rajzpá-
lyázatra bármilyen technikával készült 
munkákat küldhettek a gyerekek. A dél-

előtt folyamán megtartott ünnepélyes 
eredményhirdetés díjazottjai a  követ-
kezők voltak, az  1-3. helyezések sor-
rendjében. Az  óvodások között Balogh 
Tünde (5 éves), Ragány Botond (4 éves) 
és  Tóth Szentpéteri Hella (öt és  fél éves). 
Az alsó tagozatos iskolások között Tomka 
Boglárka, Kliment Anna és Bayer Dávid, 
míg a  felsősöknél Sáros Lina, Gallavy 
Zsuzsanna és  Bóbis Dávid. Mindhárom 
korcsoport első helyezettje – a  Samsung 
SDI jóvoltából – egy-egy gyermekkerék-
párt vehetett át, míg a  többiek tárgyju-
talma sportfelszerelés volt. A  beérkezett 
rajzokból a József Attila Művelődési Ház 
kiállítást rendez.

Mindannyian tudjuk, hogy a  kakaós 
csiga ‒ eredeti nevén csokoládés tekerge ‒ 
igazi hungarikum, melyet elsőként Pösch 
Mór gödi cukrászmester készített 1908 
januárjában a barátainak.

Természetesen az idei fesztiválon sem 
maradhatott el a  kakaóscsigasütő-ver-
seny. A  szigorú zsűri – Szabó Zsuzsa, 
a  művelődési ház igazgatója, Barabás 
Lajos mesterszakács, Drescher János 
pékmester és  Kiss Gábor vendéglátós 
– három kategóriában hirdetett győz-
test. A  „legesztétikusabb csiga” Nagyné 
Racsek Renáta leleménye volt, míg 
a  legízletesebbet Berczeli-Hrubovcsák 
Éva, a  legkülönlegesebbet pedig Török 
Barnabás sütötte.

A fesztivál ‒ amely része a „20 év – 20 
program” jubileumi rendezvénysorozat-
nak ‒ izgalmas záróeseményén a tombo-
lahúzás fődíja ezúttal egy Samsung LED 
televíziókészülék volt, a II. Kakaós Csiga 
Fesztivál főtámogatói pedig Göd Város 
Önkormányzata, a Samsung SDI és a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház.

(w)

RENDEZVÉNY

II. Kakaós Csiga Fesztivál
A Feneketlen-tó melletti réten szeptember 7-én rendezte meg a  József Attila 
Művelődési Ház a II. Kakaós Csiga Fesztivált. Markó József polgármester kö-
szöntő szavai után kezdetét vette az egész napos vidám mulatság.

A rajzpályázat díjazottjainak körében Markó József és Szabó Zsuzsa

A terített asztalon a fesztivál ínycsiklandó névadói várnak a sorsukra

A finomságokat a kicsik és a nagyok is 
szívesen kóstolgatták 

Gödi Körkép | 2019. 10. szám KÖZÉLET

17



BÚCSÚZÁS

Megpihent az ecset

Szeptember 16-án családtagjai, rokonai, barátai és alkotótársai 
kísérték utolsó útjára a  váci temetőben Mág Tamás festőmű-
vészt.

Erdélyben, Nagyváradon született 1952-ben. Az ottani Művésze-
ti Líceumban festészetet, grafikát és  szobrászatot tanult, később 
pedig szülővárosának Művészeti Szabadegyetemén Mottl Román 
grafikus tanítványa volt. Tudatosan készült a  művészi pályára. 
Már korai munkáit is országos díjakkal ismerték el, első önálló 
kiállítása pedig 1974-ben volt szintén Nagyváradon, melyet ké-
sőbb számos további követett. Festményei ott vannak Románián 
és Magyarországon kívül ‒ ahová 1989-ben települt át feleségével 
és két leányával ‒ Japán, Tajvan, Észak-Amerika és számos európai 
ország galériáiban és magángyűjteményeiben.

A Gödön otthonra lelő festőművész munkáiból az elmúlt év-
tizedekben idehaza is számos tárlatot rendeztek, egyebek mellett 
Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Vácon, Jánoshal-
mán, Izsákon és Szobon. Jellegzetes színvilága és mesteri techni-
kája méltán szereztek elismerést számára a hazai képzőművészeti 
közéletben.

Évről évre megtartott nyári festőkurzusain növendékeinek 
azokat a  mesterfogásokat igyekezett megtanítani, amelyektől 
a  képek megmozdulnak és  életre kelnek. „A világ mindenhol 
nagyon szép”, mondogatta gyakran. Ez  a hitvallása sugárzik 
munkáiból, hiszen a látott világból merítjük az ihletet, s e látott 
világot saját érzelemvilágunk teremti újjá.

Most, újranézve munkáit, legkedvesebb témáit, impresz-
szionista tájábrázolásait, mi más juthatna eszünkbe, mint 
az „Abschrift der Natur”, a természet másolata, jól nyomon kö-
vethetően látva alkotói pályájának fejlődéstörténeti dinamikáját. 
Vagy Goethéhez inkább illő kifejezéssel: a művészi metamorfózis 
egyes állomásait, ugyanis a festőnek végig kell járnia a saját útját, 
a  személyes stílus kialakításának fokozatait, hogy végül a  ter-
mészetet a maga mélységében, mintegy az emberi természetet is 
megragadva hozhasson létre tökéletes műalkotást.

Formákat, színeket, fényeket. Hiszen magunknak kell világí-
tanunk, hogy hazataláljunk.

(w)

Jelenits István összegyűjtött műveit az Új Ember Kiadó 1999 és 
2001 között öt kötetben jelentette meg

Mág Tamás: Gödi este

JUBILEUM

Hatvan éve szolgálatban
Augusztus 23-án zsúfolásig megtelt a budapesti Piarista 
Gimnázium kápolnája, ahol a Magyar Piarista Diákszö-
vetség szervezett szentmisét abból az alkalomból, hogy 
Jelenits István, Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-dí-
jas piarista szerzetes, teológus, író hatvan évvel ezelőtt 
tett örökfogadalmat.

A gyémántjubileumon megjelentek egykori diáktársai, 
tanítványai, rendtársai és  paptestvérei. Az  ünnepelt, vá-
rosunk díszpolgára, aki napjainkban is misézik Gödön, 
szentbeszédében a  farizeusi magatartásról szóló evangé-
liumi szakaszhoz igazította gondolatait. Mesélt életéről 
és a szerzetesi hivatását meghatározó tapasztalatairól. Fel-
idézte gyerekkorának háborús éveit, gimnazista és későbbi 
tanulmányait, végül pedig napjaink sokszínű szabadságát, 
mely közepette is időről időre meg kell válaszolnia az ön-
magának feltett kérdést: milyen utat kínál számára Isten.

Minden korábbi nehézség dacára az  erősödött meg 
a szerzetesi hivatás útjára lépő fiatalemberben, hogy a vi-
lágnak szüksége van az Istenre tekintő ember munkájára. 
Erőt adott számára Szent Ágoston tanítása, akinek mű-
veivel már piarista diákként megismerkedett. „Több ezer 
oldalt olvastam el latinul, s egész életemet meghatározta, 
hogyan gondolkodott Szent Ágoston Európáról, valamint 
Isten dolgairól. Később is többször visszatértem hozzá, 
mint nagy mesteremhez.”

A szentmisét követően került sor a  Jelenits István éle-
téről szóló dokumentumfilm ősbemutatójára, amelyet két 
piarista öregdiák, Novák Tamás és Maróti-Agóts Ákos ké-
szített. A Lélek és betű című portréfilmet, amely utal a pi-
arista szerzetes első könyvére, a Betű és lélekre, november 
29-én tűzi műsorára a Duna Televízió, azon a napon, ami-
kor kereken hatvan évvel azelőtt Jelenits Istvánt Egerben 
pappá szentelték.

(w)
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‒ Miként értékeli a Központi Papnevelő 
Intézetben eltöltött éveket?
‒ Papságom egyharmada kötődik a  sze-
mináriumhoz. Nem véletlen, hogy a  cí-
meremben is megjelenik egy ikonikus 
részlete. Ott nevelkedtem, voltam prefek-
tusa, rektora. Most úgy látom, az elmúlt 
esztendők egyfajta felkészítést jelentettek 
a  mostani feladatomra. Ott meg kellett 
tanulnom jó vezetővé válni. Nagy peda-
gógus a Jóisten.

‒ Hogyan fogadta a Szentatya döntését? 
Lehetett erre készülni?
‒ Igen is, meg nem is. Nyilván voltak ta-
lálgatások, de én ezeknek nem szeretek 
felülni. Úgy voltam vele, bárki is lesz az új 
püspök, elfogadom szeretettel. Aztán egy 
júliusi szombaton hívtak a  nunciatúrá-
ról, hogy azonnal várnak, fontos ügyben, 
mondjam le az  aznapra tervezett prog-
ramjaimat. Akkor megdobbant a szívem, 
mert ilyenkor sejti az ember, hogy e mi-
att. Szóval bementem a kápolnába imád-
kozni, hogy arra tudjak igent mondani, 
amire az Úr hív. Aztán szépen fölmentem 
a nunciatúrára, ahol közölték, hogy elis-
merve az eddigi munkámat, a Szentatya 
kinevez váci püspöknek – elfogadom-e? 
Megilletődötten, izgalommal, de elfo-

gadtam. Külön öröm nekem, hogy Beer 
Miklós püspök atya, mint kiderült, értem 
imádkozott, engem szeretett volna utód-
jának.

‒ Miképpen élte meg a szentelést, melyek 
voltak a legmeghatóbb pillanatok?
‒ Az egyik legmélyebb élményem az volt, 
amikor leborultam a szentélyben. Az em-
ber ilyenkor teljes testhosszában hasra 
fekszik, az Úristen előtti teljes önátadás-
nak a  szimbólumaként. Huszonegy éve 
ugyanitt szenteltek pappá, akkor heten 
feküdtünk ott. Nem álmodtam akkor 
ilyesmiről, de most végtelen nyugalom-
mal adtam át magam annak az  újnak, 
másnak, amire most hívott a  Jóisten. 
A  másik ilyen meghatározó élményem 
volt, amikor a jelenlévő püspökök kézrá-
tétellel fejezték ki, hogy befogadnak ma-
guk közé, majd az egyházmegyénk papjai 
jöttek oda köszönteni, ami pedig tulaj-
donképpen azt jelzi, hogy elfogadnak en-
gem vezetőjüknek. Nagyon megható volt 
például, amikor Snell György püspök atya 
átölelt és azt mondta: hát szeresd a drága 
Váci Egyházmegyét!

‒ Zsúfolásig megtelt a székesegyház, sőt 
az  előtte lévő téren is rengetegen figyel-

ték kivetítőn keresztül a szertartást. Mit 
jelentett az, hogy ilyen sokan eljöttek 
az ünnepre?
‒ A munkatársaim becslése szerint csak-
nem háromezren jöttek el a  szentelésre, 
szerte az egyházmegyéből. Kétszáznegy-
venhét pap és harminc püspök volt jelen. 
Nagy örömmel és  nyugalommal töltött 
el, hogy ennyien szeretnek, ismernek, 
vagy örülnek annak, hogy saját papjai 
közül kapott új püspököt az  egyház-
megye. Az  pedig, hogy szinte lélegzet-
vételnyi pontossággal elő volt készítve 
a  szertartás, amit többször részleteiben 
átbeszéltünk és lepróbáltunk előtte, lehe-
tővé tette, hogy teljesen átadjam magam 
és megélhessem az ünnepet.

‒ Papi és püspöki jelmondatában is sze-
repel a hűség szó. Mit jelent ez a fogalom 
a saját életében?
‒ Az  érettségire kaptam a  volt maglódi 
plébánosomtól egy imakönyvet, aki ezt 
írta bele: „Légy hű mindhalálig, és  ne-
ked adom az  örök élet koronáját” (Jel 
2,10). Majd azt mondta, hogy ez a  leg-
fontosabb: hűségesnek lenni, mert Isten 
mindig hűséges. Én talán nem voltam 
mindig, minden körülmények között hű 
fia a Jóistennek, de a mennyei Atya mind-
végig hűséges volt hozzám. Anno ezért 
választottam ezt az idézetet papi jelmon-
datommá. Püspökként pedig azt, hogy: 
„Hűséges az Isten” (1Kor 10,13).

‒ „Szent zsúfoltságként” jellemezte 
a  mostani időszakot. Milyen feladatai 
vannak ezeknek a heteknek?
‒ Rengeteg találkozó, megbeszélés van 
ezekben a napokban, mindenki szeretne 
megismerkedni, üdvözölni, s én is szeret-
ném végiglátogatni a  papjaimat, és  per-
sze vannak ünnepi események, melyeken 
részt kell vennem, miközben ki kellene 
alakítani sok mindent magam körül, ami 
a  következő évek munkáját készíti elő. 
Feladat van rengeteg, de nagyon élvezem!

‒ Milyen emlékeket őriz Gödről? Mit 
üzen a gödieknek?
‒ Nagyon szépen köszönöm a gödi éveket, 
s  megmondom őszintén: nagy szerelem 
volt. Volt bennem egy fajta gyász, amikor 
el kellett köszönnöm a várostól. Minden-
kinek köszönöm, akitől kaptam valamit 
az  ott töltött éveim során. Azt kívánom, 
hogy az  a fajta életigenlő, eleven, lelkes 
hozzáállás ne szűnjön, mert erre nagy 
szükség van az Egyházban.

V. Pálfai Kinga

INTERJÚ

„Azért imádkoztam, hogy arra tudjak igent 
mondani, amire Isten hív”
Beszélgetés Marton Zsolt váci megyéspüspökkel

Mintha személyautóból egy Forma-1-es versenyautóba ült volna át – így érzi 
magát a püspöksége első heteiben Marton Zsolt. A kezdeti időszak szent zsú-
foltságában szakított időt arra, hogy röviden beszélgessünk az elmúlt évekről, 
és a közelmúlt meghatározó eseményeiről.
Huszonhét évesen, majdnem kész elhatározással iratkozott be a szeminárium-
ba. Püspöki titkár, káplán, majd plébános, esperes lett. Gödi évei után újra 
a papneveldébe került, immár annak vezetőjeként.

Marton Zsoltot augusztus 24-én szentelték a Váci Egyházmegye püspökévé. (A képen balra 
elődje, Beer Miklós püspök, jobbra Varga Lajos, az egyházmegye segédpüspöke)
 Fotó | Magyar Kurír – Lambert Attila
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Találkozónk az  elhunyt társainkra való 
emlékezéssel kezdődött. Málnási András 
így búcsúzott tőlük: „Emlékezünk rájuk, 
akik már nem lehetnek velünk! A  Du-
nánknál, mely számunkra örök. (…) Két 
évvel ezelőtt a  különleges bástyás partfa-
lunk büszkén álló fáihoz hasonlítottam 
eltávozott barátainkat és  magunkat, akik 
még itt vagyunk. Emlékeztek az almafára? 
Azt mondtam: kinőtt a földből, bírta a szél 
és a jeges ár gyötrését, gyümölcsöt hozott, 
túlélte a vandál kezek bántását, majd állva 
halt meg.

Ha most végignézünk a  parton, hiá-
nyoznak a  fák és  hiányoznak barátaink, 
akik nemrég mentek el, valahová egy égi 
nagy folyam partjára. Nem tudom fel-
sorolni valamennyiüket, de megidézem 
Haraszti Frédit, Nagyréti Tamást, Fazekas 
Árpit, Baloghné Szigeti Marikát, Baka 
Bélát és a 98 éves korában eltávozott Gábor 
Zoltánt, aki 1962-ben az Ady Klub első el-
nöke volt. Emlékezzünk rájuk!”

A hagyományoknak megfelelően Vértesi 
Klára úsztatta el a Duna hullámain a meg-
emlékezés virágait.

Már a  közösen elfogyasztott bogrács-
gulyásos ebédnél kialakultak a beszélgető, 
nosztalgiázó csoportok a  klubtagokból, 
a  régi focistákból, a  60 éve végzett osztá-
lyok tagjaiból, a rég nem látott barátokból.

A színházteremben az eltelt egy év ese-
ményeit megörökítő diaképeket vetítettük 
le. A  tavalyi iskolabúcsúztatáshoz kap-
csolódva bemutattam néhány friss fotót 
az  új óvoda építéséből. Időrendi sorrend-
ben fel idéz tem klubunk saját programjait 
és a közéleti eseményeket, amelyeken részt 
vettünk (városi ünnepségek, koszorúzá-
sok, kiállítások, hangversenyek, közösségi 
munkák, túrák, a golfpálya hasznosítására 
kiírt ötletpályázat és  – sajnálatosan – el-
hunyt társaink temetése).

A hivatalos kapcsolatok mellett figye-
lemre méltó együttműködést folytattunk 
a Bozóky Gyula Alapítvánnyal, a Felsőgödi 
Munkásdalkörrel és az Ismerjük meg Gö-
döt együtt Facebook-csoporttal.

Simkó Géza „Az FTK focilegendái” című 
tartalmas összeállításában eddig nem pub-
likált érdekes dokumentumokat mutatott 
be a  jövőre 100 éves, első gödi civil szer-
vezet működéséről, a  Gödi TK és  a  Gödi 
TSZSE 1974-es egyesülésig bezárólag.

Dr. Gajáry Antal köszöntötte a  január-
ban Göd Város Alkotó- és Előadóművésze 
díjjal kitüntetett 95 éves Felsőgödi Mun-
kásdalkört. A  jelenlévők tiszteletére a  kó-
rus elénekelt három dalt, Beranek Aranka 
vezényletével.

A 60 és 50 éve végzett felsőgödi jubiláló 
évfolyamokat Szigetiné Márta nyugdíjas 

pedagógustársunk köszöntötte, miközben 
a régi tablókat nézegettük.

Nagy Péter bemutatta az  1959-es évfo-
lyam összegyűjtött fotóit, közösen talál-
gatva egy-egy osztálytárs elfelejtett nevét. 
Angyal Erzsébet elküldte az  1959 és  1963 
közötti évek társasági eseményeiről szóló 
meghívógyűjteményét.

Román János társelnök-társrendező bará-
tommal közösen helytörténeti kiadványok-
kal ‒ és virágcsokorral ‒ köszöntük meg dr. 
Horváth László Gödi SE-elnök és Katona Éva 
nyugdíjas tanárnő érdeklődő részvételét.

Délután a  Teddy Bear gitárduó retró 
slágereket felidézve teremtett hangulatos 
hátteret a  kerthelyiségben a  bensőséges, 
múltidéző beszélgetéseknek.

Most, jó néhány hét elteltével önkéntele-
nül felmerül a kérdés: mi jön ezután? Ez év 
végéig határozott terveink vannak. Immár 
kilenc éve, 2010 novemberében újítottuk fel 
az  egykori Ady Ifjúsági Klubot. Az  akkor 
megfogalmazott és  időközben kibővített 
céljainkat nagyrészt teljesítettük.

Az Ady Klub külső környezetének felújí-
tása (kerítés, akadálymentes feljáró rámpa 
létesítése és kertrendezés) még várat magá-
ra. Jövőre ‒ hivatalos és civil egyetértéssel 
– mindez bizonyára megvalósul.

Gallé Gábor vezetőségi tag,
programszervező, Retró Ady Klub

KÖZÖSSÉG

Visszatekintés a 8. Retró Családi Találkozóra
Szeszélyes nyár volt az idei, az időjárás azonban kegyes volt hozzánk augusztus 
4-én, vasárnap: mintegy százan gyűltünk össze a Duna-parton.

Málnási András beszél

Az 1959-ben végzett évfolyam egy része

Simkó Géza által megőrzött labdarúgó 
relikviák
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A   gödi Növénykedvelők Klubja az  önkormányzat anyagi 
támogatásával növénymentő ládákat helyez el a  város hat 
különböző pontján. A ládákba bárki beleteheti a feleslegessé 
vált kerti vagy szobanövényeit, és akinek megtetszik vala-
melyik, ingyen elviheti.

A kezdeményezést elindító növénykedvelők a  ládához 
tartozó tájékoztatóban azt kérik, mindenki írja rá egy cédu-
lára, hogy milyen növényt tett a dobozba.

A közösségi kezdeményezésnek köszönhetően új gazdá-
ra találhatnak facsemeték, bokrok, virághagymák, magok 
és palánták. Mostantól a megunt vagy a kertben túlszapo-
rodott növényeknek nem kell elpusztulniuk, hiszen mások 
esetleg szívesen a gondjukat viselnék, és örülnének nekik. 

Az első két ládát már használatba vehetik a  gödiek. 
Az  egyik a  művelődési ház előtt áll a  Pesti úton, a  másik 
a Mosoly ABC bejárata közelében az Alagút utcában. 

A növénymentő kezdeményezés további alakulásáról hírt 
adunk majd a Gödi Körképben. GK

A Kertbarátok Klubja szervezésében 
rendezték meg szeptember 14. és  16. 
között a Kertkultúrák és gyűjtemények 
kiállítását a  József Attila Művelődési 
Házban, ami csúcspontja az egész éves 
kertbarát munkának.

A kiállítás megnyitóján Antal 
György Bálint, a  klub elnöke köszön-
tőbeszédében elmondta, hogy a kertet 
szerető és egykor kertészkedő embere-
ket nem szabad „leírni”. „Ők az életük 
során nem csak kertészkedtek, hanem 
kézimunkáztak: kötöttek, horgoltak, 
hímeztek, gobelineztek, és voltak, akik 
gyűjtöttek valamit. Az ő munkáikat is 
be kell mutatni, helyük van a közössé-
günkben. Most bemutatkoznak az  al-
kotásaikkal, gyűjteményeikkel. Most 

ők vannak a  középpontban, s  nem 
a kertjeik. Bár néhányan még megfog-
ják az ültetőfát, a kapát és a permete-
zőgépet.”

A Kertbarátok Klubjának aktív 
tagjai a  termesztett növényeiket mu-
tatták be, míg azok, akik már nem 
kertészkednek, gyűjteményeiket, ké-
zimunkáikat, tablóikat állították ki.

Markó József polgármester nyitot-
ta meg a  kiállítást, melyen 17 kiállító 
mutatta be zöldségeit, gyümölcseit, 
virágait, egyéb növényeit, lekvárjait, 
illetve kézimunkáit, érme- és  bélyeg-
gyűjteményét. Mindenki kapott em-
léklapot, valamint apró ajándékokat. 
Az  esemény végén volt idő a  kötetlen 
beszélgetésekre is. A  három napig 

nyitva tartó kiállítást idén négy iskolai 
osztály is megtekintette.

A klub soron következő programja 
az  október 7-i közgyűlés, ahol beszá-
molnak az eltelt évről, illetve megbeszé-
lik a jövő évre tervezett programokat.

Antal György Bálint lapunknak el-
mondta, nem szabad megtörténnie 
annak, hogy a 46 évvel ezelőtt alakult 
klub megszűnjön, ezért szeretnék, ha 
fiatal nyugdíjasok is csatlakoznának 
hozzájuk. „Úgy érezzük, hogy öregszik 
a klub, és ha ez így folytatódik, akkor 
nem lesz, aki továbbvigye. Várunk 
mindenkit, akinek van egy kis kertje, 
szobanövényei, vagy bármilyen kötő-
dése a növényekhez.”

V.-Sz. E.

CIVIL ÉLET

Kertkultúrák és gyűjtemények kiállítása

A kiállítók valamennyien ajándékot és emléklapot vehettek át Antal György Bálint 
klubelnöktől (jobbra) és Markó József polgármestertől

A konyhakertekben termett zöldségek 
és gyümölcsök a kertészek nagy 
szakértelméről árulkodtak

KEZDEMÉNYEZÉS

Növénymentő ládák városszerte
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Ismerjük meg Gödöt együtt!
Helyismereti séták kicsiknek és nagyoknak

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

A Huzella-kert őszi pompája
Időpont: 2019. november 9., szombat 15-től 17 óráig
Gyülekezés: A Huzella-kert bejáratánál (Göd, Jávorka utca 14.)
A program hossza: kb. 60-90 perc.
Belépődíj: 250 Ft /fő, ami helyben fizetendő a gondnoknak.
Megjegyzés: A kert csak kísérettel látogatható.

Az ELTE Füvészkert  „Huzella-kert” természetvédelmi terület 
és  ökoturisztikai állomás, amelyet ártéri galériaerdő szegélyez. 
Területe 5,5 hektár, vagyis nagyobb, mint a pesti Füvészkerté.
A főként örökzöldeket, közöttük országosan is jegyzett ritkasá-
gokat tartalmazó gyűjtemény a domborzatot követő ligetes szer-
kezetben helyezkedik el.
A növényfoltok gazdag madár- és rovarvilágnak kínálnak válto-
zatos élőhelyet, de rajtuk kívül lakik itt egy rókacsalád is, vízi sik-
lók és ‒ ha eléggé csendesen mozgunk ‒ még egy idetévedt őzt is 
megpillanthatunk.
A kertben több forrás és  lépcsőzetes mederben kialakított tó-
rendszer található.
A korábbi séták során már sokat beszéltünk a kert eseményekben 
gazdag múltjáról, Huzella Tivadarról és családjáról, az általa lét-
rehozott kutatóállomás sorsáról és az itt valaha folyt tudományos 
kutatásokról. Ha lesz rá igény, akkor most is visszatérhetünk 
ezekhez a kimeríthetetlen témákhoz, de most inkább az ERDŐ 
lenne a  főszereplő, amely a  maga csöndes módján már a  télre 
készül. Eközben észrevétlenül egy kis „erdőfürdőt” is veszünk 
majd, amely legalább néhány napra feljavítja az immunrendsze-
rünket és a kedélyállapotunkat. Hogy hogyan és miért segítenek 
nekünk a fák, arra együtt keressük majd a választ.

Előkészületben: 2019. december 8., vasárnap, 10-től 13 óráig
Száz forrás vidéke – séta a parti fövenyen a dunakeszi révig, 
a páratlan geológiai jelenségek megfigyelésével. 
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Egy hét a környezetkímélő 
mobilitásért 
A környezetvédő közlekedés népszerűsítése érdekében hatodszor 
csatlakozott városunk az Európai Mobilitási Hét rendezvényso-
rozathoz. A  fenntarthatóság, a  környezet- és az  egészségtuda-
tosság fontosságát hangsúlyozó programok ezúttal is igyekeztek 
elérni a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A gyerekeknek meg-
hirdetett „Klímavédő közlekedés” című rajzpályázatra sok pá-
lyamű érkezett. A legjobbakból december 9. és 20. között látható 
majd kiállítás a József Attila Művelődési Ház emeleti termében. 

Az általános iskolások számára nagy élményt jelentett, hogy 
akadálypályán tesztelhettek elektromos kerékpárokat és rolle-
reket. A kerékpáros programok iránt is nagy volt az érdeklődés. 
A hűvös időjárás ellenére sokan vettek részt a kerékpárszerelő be-
mutatón és az éjszakai biciklitúrán, illetve a város történelmi ese-
ményeinek színhelyeit végiglátogató kerékpáros kiránduláson is. 

Igazi felszabadult dunai élményben lehetett részük azoknak, 
akik csatlakoztak a szombati sárkányhajós túrához. A város szá-
mos üzletében értékes pontokat gyűjthettek, akik a  közlekedés 
környezettudatos módját választották, és így indultak vásárolni. 
Idén is megrendezték a népszerű városvédő versenyt. Az ered-
ményekről a Gödi Körkép következő lapszáma ad tájékoztatást. 

A pontgyűjtő akciót és a programhét megrendezését számos 
helyi üzlet támogatta:

FELSŐGÖD
Piramis Építőház • Játékcsillag áruház • Vega-Impex Kft. • Tücsök 
Papír Írószer • Márton Olga Papír Írószer • Papírház • Felsőgöd, Kínai 
áruház • Vilmos zöldséges • Borostyán Csemege • Angol használt 
ruha, játék • Wolav gazdabolt • Bababolt • Kenyérlelde

ALSÓGÖD
Mosoly ABC • Alsógödi Barkácsbolt • Firka Papírbolt • Fujer 
Élelmiszerbolt • Kreatív Ajándék • Napfény Áruház • Vitamin Station 
• Kincsem Pékség • Biobolt (Mógor ház) • Kossuth utcai zöldséges

GK
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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:

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 dí-
jat a helyszínen kell kifizetni. (Átvételi dí-
jak: 1 zsák vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 Ft.) 
Az  átadásnál lakcímkártya bemutatása 
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

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!
FELHÍVÁS

Az önkormányzat segítséget kínál a diófák kártevője elleni védekezéshez
Magyarországon 2011 óta terjed 
az  Észak-Amerikából származó nyugati 
dióburok-fúrólégy. A dió zöld burkában 
fejlődnek ki a  lárvák, és az  összerágott, 
nedvesen rothadó burok alatt elfekete-
dik a  dió héja, ehetetlen lesz a  termés. 
Sajnos az  idei évben ez a  kártevő jelen-
tősen károsította a  Gödön található 
diófák többségét. Ellene permetezéssel 
lehet védekezni, de igen gazdaságtalan 
egyesével árajánlatot kérni a  védeke-
zésre. Az  önkormányzat ezért szeretne 

segítséget nyújtani a  lakosoknak azzal, 
hogy a beérkező igények alapján együttes 
árajánlatot kér a  megfelelő engedéllyel 
rendelkező vállalkozóktól a  permetezés 
elvégzésére. 

Fontos tudni, hogy a  magánkertek-
ben lévő diófák növényvédelme a  min-
denkori ingatlantulajdonos feladata. 
Az  önkormányzat azzal tud segíteni, 
hogy az  összesített igények alapján na-
gyobb tételre mennyiségi kedvezményt 
tud kérni, a  permetezés költségét azon-

ban minden jelentkezőnek magának kell 
vállalnia. 

Mindezeket figyelembe véve 
a diofagod@gmail.com e-mail-címre vár-
juk azok jelentkezését, akik szeretnének 
a növényvédekezési akcióban részt ven-
ni. A  jelentkezéskor, kérjük, írják meg, 
hogy hány darab, milyen magas, és az ut-
cafronttól milyen távolságban lévő dió-
fákat szeretnének permeteztetni. A je-
lentkezés még nem jelent megrendelést.

Göd Város Önkormányzata

Már a  korábbi években is történtek lakossági bejelentések 
amiatt, hogy patkányok jelentek meg egyes lakóházak kö-
zelében. Ezek a bejelentések idén ősszel megszaporodtak, és 
a  város különböző pontjairól érkeztek/érkeznek. A  patká-
nyok a testükre tapadt kórokozókkal szennyezik be az em-
beri fogyasztásra szánt élelmiszereket, ezzel ételmérgezé-
seket okozva. A  különböző állati betegségek terjesztésével 

pedig járványokat idézhetnek elő, ezért nagy jelentőséggel 
bír a patkányok irtása. Arra kérjük a lakosságot, ha élő pat-
kányt vagy patkánytetemet találnak, segítsék a  fertőzések 
megelőzését azzal, hogy telefonon, vagy e-mailben bejelen-
tést tesznek az  észlelésről Rapay Tamás hatósági ügyinté-
zőnél. Telefon: (06 27)530-064, e-mail: rapaytamas@god.hu. 

Göd Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Október végén kezdődik a patkányirtás
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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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Oktatás-nevelés

KASTÉLY ÓVODA

Ismét ovis sárkány, mert evezni 
jóóóóó!

Hogy mit csinál az ember lánya, ha kitör a vakáció? Természete-
sen pihen és feltöltődik. De mit tesz egy pedagógus, aki imádja 
a gyerekeket és a Dunát?

Tavaly nagy lelkesedéssel és  az  újdonság pezsdítő érzésével 
vágtunk bele Stetina Mónikával A hétfejű sárkány a kastélyban 
projektbe, amelynek során vasárnaponként óvodás családokat 
sárkányhajóztattunk ‒ Rabnecz Károly jóvoltából ‒ a Dunán.

Idén ez a kezdeményezés a szülők kérésére folytatódott, és lel-
kesedésünk ‒ a csuda tudja, miért ‒ még nagyobb lett.

Kéthetente vasárnap reggel gyülekeztek az apróbbak és a na-
gyobbacskák a  Duna-parti faháznál. Minden gyerek tudja jól, 
hogy a  legfontosabb a  mentőmellény, a  nélkül nem szállhat be 
a hajóba. És persze kell még evező is, ami hol tempósabban, hol 
komótosabban húzza a vizet. Megtanulják az ovisok, hogy mit 
jelent az „elöl a  lapát”, és azt is, hogy a dobos az első evezősök 
ritmusát üti. Megtanulják továbbá, hogy ha nem eveznek, akkor 
a  lapátot tegyék maguk elé, és  azt is, hogy a  kormányos szava 
mindenek felett áll.

Látunk gémeket, vadkacsákat, nagy hajókat, pancsolunk, ha 
kikötünk, és köveket meg csigákat gyűjtünk...

Tulajdonképpen mi, óvodapedagógusok sem tudjuk meg-
magyarázni, hogy miért várjuk oly türelmetlenül a  vasárnapi 
találkozásokat, csakúgy, mint a gyerekek és szüleik. Azt is csak 
sejtjük, hogy mi lehet az a varázs, amely mindannyiunkat meg-
babonáz.

Talán a  sok nevetés, a  jókedv, az  együtt töltött minőségi idő 
a természetben, de az is lehet, hogy mindez együtt tölti fel a lel-
künket.

Egy csónakban evezünk, egymásért, miközben egy sárkány 
vigyáz ránk. Azt hiszem, ennél nem is kell több.

Huszár Erika,
a Kastély Óvoda Katica csoportjának óvónője

Sajtóközlemény
30,47 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ TÁMOGATÁST NYERT 
AZ E-GÉPTÁR KFT. A PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KON-
CEPCIÓJA 2014-2030 ÉS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
PROGRAMJA 2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ CÉL-
ZOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI KERETBŐL.

A Pénzügyminisztérium által biztosított 30,47 millió forint összegű 
támogatás segítségével egy új, korszerű telephely építésére irá-
nyuló beruházás valósul meg az E-GÉPTÁR KFT. Sződön található 
telephelyén. A beruházás során megvalósuló telephelyfejlesztés 
eredményeként jelentős kapacitásbővülés valósul meg.

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatási program keretében mikro-, 
kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest me-
gye területén c. felhívására benyújtott, PM_KKVTELEP_2018/74 
azonosító számú projekt megvalósításához a Pénzügyminisztéri-
um által nyújtott pénzügyi támogatás eredményeként, az E-GÉP-
TÁR Kft. új telephelyet épít Sződön, a Szent István utcában található 
saját tulajdonú ipari területen. A fejlesztést erősíti a vállalat jelen-
legi tevékenységi körét azzal, hogy a termelési kapacitás 10%-ot 
meghaladó mértékben nő. 

A projekt kezdő időpontja:  2019. június 1.
A projekt várható befejezése:  2021. május 31.
A megvalósítás helyszíne: 2134 Sződ, Szent István u. 6. 

További információ kérhető:
Simon Norbert ügyvezetőtől
telefonszám: +36 30 558 7646
e-mailcím: info@egeptar.hu
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Valódi, a lélek mélyére ható nevelést akarunk adni a Búza-
szemben a  gyerekeknek, hogy kezeink közül magas értel-
mi és  érzelmi intelligenciával, együttműködési készséggel 
rendelkező, közösségformáló emberek kerüljenek ki, akik 

családjuk, nemzetük, egyházuk kovászai lesznek. A  lélek 
mélyére művészettel és  szakralitással juthatunk el, s a ne-
velőknek ehhez lélekbúvároknak is kell lenniük. A magyar 
néphagyomány – népdal, népzene, néptánc, népi kézműves-
ség – egyszerre fejleszti az értelmet és az érzelmet, s ad ma-
gyar identitást, Kodállyal szólva: tudatalatti magyarságot. 
Tanítványaink egyéni boldogsága mellett az ország, a nem-
zet jövője a tét. Ezért minden gyermekből ki kell szeretnünk 
a legjobbat, amivel istenadta tehetségét kifejlesztheti.

Gyermekeink ott vannak a  legjobb középiskolákban, de 
a legbüszkébbek arra vagyunk, ha boldogan élnek a terem-
tett világban.

A Búzaszemet 176 gyermekre terveztük, ezt elértük. Most 
azon dolgozunk, hogy a gyerekeink minél teljesebben meg-
kapják nálunk, iskolaidőben, délután négy óráig az általá-
nos iskolai oktatást, a művészeti képzést és a szükséges fej-
lesztéseket is.

Gerber Bori igazgató és Horváth Szilárd igazgatóhelyettes

Tanévkezdő gondolatok
Szeptemberi lapszámunk oktatás-nevelés rovatában 
városunk tanintézményei a nyári programjaikról, a tá-
borokról és  a  kirándulásokról, a  sport- és  egyéb ver-
senyeken elért eredményekről számoltak be. Emellett 

közöltünk egy képes összeállítást is a  tanévnyitó ün-
nepségekről.
Ezúttal arra kértük a négy iskolaigazgatót, hogy osszák meg 
velünk a most induló tanévvel kapcsolatos gondolataikat.

A Búzaszem Iskola első osztályos tanulói az új tanév első napjaiban

BÚZASZEM ISKOLA

Mindent egy helyen
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Bár az  ország legtöbb iskolájában a  csengő jelzi az  új tanév 
kezdetét, a gödi piarban ez másképpen történik. Pontosabban: 
ez is másként. A diákok és a tanárok közös szentmisével indí-
tották útjára a 2019/2020-as tanévet. A Veni Sanctét az iskola 
főigazgatója, Valaczka János Pál celebrálta.

‒ Idén különösen nagy izgalommal vártuk a  szeptembert, 
ugyanis elindult a második orientációs év – mondta Valaczka Já-
nos Pál, a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium 
főigazgatója. – Büszkén mondhatom, hogy megteltek a  helyek, 
nagy az érdeklődés a merőben új pedagógiát hozó képzés iránt.

A gödi modell alapján az idei évtől az ország több intézményé-
ben is elindult az orientáció.

‒ Nagy öröm ez nekünk, hiszen az volt a cél, hogy Gödön olyan 
modell szülessen, amely országosan adaptálható annak érdekében, 
hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok egyéni útja 
és a pályaorientáció. Idén nálunk ráadásul eggyel nő a tét. Amellett, 
hogy a tavalyi év tapasztalataira alapozva továbbfejlesztjük az orien-
tációt, keressük azokat az utakat is, hogy a hagyományos szakkép-
zésünkbe miképpen tudjuk átemelni az ott alkalmazott új, gyerek-
központú pedagógiát. Ehhez kívánok mindnyájunknak jó munkát 
és sok örömet! – fogalmazott a tanévnyitón a főigazgató.

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévet 126 kis 
elsős kezdte meg, teljes tanulói létszámunk 
jelenleg 877. Ebben az  évben hat pedagó-
gustársunk megy nyugdíjba, három kollé-
ga pedig új munkahelyen folytatja pályafu-
tását. Helyüket sikerült szakos nevelőkkel 
betölteni, közülük kettő pályakezdő taní-
tónő. Reméljük, sikerül minél hamarabb 
beilleszkedniük közösségünkbe, és  ötlete-
ikkel, tapasztalataikkal tovább fogják szí-
nesíteni iskolánk életét.

Jelentős önkormányzati és szülői segítsé-
get kaptunk ahhoz, hogy egyre javuló felté-
telek mellett végezhessük nevelőmunkán-
kat. Ebben a  tanévben tovább folytatjuk 

hagyományainkat, így a  Népmese Napja, 
az Idegennyelvi Hét, az alsós Huzella Hét, 
a  Gyermeknapi Kavalkád, a  Természettu-
dományos Hét, a mobilitás heti programok, 
a  karácsony előtti Cserebere Vásár mind-
mind várva várt programok. Az Ökoprog-
ram keretében iskolánk az előző tanévben 
csatlakozott a  PontVelem Okos Program-
hoz, amely idén is folytatódik. Lesz pa-
pírgyűjtés, természetjáró szakkör évi hét 
túrával, folyamatos szemétszedés az iskola 
környékén és a Duna-parton, valamint sze-
lektív hulladékgyűjtés.

Horváth Ferenc igazgató

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Új tanárok, új fejlesztések
Örömmel fogadtuk iskolánkban új kollégáinkat: Haljárszki Dóra 
testnevelést, Pintye Marinetta tanító az  elsősöket, míg volt ta-
nítványunk, Pozsonyi Petra Rita biológiát és kémiát fog oktatni. 
Verbay Zsolt zongoratanár, illetve Ujhelyi Éva tanító ‒ korábbi 
kollégáink ‒ szintén visszatértek közénk.

A tankerület támogatásával több karbantartási munkára is 
sor került a  nyáron: villanyszerelésre, vízszerelésre és  festésre. 
A  Kodály-program keretén belül új hangszerekkel gazdagítot-
ták a művészetoktatást, egy teremben pedig új tanulói asztalo-
kat és székeket biztosítottak a diákjaink számára. Intézményünk 
működtetője a  Dunakeszi Tankerületi Központ, de Göd Város 
Önkormányzata is erőn felül segítette iskolánkat. Megszervez-
ték nyáron az ablakok garanciális javítását, és sor került a hom-
lokzat festésére is. Támogatásukkal bővülnek sporteszközeink: 
új svédszekrényt, zsámolyokat, labdákat vásárolhatunk. A  Né-

meth László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa is 
segítette a  tanulók iskolakez-
dését szülői és az 1%-os adó-
felajánlásokból: a  könyvtár-
ba új könyvek, folyóiratok, 
a  nyelvoktatáshoz és  a  méré-
sekhez magnók, sportszerek, 
a  délutáni órákhoz fejlesztő 
és  homokozó játékok, lab-
dák kerültek beszerzésre. 
Köszönjük Göd Város Ön-
kormányzatának, a  Dunake-
szi Tankerületi Központnak 
és  az  Alapítványnak, hogy 
támogatásukkal gyermeke-
ink hétköznapjait színesebbé, 
boldogabbá és  örömtelivé te-
hetjük.

Bajkó Ildikó igazgató

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Göd 2.0: új év, újabb kihívások

Valaczka János Pál főigazgató

HUZELLA ISKOLA

Programokban gazdag tanévet 
kezdtünk
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‒ Mindenekelőtt arra volnék kíváncsi, 
hogy ön miképpen került az operaéne-
kesi pályára?
‒ Jómagam már a sorkatonai szolgála-
tom idején a Honvéd Művészegyüttes-
ben énekeltem, majd azt követően húsz 
éven át a Magyar Rádió énekkarának 
voltam a  tagja. Később csatlakoztam 
egy olasz‒osztrák szervezésű com-
pagnia di viaggióhoz, amolyan utazó 
társulathoz, amely két-három hónapos 
nyugat-európai turnékon szerepelt.

Mindeközben részt vettem egy 
olyan alkalmi társulat munkájában 
is, amelynek zöme operaházi tag volt, 
többségük a kórusban énekelt.

Noha emellett voltak szólóéneke-
si fellépéseim is, azaz semmiképpen 
sem panaszkodhattam, mégis támadt 
egy olyan ötletem, hogy össze kelle-
ne hozni egy olyan társulatot, amely 
az  operairodalom népszerűsítésére 
szerződik. Egy koncert során talál-
koztam a  kitűnő szopránénekessel, 
Kovács Ágnessel, aki jelenleg is oszlo-
pos tagja az  Animato Operatársulat-
nak. Vele sokat beszélgettünk erről, 
s egyre többször vállaltunk közös fel-
lépéseket.

Kezdetben az volt az elképzelésünk, 
hogy különösebb tematikai meg-
fontolások nélkül hívjuk áriaestekre 
az  azokra fogékony gödi közönsé-
get. Ez  ügyben megkerestem Szabó 

Zsuzsát, a  művelődési ház vezetőjét, 
aki az elképzeléseink mellé állt. Pró-
baképpen, talán 2008 decemberében 
szerveztünk is egy koncertet, ahol 
még ketten léptünk fel Ágival. Persze 
egyre többször gondoltunk arra, hogy 
milyen jó lenne mellénk egy tenor, 
egy alt…

‒ Ezek szerint sikerrel jártak, hiszen 
az  Animato Operatársulat immár ti-
zenkét éve létezik.
‒ A  társulat magva az  a négy énekes, 
akik valóban már 12 éve jelen vannak 
a  gödi hangversenyéletben. Kovács 
Ágnes mellett Bándi Írisz Réka (alt), 
Pető József (tenor), a  basszbariton pe-
dig jómagam vagyok. Hozzánk csatla-
kozik időnként Szilárdi Katalin (szop-
rán) Viszló István (tenor), Gaál Csaba 
(bariton) és Jekl László (basszbariton). 
Az operaestekhez, persze, szükség van 
hangszeres kíséretre is. Sok évtizedes 
barátság fűz Salgó Tamáshoz, az Ope-
raház karnagyához, aki a  kezdetektől 
zongorakísérőnk, korrepetitorunk 
és a társulat művészeti vezetője. Hosz-
szú évek óta létezik egy stabil törzskö-
zönségünk, sőt új vendégek is érkez-
nek, ám sajnos kevés közöttük a fiatal.

‒ Talán e  beszélgetésünket elolvassák 
majd a gödi művészeti iskolák zenepe-
dagógusai is. Az  Animato a  kezdetek 
kezdetén milyen műsorokkal lépett 
a közönség elé?
‒ Bevallom, az elején voltak félelmeink, 
hiszen a klasszikus zene nem tartozik 
a legnépszerűbb műfajok közé, a pop-
zenével és  a  musicalekkel nehezen 
veszi fel a versenyt. Legelőször ismert 
és  népszerű operaslágereket tűztünk 
műsorra. Műsorpolitikánk vezérelve 
máig az, ami a hasonló társulatokhoz 
képest talán egyedülállónak mondha-
tó, hogy mi nem törekszünk arra, hogy 
a  népszerűség érdekében keverjük 
az egyes műfajokat.

Nagyon hamar, már a  harmadik 
vagy negyedik koncertünk után átáll-
tunk arra, hogy tematikus hangver-
senyeket rendezzünk. Az  első ilyen 
2009-ben, az  augusztus 20-ai városi 
ünnepségsorozathoz illeszkedett, azzal 
a  „munkacímmel”, hogy a  szabadság 
eszméje Verdi Don Carlos című ope-
rájában.

Onnantól kezdve tematikus kon-
certeket adtunk, például zeneszerzők, 
nemzetek vagy éppen az egyes operák 
szerint. Emlékszem, volt egy hosszú 

A színpadon Salgó Tamás, Lukács István, Apagyi Melinda, Bándi Irisz Réka, Viszló István, 
Kovács Ágnes és Pető József fogadja a tapsokat

Lukács István

ZENE

Az operairodalom remekei Gödön is hallhatóak
Az operák gödi szerelmesei hosszú esztendők óta élvezhetik az Animato Operatársulat koncertjeit. A soron következő, 
novemberi fellépésük apropóján Lukács István operaénekest, a társulat létrehozóját arra kértük, meséljen az Animato 
munkájáról.

KULTÚRA
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KÖNYVES ÖTÖS
októberi könyvajánlatunk:
Anne Tyler: Óratánc
John Irving: Fohász Owen Meanyért
Walter Isaacson: Leonardo da Vinci
Juan Marsé: Gyíkfarkak
Pataki Éva – Mészáros Márta – Törőcsik Mari: Aurora Borealis

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Alessandro Baricco: Tengeróceán
Időpont: 2019. október 29. (kedd) 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. október 25. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. november 8. (péntek) 13 órától 17 óráig 

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

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

sorozatunk, amelynek az  volt a  címe, 
hogy Az áriáktól a szextettig, melyhez, 
persze, több énekesre volt szükségünk. 
De volt bel canto koncertünk, a Verdi 
bicentenáriumi sorozatunk bő másfél 
éven át tartott, végigvettük szinte a tel-
jes életművet.

Általában évente három-négy kon-
certet adunk, melyeknek főpróbája 
többnyire a  Testnevelési Egyetemen 
van.

‒ Miért pont ott?
‒ Amikor koncertezni kezdtünk, szük-
ségünk volt egy műsorvezetőre. Kez-
detben dr. Pavlik Gábor, a Testnevelési 
Egyetem professzora, nagy zenebarát 
vállalta ezt a  feladatot. Ő  egyébként 
évtizedek óta szervez az  egyetemen 
hasonló zenei esteket, melyeken mi 
is gyakran fellépünk. Természetes 
volt tehát, hogy őt hívtuk műsort ve-
zetni. Aztán egyszer egy pesti kon-
certünkre egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott eljönni, s mivel feleségem, 
Apagyi Melinda is otthonosan mozog 
a  komolyzene területén, vállalta ezt 
a  feladatot, amelyet azóta is szívesen 
és nagyszerűen lát el.

Nem számoltam össze, de eddig leg-
alább 45-50 koncertet adtunk az  el-
múlt évek során a József Attila Műve-
lődési Házban.

‒ A  soron következő, november 9-ei 
Operabarátok órájának mi szerepel 
a műsorán?
‒ Folytatjuk az Operaegyüttesek című 
sorozatunkat, ezúttal a  Bohémélettel. 
Áriák, duettek, tercettek, recitativók 
követik majd egymást, ahogyan az az 
operaszínpadon is megjelenik. Végig-
haladunk az opera teljes történetén.

Jövő tavasszal három operával foly-
tatjuk, az  Álarcosbállal, a  Lammer-
moori Luciával és a Parasztbecsülettel, 
ősszel pedig az Aida következik.

‒ Felmerült-e annak a lehetősége, hogy 
egyszer közösen lépjenek fel a Kincsem 
vonósnégyessel?
‒ Ez részben már megvalósult, ugyanis 
legutóbbi koncertünkön, mivel a Don 
Carlos egyik jelenetét cselló kíséri, 
ezt a kíséretet Bartos Csaba nagy örö-
münkre elvállalta. A közös munka te-
hát már elindult. Remélem, lesz ennek 
folytatása.

Walter Béla

DIGITÁLIS FORMÁBAN IS ELÉRHETŐK A

Gödi Almanach
KÖTE TE I !

A Gödi Almanach valamennyi eddig megjelent kötete  
már digitalizált formában is elérhető a városi weboldalon,  

a következő linkeken:
www.god.hu/varos/almanach/

www.godikorkep.hu/godi-almanach/

A kötetekben keresőszó megadásával bármilyen keresett tartalomra 
könnyen és gyorsan rátalálhatnak a város története iránt érdeklődők.
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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

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
2019. október 13., vasárnap 19 óra
Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig – bohózat
A Váci Dunakanyar Színház produkciója
2019. október 16. – október 20.
19. Kaleidoszkóp VersFesztivál
Váci Dunakanyar Színház, Rubra Art Lounge
2019. október 16., szerda 19 óra
Németh Ervin: Mindörökké Júlia színpadi játék
A Soproni Petőfi Színház előadása
2019. október 17., csütörtök 10 óra
ADYnemADYde kortárs dokumentumszínház
A Zichy Szín-Műhely előadása Ady Endre halálának 100. évfordulójára
2019. október 17., csütörtök 13:30 
Petőfi Sándor: Útirajzok – Egy fiatalember visszaemlékezései
Jánosi Ferenc és Szemerédi Bernadett estje
2019. október 17., csütörtök 16 óra
Minden rendű emberi dolgokhoz
A Holdvilág Kamaraszínház előadása
2019. október 18., péntek 13 óra
Babits Mihály: Jónás könyve
Mercs János debreceni színművész előadásában
2019. október 18., péntek 16 óra
Senki Fia
François Villon balladái Faludy György átköltésében, Dévai Zoltán 
előadásában – A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása
2019. október 18., péntek 19 óra
Verslábak neccharisnyában
Az E-Mancik Színházi Manufaktúra előadása
2019. október 18., péntek 21 óra
Lírai könnyűzenei est a VersFesztivál Rubra színpadán
Gerendás Péter, Molnár György és Nemes Levente koncertje
2019. október 19. szombat, 11 óra
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása
2019. október 19., szombat 13 óra
Kávéházi Versmondó Szalon
Nem hivatásos versmondók versenye
2019. október 19., szombat 15:30
Szívlapát – versszínház
A Bethlen Téri Színház és Manna Produkció előadása
14 éven felülieknek!
2019. október 19., szombat 18 óra
VersFilmes sarok
2019. október 19., szombat 20 óra
Varidance – Verslábak
táncszínházi előadás
2019. október 20. vasárnap 10 óra
Ördögmese
A Simorág TánCirkusz előadása
2019. október 20., vasárnap 12:30
DuplaSzaltó
A GlobART Társulat előadása
2019. október 20., vasárnap 14:30
Villon Tv
A Világszínpad BT Társulat előadása
2019. október 20., vasárnap 15:30
SzínVers
Kortárs és klasszikus magyar költészeti alkotások versenye
2019. október 20., vasárnap 17:30
Díjkiosztó GálaEst
2019. október 26., szombat 19 óra
Szép nyári nap – Neoton musical

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

2019. október 26-án, szombaton 17 órakor:

Magyar táj magyar fényecsettel 
Málnási András vetítése 

Érdeklődőket szívesen látunk!
Infó: retroadyklub@gmail.com,

(06 30) 370-2491
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‒ Mikor és kinek a kezdeményezésére 
alakult meg a kvartett?
‒ Amikor az Operaház az épület felújí-
tása miatt bezárt, a  Budapesti Filhar-
móniai Társaság koncerthelyszíneket 
keresett. Feleségemmel, Danyílova 
Galínával, az  Opera koncertmesteré-
vel akkoriban költöztünk Gödre. 2017 
nyarán kopogtattam be a József Attila 
Művelődési Házba, ahol tárt karokkal 
fogadtak, sőt Szabó Zsuzsa igazgató 
asszonnyal azonnal tervezgetni kezd-
tük a közeljövőt. Olyannyira, hogy már 
augusztusban megtartottuk a  „nyár-
búcsúztató” koncertet Haydn, Mozart 
és  Verdi műveiből operai kollégáink-
kal. Korábbi brácsásunkat akkor vál-
totta a szintén Gödön élő Kondor Péter, 
az Operaház szólamvezetője.

‒ Emlékeim szerint hatalmas siker-
rel. De ez még nem „a” vonósnégyes, 
és Vivaldi sincs még megidézve.
‒ A  koncertünk végén egy magas úr 
odalépett hozzánk és  bemutatkozott: 
ő  dr. Pintér György alpolgármester, 
zenebarát, s  mint később kiderült, 
korábban csellózott is. Azt javasolta, 
tegyük rendszeressé a  kamarakoncer-
teket, például a négy évszak jegyében. 
S mivel koncert előtt találkoztunk ösz-
sze Kondor Péter feleségével, Varró 

Katalin hegedűművésszel, tálcán kí-
nálkozott a  lehetőség, hogy Vivaldi 
Négy évszak című hegedűversenyeinek 
vonósnégyes-változatai hangozzanak 
el következő fellépéseinken. Az adven-
ti koncertünkön már a mai felállásban 
játszottunk.

‒ A  négy évszakhoz köthető koncer-
tek azóta is sorra követik egymást, 
s  önök immár Kincsem vonósnégyes 
néven szerepelnek a  plakátokon. Ám 
e  névválasztás, gondolom, nem kis 
meglepetést képes okozni gödi olvasó-
inknak…
‒ Mi tagadás, a névválasztásban akad 
némi csalafintaság. Kati ötlete volt: 
a  vonósnégyest alkotó két házaspár, 
azaz mindegyikünk a  hitvesével, 
a kincsével zenél együtt.

‒ Említette, hogy feleségével tavaly-
előtt költöztek Gödre, de azt nem, 
hogy vagy huszonöt éve időnként meg-
fordulnak a városunkban…
‒ Teljességgel érthető, hiszen itt él a vi-
lág egyik leghíresebb és legkeresettebb 
vonókészítő mestere, Bernd Etzler.

‒ Akivel hosszabb interjú olvasható 
a  Gödi Körkép 2015. évi szeptemberi 
számában.

‒ S akinek mestervonóival a  Kin-
csem vonósnégyes tagjai is játszanak. 
Nem volt ez közös elhatározás, persze 
utólag rácsodálkoztunk erre a  vélet-
lenszerű azonosságra.

‒ Koncertjeik állandó helyszíne a mű-
velődési ház nagyterme, ám a  nyárié 
a Huzella-kert volt, részeként a „20 év 
– 20 program” jubileumi rendezvény-
sorozatnak. Terveznek fellépéseket 
más városokban is?
‒ A Huzella-kertben volt egy újabb csa-
ládi vonatkozás: fiunk, Bartos Dániel is 
fellépett velünk. Szívesen játszunk más 
helyszínen, természetesen más tele-
püléseken is. Jövő tavaszra tervezzük 
Haydn A  Megváltó utolsó hét szava 
a keresztfán című művének előadását, 
melynek a  szerző a  zenekari mellett 
elkészítette a vonósnégyes és a fortepi-
ano változatát, sőt készült egy kórussal 
kiegészített változat is. Jó lenne előadni 
nem csak itt, nem csak egyszer, külön-
böző összeállításokban.

‒ Idén december 20-án lesz az  évzáró 
koncertjük a művelődési házban, majd 
január 4-én ismét színpadra lépnek.
‒ A karácsony előtti koncert műsorán 
is szerepel Bach-invenció, elhangzik 
kvartettre írt darab és  egy karácso-
nyi meglepetés is. Január 4-én pedig 
a már nemes hagyománnyá váló újévi 
jótékonysági estre kerül sor. 2018 ele-
jén részt vett ezen Budai Lívia, Boros 
Anett, Hruby Edit, Kurucz Orsolya, 
Olajos György, Péronno-Darabont 
Katalin, Vámosi Katalin s  férje, Yanis 
Beabdallah is – valamennyien gödiek. 
S vendégként Pfeiffer Gyula. Reméljük, 
egyre többen csatlakoznak hozzánk.

‒ Vajon mi lehet a kamarazenélés tit-
ka, mely minden alkalommal oly in-
tim közelségbe képes hozni a megszó-
laltatott zeneművet?
‒ Előbb talán azt a titkot kellene meg-
fejtenünk, ami a  közönségé. Hogy 
mire gondolok? Már a  legelső kon-
certünkön zsúfolásig megtelt a terem, 
pótszékeket kellett behozni, és  ez 
máig megmaradt. Ez tehát az ő titkuk, 
amellyel mélyen megérintenek és ins-
pirálnak bennünket. A  mi titkunk 
pedig az, hogy a  két gödi házaspár 
örömmel játszik együtt. Őszintén re-
méljük, hogy ezt az örömöt át tudjuk 
adni a bennünket hallgatóknak is.

W. B.

INTERJÚ

Kamarakoncertek a négy évszak 
jegyében

A Kincsem vonósnégyes három tagja és Gyökér Gabriella zongoraművész az e 
lapszámunk nyomdába adását követően tartja őszi koncertjét a  József Attila 
Művelődési Ház színháztermében. A műsoron Bach Háromszólamú invenci-
ója, Gabriel Fauré c-moll zongoranégyese és Csajkovszkij Évszakok című cik-
lusából az  „október” szerepel. Bartos Csabával, az  Operaház nyugalmazott 
csellóművészével beszélgettünk.

A Kincsem vonósnégyes (Danyílova Galína, Varró Katalin, Kondor Péter és Bartos Csaba)
 Fotó | Bartos Anna
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10 órától
Villanások a vászonra
Gárdi Marianna Marga kiállítása

Az alkotó „Villanások a vászonra” című festménykiállítását 
december 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők hétköznap 9-16 
óráig, illetve a hétvégi rendezvényeinken.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

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

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!

16 órától
Csitáry-Hock 
Tamás előadása:

Létezel, vagy élsz?
Az Áramlásban színpadán Csitáry-Hock Tamás író tart interaktív 
előadást „Létezel, vagy élsz?” címmel.
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

november

9
szombat

november

9
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!
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32
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A József Attila Művelődési Ház aktuális rendezvényei

OKTÓBER 4., PÉNTEK | 18.00
Gödi művészek kamarakoncertje a négy évszak jegyében: Ősz
Fellép a Kincsem vonósnégyes
Danyilova Galina – hegedű, Kondor Péter – brácsa, Bartos Csaba – cselló, Gyökér Gabriella 
zongoraművész,  a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára
A belépés díjtalan!

OKTÓBER 5., SZOMBAT | 8.00–12.00
Babaruha- és játékbörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, feleslegessé vált játékoktól, használati tárgyaktól, 
és megtalálhatják azokat, amikre épp most van szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

OKTÓBER 14., HÉTFŐ | 10.00
Bábszínházi bérlet 1. előadás: Ametist Bábszínház: Rút kiskacsa
A jól ismert Andersen-mese bábszínházi adaptációját láthatjuk, csodaszép, különleges 
technikájú, klasszikus bábfigurákkal.
Belépő: 800 Ft/fő

OKTÓBER 19., SZOMBAT | 9.00–16.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub szervezésében
Gyógymasszázs, hang- és rezgésterápia, csontkovács, életvitel-tanácsadás, test- lélek-
szellemgyógyászat, energetizálás, reiki, számmisztika stb.
Bővebb információ: Cserepkainé S. Mária (06 70) 258-0400

NOVEMBER 9., SZOMBAT | 8.00–13.00
Babaruha- és játékbörze
Asztalfoglalás: Molnár Erika 06 20) 546-7274

18.00
Operabarátok órája – Jelenetek Puccini Bohémélet című operájából
Fellépnek: Kovács Ágnes, Szilárdi Katalin, Pető József, Viszló István, Lukács István 
operaénekesek • Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya
Műsorvezető: Apagyi Melinda • A belépés díjtalan.

NOVEMBER 15., PÉNTEK | 18.00
Honffy-Fazekas Nóra: Angeli és a gondolatbaba című mesekönyvének bemutatója 
és illusztrációinak kiállítása
A kiállítás megtekinthető december 3-ig, a művelődési ház programjaihoz igazodva.

A József Attila Művelődési Ház klubjainak aktuális programjai
OKTÓBER 7., HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

OKTÓBER 9., SZERDA | 18.00
Reiki Klub

OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK | 10.00
Irodalomterápiás beszélgetések
Várunk minden hónap 2. csütörtökén 10 órától, hogy egy inspiráló beszélgetés során 
felismerjük saját működésünket, elakadásainkat, és közelebb kerüljünk megoldásainkhoz.
Gaál Szilvia irodalomterapeuta vezetésével. Meghívott szakértő: Jámbor Fruzsina coach 

OKTÓBER 11., PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

OKTÓBER 14., HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának rendezvénye

OKTÓBER 15., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

OKTÓBER 18., PÉNTEK | 15.00
Nóta Klub

OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK | 10.00
Anyateremtő program
Csoportos önismereti program az anyává válás lelki változásairól, irodalomterápiás 

eszközökkel, Gaál Szilvi irodalomterapeuta vezetésével.
A programra a babákat is várjuk.

OKTÓBER 29., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

NOVEMBER 4., HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

NOVEMBER 6., SZERDA | 10.00
Dunakanyar Babahordozó Klub
Azért hoztuk létre ezt a klubot, hogy legyen egy rendszeres alkalom, amikor találkozhatnak 
mindazok, akik hordozzák a babájukat, azok, akik érdeklődnek a hordozás iránt, és kérdéseik 
vannak. és azok, akik szeretnének baba-mama klubozni egy jót velünk!

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

NOVEMBER 11., HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának programja

NOVEMBER 12., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

NOVEMBER 13., SZERDA | 18.00
Reiki Klub

Az Ady Klub programjai
OKTÓBER 5., SZOMBAT | 13.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

OKTÓBER 19., SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

OKTÓBER 26., SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub programja

NOVEMBER 9., SZOMBAT | 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

NOVEMBER 14., CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub délutánja

NOVEMBER 16., SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának programja
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2019. november 15.,
péntek 18.00 órakor

Honffy-Fazekas Nóra:

„Angeli és a gondolatbaba”

című mesekönyvének bemutatója
és illusztrációinak kiállítása

A kiállítás megtekinthető december 3-ig,
a művelődési ház programjaihoz igazodva.
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TENISZ

Két gödi iskolában indult el 
az Iskolatenisz Program
Négyoldalú megállapodás alapján két gödi általános iskolá-
ban szeptemberben elindult az Iskolatenisz Program.

A Dunakeszi Tankerület, a  Magyar Tenisz Szövetség, 
a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, va-
lamint a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a Fenyves Teniszpark megállapodott abban, 
hogy a  2019‒2020-as tanévben bevezetik az  Iskolatenisz 
Programot, a város vezetésének támogatásával.

‒ Az általános iskolás gyerekek ezzel a programmal meg-
ismerhetik a tenisz alapjait, és iskolai kereteken belül, anyagi 
ráfordítás nélkül tanulhatják meg a sportág kezdeti lépéseit.

Elsődleges cél, hogy a  gyermekekkel játékos formában 
kezdjük megszerettetni a sportot.

A Fenyves Teniszpark szakképzett edzői minden héten 
az iskolákban tartják a foglalkozásokat, és több mint két-
száz gyermekkel ismertetik meg ezt a gyönyörű, összetett 
sportot. Nem titkolt célunk, hogy a tanévi program végé-
re megszeretessük a gyerekekkel a  teniszt – tájékoztatott 
Sümegi Miklós, a program koordinátora, a teniszpark ve-
zetője.

V. F.

GOLF

Lugosi Tamás a profik közt újabb 
bravúrral tért vissza!
Lugosi Tamás az  egykor virágzó gödi golfpályán nevelkedett. 
Nemzetközi hírű sportolónk újra nagybetűvel írta magát a ma-
gyar golftörténelembe.

‒ Tomi 2019-ben másodszor lett bajnok a profi magyar golf-
bajnokságon, miután 2006 és 2008 között három egymást követő 
évben is megválasztották az év profi golfozójának. A rangos ki-
tüntetések mellett fő célja a  magyar golf képviselete a  nemzet-
közi versenyeken, valamint indulási jogot szerezni az olimpiára, 
miután a sportág Rióban, 100 év után ismét visszakerült a játé-
kok programjába – tájékoztatott testvére, egyben edzője, Lugosi 
Balázs, a kisoroszi golfpálya vezetőedzője.

A szakember elmondta, hogy a magyar golfsport rendkívül so-
kat köszönhet a gödi golfpályának, ugyanis az itt nevelkedett fi-
atalok igazi minőséget képviselnek a hazai golfsportban. Jelenleg 
a juniorok országos szövetségi kapitánya a szintén gödi nevelésű 
profi golfozó, Hahn Roland, a gödi Lugosi testvérek által alapított 
Lugosi Golf Iskola pedig három különböző golfpályán – Kis oro-
szi ban, Balatonudvarin és Budapesten – fogja össze a felnőtt ok-
tatást és a junior utánpótlás-nevelést.

A gödi Szabad Sárkányok csapata egyik legnagyobb sikerét aratta 
Tatán szeptember 7-én, ahol a vegyes és a női kategóriákban ösz-
szesen 14 csapat regisztrált. A rangsoroló 200 méteres időfutamon 
a 9 hölggyel és 11 férfival hajóba ülő gödi gárda a második legjobb 
idővel kvalifikálta magát a  profi kategóriába, ahol hat legénység 
mérkőzött az érmekért. A többi nyolc csapat amatőr kategóriában 
versengett tovább. Három 200 méteres futam összesített ideje alap-
ján az aranyat a gödiek szerezték, ráadásként az aznapi időrekor-
dot is Göd állította be (58,75 mp). A maratoni, 2000 m-es távon 
– első rajtolónak sorsolták a mieinket –, folyamatosan leszakítva 
a többieket 11 perc 17 mp-es legjobb idővel szereztük meg második 
aranyunkat.

– Már nagyon vártunk egy igazi megmérettetést ebben a  sze-
zonban, mert szinte egyetlen versenynap sem jött össze különbö-

ző okok miatt; s az olasz Gardalonga- és a tiszai Tokaj-kupa sem 
a tervek szerint alakult. A két arany a színvonalas tatai versenyen 
kárpótolt minket, de jómagam azt mondtam, nem az érem számít, 
hanem az, hogy a befektetett energiánkat maximálisan, hiba nél-
kül ki tudjuk adni, és majd ez jó lesz valamire! Nem számítottam 
a  dupla sikerre, ahol a  sok erős csapat szívből gratulált nekünk, 
és persze ez kölcsönös volt: a tatai versenyt az őszinteség jellemzi. 
Gratulálok a csapatom minden tagjának, akik velünk voltak a tel-
jes szezonban, és végig kitartó lelkesedéssel dolgoztak. Köszöne-
tem mindazoknak, akik, ha nem is a helyszínen, de a távolból tá-
mogatják a csapatot a szurkolással és figyelmességükkel! – értékelt 
Rabnecz Károly csapatkapitány.

V. F.

Tamás az európai golf élvonalába törekszik, fantasztikus hajrával 
menetel előre Ausztriában, a Europaen Tour Qualifying-on
 Fotó | Kisbenedek Attila

SÁRKÁNYHAJÓ

Két arany Tatáról

Gödi Körkép | 2019. 10. szám SPORT
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LABDARÚGÁS

Megkezdődött a bajnokság

A Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya szeptemberben 
minden korosztályban megkezdte a versenyzést.

‒ A kisebbek a Bozsik-tornákon, a kölyökligában 
vagy a hazai rendezésű tornasorozatban, a körzeti 
ligában jutnak játéklehetőséghez, míg a nagyobbak 
bajnoki rendszerben mérkőznek a  helyezésekért. 
Örömteli, hogy a  felnőtt csapatainkban is egyre 
több utánpótláskorú játékos kap szerepet, és  ott 
eredményes is tud lenni – tájékoztatott Gyenes Zsolt 
utánpótlás-vezető.

EREDMÉNYEK:

U16
Gödi SE – Perbál SC 9-0 (gólszerzők: Helmes Vilmos 
3, Király Gábor 2, Modróczky Botond 2, Ferenci 
Botond, Madaras Ákos)

U19
Gödi SE – Mogyoród FC 3-1 (Szabó Vilmos, Székely 
Ákos, Vasvári Magor)

Felnőtt megye II.
UFC Gyömrő – Gödi SE 4-1 (Nagy Gábor)
PILLE-Szántó SE – Gödi SE 2-1 (Vasvári Magor)
Gödi SE – Isaszegi SE 2-2 (Jambrik Máté, Botos Kristóf)
Leányfalui SE – Gödi SE 3-2 (Oláh Dániel 2)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 1-1 (Jambrik)       

Pest Megyei Kupa 2. forduló
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 4-1 (Bartha Ádám 3, Nagy 
Gábor)
Gödi SE – Isaszegi SE 2-2 (Nagy, Sápi Márton; 
büntetőkkel 5-3 Nagy, Sápi, Bárány Szabolcs, Mellár 
Ádám, Sápi Pál)

Felnőtt megye IV.
Gödi SE – Kisalag SC 30-0  (Sebő András 9, Martin-Gál 
Miklós 7, Román Gergely 4, Szakács Zoltán 3, Nagy 
Gábor 2, Hiervarter Károly 2, Mikesy Xavér, Balázs 
Máté, Mórocz Vilmos)
Visegrádi SE – Gödi SE 0-10 (Sebő 2, Martin-Gál 2, 
Farkas Krisztofer 2, Nagy, Hiervarter, Szabó Gábor, 
Kreisz Kristóf)

Öregfiúk
FC Sződ – Gödi SE 0-4  (Román Gergely 2, Wágner 
Bálint, Hiervarter Károly)
Gödi SE – Kisalag SC 3-0 (az ellenfél nem állt ki)
Gödi SE – Rétsági Árpád Egylet 3-0 (az ellenfél nem 
állt ki)
Püspökhatvani SE – Gödi SE 1-6 (Takács Ádám 3, 
Szűcs Attila 2, Kránitz Attila) 

Pest megyei női kupa:
Gödi SE – Törökbálint LASE 11-0 (Balázs Anna Imola 2, 
Gálik Ágnes, Horváthné Pantali Bernadett 2, Stiglincz 
Orsolya 2, Bari Viktória 3, Vanda Gabriella)

ASZTALITENISZ

Tóth B. Zoltánra, 
a GSE korábbi 
elnökére emlékeztek

A Gödi SE asztaliteniszezői a kö-
zelmúltban elhunyt sporttársuk-
ra, az egyesület korábbi elnökére, 
Tóth B. Zoltánra emlékeztek.

‒ Zoltánt idén tavasszal, névnapján még köszöntöttük, de a közössé-
gi programoktól már visszavonult, a szakosztály életében már hosszú 
hónapok óta nem vett részt. Tavasszal hunyt el, 90 esztendős korában. 
Mindenki tisztelte, szerette, példaként szolgált a fiatalabb korosztály 
számára. 1995-ben elsők között lépett be a szakosztályba, az alapítók 
között említhetjük. Nem csak jó játékos, kiváló vezető is volt – emlé-
kezett rá Fojt Attila szakosztályvezető.

‒ A  Váci Kötöttárugyár vezérigazgatója volt a  gyár megszűnésé-
ig. Az  üzemet magas színvonalon, jelentős külföldi kapcsolatokkal 
működtette. Vezetői kompetenciáit az egyesületben is kamatoztatta, 
ő volt a GSE előző elnöke. Munkájának eredményeivel minőségi vál-
tozást hozott a  város sportéletébe. Tanácsait, tapasztalatait szívesen 
megosztotta másokkal. Az  akkori sportbizottság külsős tagjaként 
a képviselő-testülettel jó kapcsolatot alakított ki, meggyőző érvekkel 
irányított, a szakosztályok jelentősebb pénzforráshoz jutottak, így fej-
lődésnek indultak. 2004-től igazolt játékosként többször versenyzett 
a bajnokságban, 2014-ben, 85 éves korában fejezte be az aktív spor-
tolást a szakosztályban, addig szinte elsőként érkezett, utolsóként tá-
vozott az edzésekről, fáradhatatlan volt – tette hozzá Gulyás Miklós 
edző, korábbi versenyzőtársa.

V. F.

SZABADIDŐSPORT

Futóverseny és labdarúgás a szüreti 
sportnapon

EREDMÉNYEK
Kispályás labdarúgás, Városi Utánpótlás Kupa (VUK)
Óvodások: 1. Sötétkék, 2. Piros, 3. Citrom, 4. Világoskék
1-2. osztályosok: 1. Huzella 2/d, 2. Gólvágók, 3. Királyok, 4. Bajnokok, 5. Nyuszik
3-4. és 5-6. osztályosok: 1. Család vizse, 2. Búzaszem, 3. Nem tudom, 4. Isisek, 5. 
Gödi betyárok, 6. Bajnokok
7-8. osztályosok: 1. Brazilok, 2. Még nincs, 3. Santa Maria
Bor Attila Emléktorna (5 csapat): 1. Dream Car Ifi, 2. Don Papa, 3. DreamCar Ifi B.
Gólkirály: Aszódi Balázs (Király Endre Középiskola, 6 gól)

Szüreti futóverseny
Óvodás érmesek: Sződi Viktória, Eszes Fruzsina, Fogas Lívia, Csépány Alíz, Erdős 
Ágoston, Román Bálint, Pákozdi Szabó Bálint, Csépány Áron, Román Máté
Alsó tagozatos érmesek: Eszes Bíborka, Erdős Nóra, Dietz-Laky Luca, Moór 
Fruzsina, Kerti Zsombor, Fogas Bence, Erdős István, Kis Kerecsen Szabolcs
1000 méteres futás, lányok: 1. Eszes Bíborka és  Fogas Lívia; fiúk: 1. Erdős 
András, 2. Erdős István, 3. Fogas Bence
2000 méteres futás, lányok: 1. Eszes Boglárka, 2. Erdős Nóra, 3. Török Hedvig; 
fiúk: 1. Gion Endre, 2. Erdős András, 3. Erdős István; férfiak: 1. Rezes Zoltán, 2. 
Kovács László, 3. Fogas Gábor
Családi futás
I. kategória: 1. Fogas család, 2. Szepesi család, 3. Szabó József családja
II. kategória: 1. Kerti család, 2. Erdős család, 3. Szabó Zoltán családja
A szervezők köszönetet mondanak a kiemelt támogatásért a gödi önkor mány-
zatnak, a  lebonyolításért a  GSE Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének, Takács 
Ádámnak és  az  utánpótlás-edzőknek, Simon Tamásnak, valamint a  váci Király 
Endre Középiskola 18 diákjának.

SPORT
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ÁLTALÁNOS HELYI ÉS NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

2019

VÁLASZTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ



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 

VÁLASZTÁSOK
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A demokrácia hatékony működésének egyik fontos 
záloga az önkormányzatiság elve, amely azt a törek-
vést testesíti meg, hogy az egyes közösségek maguk 

dönthessenek az őket érintő ügyekben. Az önkormányzás 
jogát az  adott település közösségének lakói azáltal gyako-
rolhatják, hogy megválaszthatják saját vezetőiket, azokat, 
akik véleményük szerint a legjobban képviselik majd az ér-
dekeiket. 

Mindez azt jelenti, hogy egy település lakóinak joguk van 
ahhoz, hogy önálló irányítási rendszert válasszanak, amely 
döntéseket hozhat a helyi közösséget érintő ügyekben. 

A települési önkormányzat bizonyos tekintetben az állam 
helyi szerveként is működik, számos vonatkozásban azon-
ban önállóságot élvez. A települést érintő közügyek túlnyo-
mó többségét ugyanis nem az államigazgatás legfelső szint-
jein (az országgyűlésben vagy a  minisztériumokban) kell 
megoldani, hanem ott, ahol azok történnek.

Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai rendsze-
res üléseiken szavaznak az  adott település életének szabá-
lyozásáról. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. A he-
lyi önkormányzat  élén a polgármester áll, aki összehangolja 
az önkormányzati döntéseket és azok végrehajtását. Az ön-
kormányzati döntéseket a szakmai bizottságok készítik elő. 
Az elfogadott határozatokat pedig az önkormányzati szer-
vek hajtják végre.

Az  önkormányzati választásokon a  települések polgár-
mestereiről, önkormányzatuk képviselő-testületéről és 
a megyei közgyűlések összetételéről döntenek a választók. 

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13-ára tűzte 
ki a helyi és nemzetiségi önkormányzati választások időpont-
ját. Ezen a napon valamennyi gödi választópolgár a lakóhelye 
szerint kijelölt szavazókörben élhet alkotmányos jogával.

Az idei önkormányzati választáson indulni kívánó képvi-
selőjelöltek és polgármesterjelöltek  szeptember 9-én 16 órá-
ig adhatták le az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat a 
Helyi Választási Bizottságnak. A választáson azok a jelöltek 
indulhatnak, akiket a Helyi Választási Bizottság nyilvántar-
tásba vett. 

2019. október 13-án kerül sor a helyi nemzetiségi önkor-
mányzati választásokra is. A központi névjegyzékben nem-
zetiségiként regisztrált választópolgárok Gödön a  szerb 
települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre 
adhatják le szavazataikat. 

A Gödi Körkép szerkesztősége e választási tájékoztatóval 
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy október 13-án valameny-
nyi gödi választópolgár a lehető legtöbb információ birtoká-
ban léphessen be a szavazófülkébe, és dönthessen városunk 
jövőjéről.

A szerkesztőség

Tisztelt Olvasó!
Gödi Körkép | 2019. 10. szám VÁLASZTÁSOK
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Könnyen érthető tájékoztató 
az önkormányzati választáshoz

5 évenként önkormányzati választások vannak.
Ez azt jelenti, hogy a  korábbi polgármesterek és  önkor-
mányzati képviselők helyett újakat választunk. Az  önkor-
mányzat 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 
legyenek önkormányzati képviselők.
Ön három szavazólapot kap.
Az egyik szavazólapon a polgármesterjelöltekre szavazhat. 
A  másik szavazólapon önkormányzati képviselőt választ-
hat.
A harmadik szavazólapon a megyei közgyűlési listák közül 
választhat. A megyei közgyűlésben a megye dolgairól dön-
tenek.
Aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a nemzetiségi ön-
kormányzati választáson is szavazhat.

Hol lehet szavazni?

Egy levelet kaptunk arról, hogy hol szavazhatunk. Ezt a le-
velet ÉRTESÍTŐ-nek hívják.
Ezt a levelet jól rakjuk el, vagy írjuk fel, hogy hová kell men-
nünk szavazni!

Mit kell vinni a szavazásra?

Lakcímkártyát és személyi igazolványt kell magunkkal vin-
ni. A személyi igazolvány helyett vihetünk mást is. A  lak-
címkártya 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 érvényes. 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 mega-
dott szavazóhelyiség címére. Ott fog ülni a szavazatszámlá-
ló bizottság.
Ez a bizottság számolja össze a szavazatokat. A bizottság el-
kéri az iratait.
Kikeresik egy papíron a  nevét és  a  lakcímét. Ezt a  papírt 
névjegyzéknek hívják. Majd ön aláírja a névjegyzéket.
Ezután megkapja a szavazólapokat és egy borítékot.
A szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet szavazni. El-
lenőrizze, 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 szavazófül-
kén van függöny. Olyankor is jogunk van titokban szavazni.
A jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak. Kiválasztjuk azt, 
akit szeretnénk megszavazni. A  hozzá tartozó körbe te-
szünk egy X-et.
A nemzetiségiek a fehér mellett zöld nemzetiségi szavazóla-
pokat és zöld borítékot kapnak.
A zöld borítékba kell tenni a zöld szavazólapokat. A fehér 
borítékba 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  szavazatokat. Ha bizonytalan, kérjen segítséget a bizott-
ságtól. Ők szívesen segítenek.
Este kinyitják az  urnát, és  megszámolják, melyik jelöltre, 
listára hányan szavaztak.

Október 13. napján, vasárnap kerül sor a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra. Ehhez 
kapcsolódóan a Nemzeti Választási Iroda az alábbi könnyen érthető tájékoztatót adta ki. A helyi önkormányzati válasz-
tásokkal 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 Válasz-
tási Irodánál (2131 Göd, Pesti út 81., telefonszám: 06 27/530-030) kérhetők.

dr. Szinay József, a Helyi Választási Iroda vezetője

***
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A VÁLASZTÁSSAL 
KAPCSOLATOS KÉRELMEK
A helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket.
A helyi választási irodák címe és telefonszáma az  interne-
ten megtalálható. 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 ügyeinket.
A kérelem személyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi 
választási irodában.
A helyi választási iroda a  helyi önkormányzat épületében 
van. Itt intézik a település (falu vagy város) ügyeit. A kére-
lem postán vagy interneten is elküldhető.
A kérelmeknek a lent megadott időpontokig meg kell érkez-
niük.

Nemzetiséghez tartozom, nemzetiségi 
választáson is szeretnék szavazni

Ha valamelyik nemzetiséghez tartozik, kérheti nemzetisé-
gi névjegyzékbe vételét. Ilyenkor kérelmet kell írnia a helyi 
választási irodának.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezett 2019. szeptem-
ber 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, szlo-
vén és ukrán.

Tartózkodási helyemen szeretnék szavazni

ÉRTESÍTŐ levelet kapott arról, hogy lakcíme alapján hová 
mehet szavazni. Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelent-
keznie.
Átjelentkezni csak tartózkodási helyére tud, ha azt 2019. jú-
nius 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 
irodának.
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 szavaza-
tunkat. Mozgóurnás szavazáshoz kérelmet kell írni.

Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 11., 
péntek délután 16 óráig. A kérelmet még 2019. október 13., 
vasárnap 12 óráig le lehet adni.
Vasárnap a  szavazatszámláló bizottságnak kell odaadni 
a kérelmet. A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiség-
ben van.

Mozgáskorlátozott vagyok, akadálymentes 
helyen szeretnék szavazni

A mozgáskorlátozott személyeknek joguk van akadálymen-
tes helyen szavazni. Az  akadálymentes szavazóhelyiségbe 
kerekesszékkel 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 kap-
nak. A sablon segít elolvasni a szavazólapot.
Aki Braille-írásos szavazást szeretne, annak kérelmet kell 
írnia.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezett 2019. október 4., 
péntek délután 16 óráig. 

Nem engedem, hogy használják a személyes 
adataimat

Van lehetőség megtiltani, hogy mások használják a szemé-
lyes adatainkat.
Ilyenkor a pártok és a jelöltek nem kapják meg a nevünket 
és lakcímünket. Ehhez kérelmet kell írni a helyi választási 
irodának.
A kérelmet akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezett 2019. 
október 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 telepü-
lés ügyeit intézik.

Nemzeti Választási Iroda
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Szavazókör sorszáma: Göd 1. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 1. számú EVK
Szavazókör címe: Nemeskéri-K. M. út 1848. (Kúria, Konferen-
ciaterem)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Ambrus László utca teljes közterület
Erdész köz teljes közterület
Erdész utca teljes közterület
Fácán utca teljes közterület
Fürdő utca teljes közterület
Hesp Róbert utca teljes közterület
Ipoly utca teljes közterület
Kőrös utca teljes közterület
Maros utca teljes közterület
Pálya utca teljes közterület
Rába utca teljes közterület
Rómaiak útja folyamatos házszámok 1 - 22
Sajó utca teljes közterület
Sió utca teljes közterület
Sporttelep köz teljes közterület
Szamos utca páratlan házszámok
Tisza utca páratlan házszámok 11 - végig
Tisza utca páros házszámok 30 - végig
Zimpel Károly utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 2. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 2. számú EVK
Szavazókör címe: Pesti út 72. (József Attila Művelődési Ház)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Alagút utca folyamatos házszámok 1 - 1
Alagút utca páros házszámok 2 - 6
Arany János utca folyamatos házszámok 19 - 43
Babits Mihály utca folyamatos házszámok 19 - 41
Béke út folyamatos házszámok 26 - végig
Damjanich utca folyamatos házszámok 6 - végig
Iván Kovács László utca teljes közterület
Jávorka Sándor utca folyamatos házszámok 1 - 2/A
Jókai Mór utca folyamatos házszámok 9 - 22
József Attila utca teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca páros házszámok 50 - 80
Kazinczy Ferenc utca páratlan házszámok 55 - 93
Kiss János utca teljes közterület
Mészáros Lázár utca teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca páros házszámok 62 - 102
Móricz Zsigmond utca teljes közterület
Nagy Imre utca teljes közterület
Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan házszámok 11 - 19
Nemeskéri-Kiss Miklós út páros házszámok 42 - 68
Radnóti Miklós utca folyamatos házszámok 15 - végig
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok 1 - 23/A
Szt. István utca folyamatos házszámok 23 - végig
Vasútállomás teljes közterület

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Szavazóköri közterületjegyzék
Szavazókör sorszáma: Göd 3. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 3. számú EVK
Szavazókör címe: Béke út 3. (Kastély Óvoda)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Berzsenyi Dániel utca teljes közterület
Budai Nagy Antal utca teljes közterület
Duna köz teljes közterület
Hét vezér utca teljes közterület
Kodály Zoltán utca teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Kossuth köz teljes közterület
Kusché Ernő utca teljes közterület
Leiningen utca teljes közterület
Pázmány Péter utca teljes közterület
Pesti út páratlan házszámok 1 A - 49/A
Pesti út páros házszámok 2 - 40/B
Petőfi Sándor utca folyamatos házszámok 1 - 25/B
Puskin köz teljes közterület
Schweidel József utca teljes közterület
Tamási Áron utca teljes közterület
Tolsztoj köz teljes közterület
Tompa Mihály utca teljes közterület
Vasvári Pál utca páratlan házszámok 1/A - 21
Vasvári Pál utca páros házszámok 2 - 26/B
Vécsey utca teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 4. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 4. számú EVK
Szavazókör címe: Rákóczi Ferenc u. 23. (Fácán Óvoda)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Árvácska utca teljes közterület
Aulich utca teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky utca páros házszámok 12 - végig
Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan házszámok 21 - végig
Batthyány utca teljes közterület
Bem utca teljes közterület
Bimbó utca teljes közterület
Bodza utca teljes közterület
Dózsa György utca páratlan házszámok 1 - 77
Dózsa György utca páros házszámok 2 - 44
Előd utca teljes közterület
Gyopár utca teljes közterület
Harang utca teljes közterület
Hársfa utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület
Ibolya utca teljes közterület
Jázmin utca teljes közterület
Jegenye utca teljes közterület
Kincsem utca teljes közterület
Kiss Ernő utca teljes közterület
Klapka utca teljes közterület
Köztársaság út teljes közterület
Lánchíd utca páros házszámok 30 - végig
Lánchíd utca páratlan házszámok 45 - végig
Mihácsi György utca teljes közterület
Muskátli utca teljes közterület

VÁLASZTÁSOK

42

www.godikorkep.hu



Nefelejcs utca teljes közterület
Nyírfa utca teljes közterület
Orgona utca teljes közterület
Palczer János utca teljes közterület
Pesti út páratlan házszámok 85 - 95/C
Pesti út páros házszámok 90 - 144
Pipacs utca teljes közterület
Rákóczi Ferenc utca páros házszámok 4 - 52/A
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok 25 - 63
Rezeda utca teljes közterület
Rozmaring utca páratlan házszámok 1 - 23
Szegfű utca teljes közterület
Szt. László utca teljes közterület
Tulipán utca teljes közterület
Viola utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 5. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 5. számú EVK
Szavazókör címe: Ifjúság köz 1-3. (Németh László Ált. Iskola)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Alkotás utca teljes közterület
Attila utca teljes közterület
Bocskai utca teljes közterület
Délibáb utca teljes közterület
Duna út páros házszámok 38/A - végig
Duna út páratlan házszámok 45 - végig
Evezős utca teljes közterület
Hajnal utca teljes közterület
Halász utca teljes közterület
Határ utca teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
I. körforgalmi út teljes közterület
II. körforgalmi út teljes közterület
III. körforgalmi út teljes közterület
IV. körforgalmi út teljes közterület
Jósika utca teljes közterület
Kék-Duna utca teljes közterület
Latabár Kálmán tér teljes közterület
Latabár Kálmán utca teljes közterület
Liget utca teljes közterület
Lomb utca teljes közterület
Napsugár utca teljes közterület
Pesti út páratlan házszámok 97 - végig
Regős utca teljes közterület
Sellő utca teljes közterület
Thököly utca teljes közterület
Újélet utca teljes közterület
V. körforgalmi út teljes közterület
Vadvirág utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 6. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 6. számú EVK
Szavazókör címe: Ifjúság köz 1-3. (Németh László Ált. Iskola)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Botond utca teljes közterület
Csendes köz teljes közterület
Erzsébet utca teljes közterület
Honvéd sor folyamatos házszámok 1 - 11/B
Huba utca teljes közterület
Ifjúság köz teljes közterület
Ilka köz teljes közterület
József utca teljes közterület
Kisfaludy utca teljes közterület
Kolozsvári köz teljes közterület

Kolozsvári utca teljes közterület
Lehel utca teljes közterület
Madách utca folyamatos házszámok 1 - 30
Mária utca teljes közterület
Mátyás utca teljes közterület
Otthon utca teljes közterület
Pesti út páros házszámok 206 - végig
Pozsonyi utca teljes közterület
Szent Imre herceg utca teljes közterület
Vasút utca folyamatos házszámok 36 - végig

Szavazókör sorszáma: Göd 7. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 7. számú EVK
Szavazókör címe: Ady Endre út 14. (Csalogány Óvoda)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Ady Endre út páratlan házszámok 1 - 57/A
Ady Endre út páros házszámok 2 - 70
Árpád utca teljes közterület
Bozóki Gyula tér teljes közterület
Deák Ferenc utca teljes közterület
IV. Béla király utca páratlan házszámok 15 - 33
IV. Béla király utca páros házszámok 20 - 38
Kálmán utca páratlan házszámok 1 - 5
Kálmán utca páros házszámok 2 - 8/C
Kinizsi utca páros házszámok 30 - végig
Lenkey utca teljes közterület
Révay utca páratlan házszámok 1 - 11
Révay utca páros házszámok 2 - 6
Teleki Pál utca folyamatos házszámok 1 - 1
Vasút utca folyamatos házszámok 28 - 35
Verseny utca páratlan házszámok 15 - 29
Verseny utca páros házszámok 26 - 34

Szavazókör sorszáma: Göd 8. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 8. számú EVK
Szavazókör címe: Ady Endre út 14. (Csalogány Óvoda)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Ady Endre út páratlan házszámok 59 - végig
Ady Endre út páros házszámok 72 - végig
Csalogány utca teljes közterület
Erzsébet liget köz teljes közterület
Erzsébet liget utca teljes közterület
IV. Béla király utca páratlan házszámok 1 - 13
IV. Béla király utca páros házszámok 2 - 18
Kacsóh Pongrác utca páratlan házszámok 33 - végig
Kacsóh Pongrác utca páros házszámok 46 - végig
Kádár utca páros házszámok 12 - végig
Kádár utca páratlan házszámok 31 - végig
Kinizsi utca páros házszámok 20 - 22
Kinizsi utca páratlan házszámok
Nyár utca teljes közterület
Oázis utca teljes közterület
Ősz utca teljes közterület
Tél utca teljes közterület
Termál fürdő körút teljes közterület
Termálfürdő út teljes közterület
Terv utca páros házszámok 16 - végig
Terv utca páratlan házszámok 45 - végig
Toboz utca teljes közterület
Toldi utca teljes közterület
Turista utca teljes közterület
Verseny utca páratlan házszámok 1 - 11/A
Verseny utca páros házszámok 2 - 14-16
Villamos utca teljes közterület
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Szavazókör sorszáma: Göd 9. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 1. számú EVK
Szavazókör címe: Balassi Bálint u. 28. (Újtelepi orvosi rendelő)

Balassi Bálint utca teljes közterület
Dobó István utca teljes közterület
Fóti utca teljes közterület
Mayerffy József utca teljes közterület
Mayerffy köz teljes közterület
Munkácsy Mihály utca teljes közterület
Öregkastély utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 10. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 1. számú EVK
Szavazókör címe: Nemeskéri-K. M. út 1848. (Kúria, Kisterem)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Alagút utca páratlan házszámok 3 - végig
Alagút utca páros házszámok 8B - végig
Arany János utca folyamatos házszámok 45 - végig
Babits Mihály utca folyamatos házszámok 42 - végig
Cserfa utca teljes közterület
Diófa utca teljes közterület
Hernád köz teljes közterület
Jókai Mór utca folyamatos házszámok 23 - végig
Kazinczy Ferenc utca páros házszámok 82 - végig
Kazinczy Ferenc utca páratlan házszámok 95 - végig
Kosztolányi Dezső utca teljes közterület
Kraszna utca teljes közterület
Majorság köz teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca páros házszámok 104 - végig
Mikszáth Kálmán utca páratlan házszámok
Nemeskéri-Kiss Miklós köz teljes közterület
Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan házszámok 21 - 71
Nemeskéri-Kiss Miklós út páros házszámok 70 - végig
Rómaiak útja folyamatos házszámok 23 - végig
Streba János utca teljes közterület
Szamos köz teljes közterület
Szamos utca páros házszámok
Tavasz utca teljes közterület
Tisza utca folyamatos házszámok 7 - 7
Tisza utca páros házszámok 10 - 18
Topolyás dűlő teljes közterület
Tóth Árpád utca teljes közterület
Zala utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 11. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 2. számú EVK
Szavazókör címe: Cserfa u. 18. (Orvosi rendelő)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Arany János utca folyamatos házszámok 1 - 18
Babits Mihály utca folyamatos házszámok 1 - 18
Báthori utca teljes közterület
Damjanich utca folyamatos házszámok 1 - 4
Erkel Ferenc utca teljes közterület
Fenyves köz teljes közterület
Fenyves utca teljes közterület
Jókai Mór utca folyamatos házszámok 1 - 8
Kazinczy Ferenc utca páratlan házszámok 1 - 49
Kazinczy Ferenc utca páros házszámok 2 - 48
Kölcsey Ferenc utca teljes közterület
Lázár Vilmos utca teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca páros házszámok 2 - 56

Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan házszámok 1 - 9
Nemeskéri-Kiss Miklós út páros házszámok 2 - 40
Petőfi tér teljes közterület
Pöltenberg Ernő utca teljes közterület
Radnóti Miklós utca folyamatos házszámok 1 - 14
Szabó Ervin utca teljes közterület
Száhlender Béla dűlő teljes közterület
Szálender tanya teljes közterület
Szilvás utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 12. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 3. számú EVK
Szavazókör címe: Petőfi Sándor u. 48. (Huzella Tivadar Ált. Isk.)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető. 
Települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szava-
zására kijelölt szavazóhelyiség.

Alkotmány utca teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan házszámok 1 - 19
Bajcsy-Zsilinszky utca páros házszámok 2 - 10
Bartók Béla utca teljes közterület
Béke út folyamatos házszámok 1 - 23
Bischof házaspár utca teljes közterület
Jávorka Sándor utca folyamatos házszámok 3 - végig
Kereszt utca teljes közterület
Kossuth tér teljes közterület
Lánchíd köz teljes közterület
Lánchíd utca páratlan házszámok 1 - 43
Lánchíd utca páros házszámok 2 - 28
Luther Márton utca teljes közterület
Nagy László tér teljes közterület
Pesti út páros házszámok 42 - 88
Pesti út páratlan házszámok 51 - 83/A
Petőfi Sándor utca folyamatos házszámok 26 - végig
Szabadságharcosok útja teljes közterület
Szt. István utca folyamatos házszámok 1 - 22
Táncsics Mihály utca teljes közterület
Templom utca teljes közterület
Tenkes köz teljes közterület
Tó köz teljes közterület
Török Ignác utca teljes közterület
Városház köz teljes közterület
Vasvári Pál utca páratlan házszámok 23 - végig
Vasvári Pál utca páros házszámok 28 - végig

Szavazókör sorszáma: Göd 13. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 4. számú EVK
Szavazókör címe: Rákóczi Ferenc u. 23. (Fácán Óvoda)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Csokonai utca teljes közterület
Dália utca teljes közterület
Dózsa György utca páros házszámok 46 - végig
Dózsa György utca páratlan házszámok 79 - végig
Fűzfa utca teljes közterület
Gárdonyi Géza utca teljes közterület
Gutenberg utca teljes közterület
Harangvirág utca teljes közterület
Katona József utca teljes közterület
Martinovics utca teljes közterület
Mikes Kelemen utca teljes közterület
Pesti út páros házszámok 146 - 170
Rákóczi Ferenc utca páros házszámok 54 - 106
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok 67 - 103
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Rozmaring utca páratlan házszámok 27 - végig
Rozmaring utca páros házszámok
Rózsa utca folyamatos házszámok 32 - végig
Ságvári köz teljes közterület
Szeder utca folyamatos házszámok 23 - végig

Szavazókör sorszáma: Göd 14. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 5. számú EVK
Szavazókör címe: Ifjúság köz 1-3. (Németh László Ált. Iskola)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Duna út páratlan házszámok 1 - 41
Duna út páros házszámok 4 - 36
Eszter utca teljes közterület
Gizella utca teljes közterület
Ilona utca teljes közterület
János utca teljes közterület
Kacsóh Pongrác utca páratlan házszámok 1 - 31/A
Kacsóh Pongrác utca páros házszámok 4 - 44
Kádár utca páratlan házszámok 1 - 29
Kádár utca páros házszámok 2 - 10
Karolina utca teljes közterület
Klára utca teljes közterület
Margit utca teljes közterület
Pálma utca teljes közterület
Pannónia utca teljes közterület
Pesti út páros házszámok 172 - 202
Rákóczi Ferenc utca páros házszámok 108 - végig
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok 111 - végig
Rózsa utca folyamatos házszámok 2 - 30
Sport utca teljes közterület
Szeder utca folyamatos házszámok 1 - 22/D
Teleki Pál utca folyamatos házszámok 2 - végig
Terv utca páratlan házszámok 1 - 43
Terv utca páros házszámok 2 - 14
Új utca teljes közterület
Vasút utca folyamatos házszámok 1 - 27
Zsuzsanna utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 15. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 6. számú EVK
Szavazókör címe: Ifjúság köz 1-3. (Németh László Ált. Iskola)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Akácfa utca teljes közterület
Árokparti fasor teljes közterület
Csaba utca teljes közterület
Csíz utca teljes közterület
Ezerjó utca teljes közterület
Fülemüle utca teljes közterület
Füzike utca páratlan házszámok 1 - 39
Füzike utca páros házszámok 2 - 52
Gyöngybagoly utca teljes közterület
Honvéd sor folyamatos házszámok 12 - végig
István utca teljes közterület
Jácint utca teljes közterület
Jászai Mari utca teljes közterület
Jégmadár utca teljes közterület
Könyök utca teljes közterület
Lajos utca teljes közterület
Madách utca folyamatos házszámok 31 - végig
Ménesi köz teljes közterület
Ménesi utca teljes közterület
Őszapó utca teljes közterület

Pacsirta utca folyamatos házszámok 1 - 48
Pacsirta utca folyamatos házszámok 50 - 50
Patak utca teljes közterület
Szőlőkert utca teljes közterület
Vadgerle utca folyamatos házszámok 10 - végig
Virágos utca teljes közterület
Vörösbegy utca teljes közterület

Szavazókör sorszáma: Göd 16. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 7. számú EVK
Szavazókör címe: Kálmán u. 13. (Ady Klub)

Áldás utca teljes közterület
Család utca teljes közterület
Füzike utca páratlan házszámok 41 - végig
Füzike utca páros házszámok 54 - végig
IV. Béla király utca páratlan házszámok 35 - végig
IV. Béla király utca páros házszámok 40 - végig
Kálmán utca páratlan házszámok 7 - végig
Kálmán utca páros házszámok 10 - végig
Nádirigó utca teljes közterület
Pacsirta utca folyamatos házszámok 49 - 49
Pacsirta utca folyamatos házszámok 51 - végig
Révay utca páros házszámok 8 - végig
Révay utca páratlan házszámok 13 - végig
Széchenyi utca teljes közterület
Sződi utca teljes közterület
Vadgerle utca folyamatos házszámok 1 - 9
Verseny utca páratlan házszámok 31 - végig
Verseny utca páros házszámok 36 - végig

Szavazókör sorszáma: Göd 17. szavazókör
EVK sorszáma: Göd 8. számú EVK
Szavazókör címe: Komlókert u. 19-21. (Szivárvány Bölcsőde)
A szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Baitz József altábornagy utca teljes közterület
Bornemissza Pál utca teljes közterület
Csörsz utca teljes közterület
Dr. Gönczy Gyula utca teljes közterület
Gerle utca teljes közterület
Huzella Tivadar utca teljes közterület
Kerek erdő köz teljes közterület
Kerek erdő utca teljes közterület
Kóczán Mór utca teljes közterület
Komlókert utca teljes közterület
Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan házszámok 73 - végig
Németh László utca teljes közterület
Ojtványos utca teljes közterület
Öregfutó út teljes közterület
Összekötő út teljes közterület
Piros Mihály utca teljes közterület
Pulykaház utca teljes közterület
Sárgarigó utca teljes közterület
Schöffer Ferenc utca teljes közterület
Vadőr utca teljes közterület
Wattay János utca teljes közterület
Werbőczy István utca teljes közterület
Wigner Jenő utca teljes közterület
Zúgóárok köz teljes közterület
Zúgóárok utca teljes közterület

EVK: egyéni választókerület
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Tisztelt Választópolgár!

A Gödi Körkép a 2019. október 13-i önkormányzati és 
nemzetiségi választásokkal kapcsolatban szeretne 
átfogó tájékoztatást nyújtani a  lakosságnak a  vá-

lasztásokon induló (a Helyi Választási Bizottságnál nyil-
vántartásba vett) polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek 
köréről. 

Ennek érdekében arra kértük a jelölteket, hogy válaszolja-
nak a személyüket érintő néhány kérdésre.

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a  választá-
son induló valamennyi képviselő- és polgármesterjelölttől 
ugyanazokra az  – alább feltüntetett – kérdésekre vártunk 
választ. A kérdések feltevésével célunk az volt, hogy a jelöl-
teknek lehetőséget adjunk a bemutatkozásra, a választópol-
gároknak pedig arra, hogy megismerhessék az induló jelöl-
tek személyével kapcsolatos alapinformációkat.

Természetesen lehetőség volt arra is, hogy a  jelölt egyes 
kérdésekkel kapcsolatban ne közöljön adatokat. A  válasz 
helyén feltüntett vonalka azt jelenti, hogy a  jelölt az adott 
kérdésre vonatozóan nem közölt adatot. 

A válaszadóktól azt kértük, hogy az alábbi kérdésekre 
címszavakban, adatközlésszerűen válaszoljanak, tekintet-
tel arra, hogy kifejtő válaszok közlésére terjedelmi okokból, 
illetve az egyenlő esélyek biztosításának szem előtt tartása 
miatt sem volt lehetőségünk. 

A polgármesterjelöltek, illetve a  képviselőjelöltek alábbi 
bemutatását a Nemzeti Választási Iroda weboldalán szerep-
lő sorrendet követve közöljük.

Kikre szavazhatunk a választásokon?
A 2019-es önkormányzati és nemzetiségi választásokon induló 
polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek bemutatása

A polgármesterjelölteknek és 
a képviselőjelölteknek feltett kérdések

–  Melyik párt vagy szervezet színeiben indul a választá-
sokon?

–  Mióta él Gödön?

–  Hány éves?

–  Milyen a családi állapota, hány gyermeke van?

–  Mi a  legmagasabb iskolai végzettsége (alap-, közép- 
vagy felsőfokú), és mely intézményben szerezte a bizo-
nyítványát (diplomáját)? 

–  Milyen szakképzettsége van?

–  Mi a jelenlegi foglalkozása?

–  Van-e a  közigazgatás területén szerzett vagy önkor-
mányzati, esetleg más képviseleti tapasztalata, ha 
igen, milyen időtartamú? 

–  Milyen elérhetőségeken keresztül fordulhatnak Önhöz 
a  választópolgárok? (Itt lakcím, e-mail cím, telefon-
szám megadására van lehetősége.)

–  Milyen weboldalon, Facebook-oldalon, illetve blogon 
találhatnak a  választók részletes tájékoztatást prog-
ramjával kapcsolatban? 
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A választásokon induló polgármesterjelöltek

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 2 éve
 Életkora: 28 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | két kisgyermek édesapja
 Iskolai végzettség:  felsőfokú, nemzetközi közgazdász diploma, fél év európai uniós képzés | Metropolitan Egyetem
 Szakképzettsége: outdoor trainer
 Jelenlegi foglalkozása: vállalatfejlesztő
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: balogh.csaba@momentum.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: www.facebook.com/BaloghCsabaMomentum

Balogh Csaba

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1968 óta
 Életkora: 71 éves
 Családi állapota | gyermekei: házas | négy felnőtt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, főiskolai és egyetemi | Államigazgatási Főiskola, Budapesti Műszaki Egyetem
 Szakképzettsége: településmenedzser, okl. villamosmérnök
 Jelenlegi foglalkozása: Göd város polgármestere
 Képviseleti tapasztalata: 37 éve városi alkalmazott vezetőként, 25 éve képviselő, bizottsági elnök, 13 éve polgármester
 Elérhetősége: (06 30) 954-0701, markojozsef@god.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Markó József 

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1986 óta
 Életkora: 33 éves
 Családi állapota | gyermekei: nőtlen | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, közgazdasági szakközépiskolai érettségi | –
 Szakképzettsége: pénzügyi-számviteli ügyintéző, külkereskedelmi ügyintéző
 Jelenlegi foglalkozása:  Dúró Dóra országgyűlési képviselő munkatársa, Göd Város Önkormányzata Közművelő-

dési, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke
 Képviseleti tapasztalata: 9 éve települési és megyei önkormányzati képviselő, 5 éve bizottsági elnök
 Elérhetősége: (06 70) 379-9220, siposrichard@god.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/mihazank.god/, https://www.facebook.com/sipos.richard1986

Sipos Richárd
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 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: születése óta
 Életkora: 31 éves
 Családi állapota | gyermekei: egyedülálló | két gyermekét neveli
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, orosz nyelvű érettségi | óbudai Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Gimnázium
 Szakképzettsége: pályázatíró
 Jelenlegi foglalkozása: pályazatíró vállalkozó 2011 óta
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: (06 30) 366-5880
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Szilágyi László

Szilágyi László Lajos

1.  számú választókerület

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1986 óta
 Életkora: 33 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | két kisgyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, főiskola, közgazdász | –
 Szakképzettsége: közgazdász banki szakon
 Jelenlegi foglalkozása: banki tanácsadó
 Képviseleti tapasztalata: nincs
 Elérhetősége: annabeatrix86@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/beatrix.anna.7

Anna Beatrix

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1972 óta nyaranta, 1989 óta állandóan 
 Életkora: 72 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | két felnőtt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú | Egri Hittudományi Főiskola
 Szakképzettsége: tanár + két szakma
 Jelenlegi foglalkozása: vállalkozó, nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata: frakcióvezető 16 éve; az 1-es körzet képviselője,  a szociális bizottság elnöke 21 éve
 Elérhetősége: (06 30) 508-7896, lenkeig@t-online.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: www.godifidesz.hu

Lenkei György János

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 1965 óta
 Életkora: 64 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | három gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, érettségi | –
 Szakképzettsége: vendéglátóipari és üzletvezetői szakképzettség, szobafestő-mázoló
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata:  2002-2006 között önkormányzati képviselő, a sportbizottság vezetője
 Elérhetősége:  2131 Göd, Rába u. 1., mudrijozsi@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Mudri József
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 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 4 éve
 Életkora: 52 éves
 Családi állapota | gyermekei: elvált | 4 gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, egyetemi | Budapesti Műszaki Egyetem okleveles villamosmérnöki diploma
 Szakképzettsége: könyvelő
 Jelenlegi foglalkozása:  ügyviteli tanácsadó nemzetközi és hazai nagyvállalatok, valamint állami megbízók számára
 Képviseleti tapasztalata:  a közigazgatásban használatos államháztartási számvitel szakértője,  

néhány éves minisztériumi és oktatási intézményi tapasztalat
 Elérhetősége: (06 20) 551-0331; fulop.zoltan.lmp@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://godiosszefogas.blog.hu/2019/08/07/program_113 • https://godiosszefogas.blog.hu/2019/08/26/fulop_zoltan
  https://www.facebook.com/FulopZoltanLMP/

Fülöp Zoltán

2.  számú választókerület

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 30 éve
 Életkora: 31 éves
 Családi állapota | gyermekei: nőtlen | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, erdészeti szakiskola, gépkezlő | –
 Szakképzettsége: személy- és vagyonvédelmi testőr, fegyveres biztonsági őr
 Jelenlegi foglalkozása: gépkezelő
 Képviseleti tapasztalata: nincs
 Elérhetősége: (06 30) 619-7729
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/barna.norbert; https://www.facebook.com/mihazank.god/

Barna Norbert

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 29 éve
 Életkora: 29 éves
 Családi állapota | gyermekei: nőtlen | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, egyetemi, jelenleg jogot végez| Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem
 Szakképzettsége: közgazdász
 Jelenlegi foglalkozása: üzletviteli tanácsadó
 Képviseleti tapasztalata:  –
 Elérhetősége:  egyed.gabor90@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Egyed Gábor Ferenc

 Jelölő szervezet: független jelölt
 Gödön él: születése óta
 Életkora: 50
 Családi állapota | gyermekei: nős | két felnőtt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  középfokú, technikum | Pesti Barnabás Sütőipari Szakközépiskola; ORFK rendészeti 

szakközépiskola
 Szakképzettsége: sütőipari gépész, hivatásos rendőr, általános minőségellenőr
 Jelenlegi foglalkozása: benzinkútkezelő
 Képviseleti tapasztalata: civil szervezetben elnökségi tag, kuratóriumi tag két éven át
 Elérhetősége: 2131 Göd, Pöltenberg u. 21., (06 70) 709-1300, a.gora@freemail.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog:  https://www.facebook.com/groups/485984192221928/?ref=bookmarks

Góra Attila

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1987 óta
 Életkora: 33 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola (folyamatban)
 Szakképzettsége: szociálpedagógus
 Jelenlegi foglalkozása: társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs
 Képviseleti tapasztalata: 2014 óta a gödi önkormányzat környezetvédelmi bizottságának tagja
 Elérhetősége: szekeres.ketteskorzet@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Szekeres Máté
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 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1973 óta
 Életkora: 52 éves
 Családi állapota | gyermekei: elvált | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, szakmunkásképző | –
 Szakképzettsége: szobafestő-mázoló, vízszerelő
 Jelenlegi foglalkozása: polgárőr
 Képviseleti tapasztalata: közterület-felügyeletnél szerzett tapasztalat
 Elérhetősége: szocsjanos67@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/janos.szocs.98

Szőcs János

3.  számú választókerület

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 66 éve, 1953 óta
 Életkora: 66 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | egy gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: – | Puskás Tivadar Szakképző Iskola, műszerész-elektroműszerész szak
 Szakképzettsége: műszerész, elektroműszerész
 Jelenlegi foglalkozása: Göd Város Önkormányzatának képviselője
 Képviseleti tapasztalata:  25 éve dolgozik a közigazgatásban képviselőként. Göd Város Önkormányzata Városfej-

lesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 2006 óta, Pest Megye Önkormányzata 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagja 2010 óta

 Elérhetősége: 2131 Göd, József Attila utca 40., (06 30) 533-2086, kovacsik@hotmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Kovacsik Tamás Gyula

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 51 éve
 Életkora: 71 éves
 Családi állapota | gyermekei: özvegy | két gyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, érettségi | –
 Szakképzettsége: iratkezelő, irattáros
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata:  több gödi civil szervezet képviseletében is részt vesz
 Elérhetősége:  godimszp@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Szilvási Sándorné

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 2 éve
 Életkora: 30 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | két kisgyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  felsőfokú, egyetemi | Szegedi Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos alap-

diploma; Károli Gáspár Református Egyetem, mesterdiploma
 Szakképzettsége: színháztörténész, gyermekpszichodráma-terapeuta
 Jelenlegi foglalkozása: múzeumi közművelődési szakember, jelenleg gyesen
 Képviseleti tapasztalata: a Momentum Göd alapszervezetének elnöke 
 Elérhetősége: (06 70) 424-2004, vajda.viktoria@momentum.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi Összefogás, VajdaViktoriaMomentum, Momentum Göd, Blog: godiosszefogas.blog.hu

Vajda Viktória
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 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1938 óta
 Életkora: 81 év
 Családi állapota | gyermekei: özvegy | 1 gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, gépipari technikum, érettségi | –
 Szakképzettsége: híradásipari technikus, üzemmérnök
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata: önkormányzati megbízott a Gödi-sziget és a Duna-mellékág rehabilitációjával kapcsolatban
 Elérhetősége: (06 30) 954-6180
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/mihazank.god/

Csepreghy Pál

4.  számú választókerület

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 8 éve
 Életkora: 47 éves
 Családi állapota | gyermekei: élettársi kapcsolatban él | 3 gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, agrármérnöki diploma | Szent István Egyetem
 Szakképzettsége: közlekedésépítő, útépítő technikus, környezetvédő technikus, gomba szakellenőr
 Jelenlegi foglalkozása: gombatermesztési tanácsadó, vállalkozó
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: andrejka.zombor@momentum.hu, (06 70) 905-2381
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Blog: godiosszefogas.blog.hu, Facebook: AndrejkaZomborGod4korzet

Andrejka Zombor Attila

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1940 óta
 Életkora: 80 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | két gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: – 
 Szakképzettsége: műanyag-feldolgozó mestervizsga
 Jelenlegi foglalkozása: szerszámkészítő, műanyag-feldolgozó vállalkozó; nyugdíjas; területi képviselő
 Képviseleti tapasztalata: 2006-tól Göd Város Önkormányzatának bizottsági tagja
 Elérhetősége: (06 30) 817-3618
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Csányi József 
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 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1990 óta
 Életkora: 57 éves
 Családi állapota | gyermekei: kapcsolatban él | négy felnőtt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  középfokú, élelmiszeripari szakközépiskola,  három szakmában szakmunkásbizonyít-

vány, egy mesterlevél
 Szakképzettsége: vegyésztechnikus
 Jelenlegi foglalkozása: vállalkozó, cégvezető
 Képviseleti tapasztalata:  13 éve  önkormányzati képviselő, 4 évig a környezetvédelmi bizottság elnöke volt, 2014-től 

pénzügyi bizottsági elnök
 Elérhetősége: 2132 Göd, Rózsa utca 16., szabo.csaba.f@gmail.com, (06 30) 817-3620
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

5.  számú választókerület

Szabó Csaba Ferenc

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1956 óta
 Életkora: 67 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | 1 gyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, közgazdasági érettségi | –
 Szakképzettsége: mérlegképes könyvelő
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas vállalkozó
 Képviseleti tapasztalata:  Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának külsős tagja 2006-2008 között
 Elérhetősége: klubturul@invitel.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/zomborka

Farkas Éva

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: születése óta (9 évig élt máshol)
 Életkora: 43 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | három gyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  felsőfokú, egyetemi | ELTE alapdiploma, Pázmány Péter Katolikus Egyetem másoddiploma
 Szakképzettsége: spanyol szakos középiskolai tanár, kiadói szerkesztő
 Jelenlegi foglalkozása: tanár egy dunakeszi iskolában
 Képviseleti tapasztalata: 2010-2014 között önkormányzati képviselő Gödön
 Elérhetősége: (06 30) 708-1802, hlavacsjudit@gmail.com 
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Blog: godiosszefogas.blog.hu, Facebook: HlavacsJuditGod5korzet

Hlavács Judit

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 1982 óta
 Életkora: 67 éves
 Családi állapota | gyermekei:  nős | négy gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény:   felsőfokú, két diploma, folyamatszabályozás-rendszertervezés, közgazdasági szak, közbe-

szerzési tanácsadó, projektmenedzser | –
 Szakképzettsége: hét szakma
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata:  lakókörnyezetében gázvezeték-, szennyvízcsatorna-, szilárdút-építés szervezése, 2002–

2006: Göd város alpolgármestere, 2012 től 2014-ig önkormányzati képviselő
 Elérhetősége:  2132 Göd, Rózsa u.2/a, godimszp@gmail.com; tamaspinczehelyi@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Pinczehelyi Tamás
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6.  számú választókerület

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1968 óta
 Életkora: 71 éves
 Családi állapota | gyermekei: házas | négy felnőtt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, főiskolai és egyetemi | Államigazgatási Főiskola, Budapesti Műszaki Egyetem
 Szakképzettsége: településmenedzser, okl. villamosmérnök
 Jelenlegi foglalkozása: Göd város polgármestere
 Képviseleti tapasztalata: 37 éve városi alkalmazott vezetőként, 25 éve képviselő, bizottsági elnök, 13 éve polgármester
 Elérhetősége: (06 30) 954-0701, markojozsef@god.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Markó József 

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 2010 óta
 Életkora: 24 éves
 Családi állapota | gyermekei: kapcsolatban él | –
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, szakmunkásképző | –
 Szakképzettsége: járműfényező
 Jelenlegi foglalkozása: fényező
 Képviseleti tapasztalata: nincs
 Elérhetősége: (36 20) 515-3969
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/ballabas.laszlo

Ballabás György László

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 5 éve
 Életkora: –
 Családi állapota | gyermekei: egyedülálló
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, humán szervező | Pécsi Tudományegyetem
 Szakképzettsége:  human manager, marketing- és reklámügyintéző, szerkesztő-műsorvezető-riporter, gép-

szerelő karbantartó
 Jelenlegi foglalkozása: ügyintéző
 Képviseleti tapasztalata: nincs
 Elérhetősége: hives06@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gabor Hives

Hives Gábor Ferenc
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7.  számú választókerület

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 34 éve
 Életkora: 34 éves
 Családi állapota | gyermekei:  nőtlen | –
 Iskolai végzettsége | intézmény:   középfokú, autó- és gépésztechnikus | –
 Szakképzettsége: autószerelő mester
 Jelenlegi foglalkozása: autószerelő
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége:  csaba.pinczehelyi@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Pinczehelyi Csaba

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 1998 óta
 Életkora: 56 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | öt gyermek édesapja 
 Iskolai végzettsége | intézmény:  felsőfokú, tudományos fokozat | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
 Szakképzettsége: közgazdász
 Jelenlegi foglalkozása: Göd város alpolgármestere
 Képviseleti tapasztalata:  A 90-es évektől önkormányzati bizottsági munka és vállalatirányítás. 1999-től Ifjúsági 

és Sportminisztérium, 2000-2003 között költségvetési intézmény vezetése. 2006-tól gödi 
képviselő: 2006-2010 között pénzügyi ellenőrzési bizottsági elnök, 2010-től alpolgármester

 Elérhetősége: 2132 Göd, Árpád utca; (06 30) 817-3617
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Dr. Pintér György  
Zoltán

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 1977 óta
 Életkora: 42 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | négy gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, gimnáziumi érettségi | –
 Szakképzettsége: dísznövénykertész
 Jelenlegi foglalkozása: cégvezető (Virágzó Dunakanyar Kertészet)
 Képviseleti tapasztalata:  2014-től 5 év bizottsági tagság Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságában
 Elérhetősége: (06 20) 343-2128, arpiosz@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/szabo.arpad1

Szabó Árpád

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 3 éve
 Életkora: 20 éves
 Családi állapota | gyermekei: egyedülálló
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, érettségi | Gödi Piarista Szakközépiskola
 Szakképzettsége: kőműves
 Jelenlegi foglalkozása: asszisztens (Iránytű Intézet, Képviselői Irodaház) 
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: (06 30) 394-1236; teglasricsi@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Blog: godiosszefogas@gmail.com, Facebook: Téglás Richárd

Téglás Richárd
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8.  számú választókerület

 Jelölő szervezet:  Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok
 Gödön él: 10 éve
 Életkora: 71 éves
 Családi állapota | gyermekei:  – | két gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény:   középfokú, érettségi | –
 Szakképzettsége: kőműves
 Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: godimszp@gmail.com
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: gödi MSZP

Béres Attila

 Jelölő szervezet: Mi Hazánk Mozgalom
 Gödön él: 15 éve
 Életkora: 49 éves
 Családi állapota | gyermekei: nős | négy gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, szakmunkásképző | –
 Szakképzettsége: műszergyártó karbantartó
 Jelenlegi foglalkozása: műszerész
 Képviseleti tapasztalata: nincs
 Elérhetősége: (06 70) 602-7251
 Honlap, Facebook-oldal, blog: https://www.facebook.com/mihazank.god/

Bánhidi László

 Jelölő szervezet:  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt

 Gödön él: 10 éve
 Életkora: 38 éves
 Családi állapota | gyermekei: élettársi kapcsolatban él | öt gyermek édesapja
 Iskolai végzettsége | intézmény: felsőfokú, egyetemi | Testnevelési Egyetem
 Szakképzettsége: testnevelő tanár, rekreációs sportszervező, UEFA lincences edző
 Jelenlegi foglalkozása: testnevelő tanár, edző
 Képviseleti tapasztalata: 2015-től önkormányzati képviselő Gödön
 Elérhetősége: (06 20) 215-3587; l.lorincz1980@gmail.com 
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Blog: godiosszefogas.blog.hu, Facebook: Lőrincz László

Lőrincz László

 Jelölő szervezet:  FIDESZ-KDNP
 Gödön él: 2002 óta
 Életkora: 47 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | négy gyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  felsőfokú, egyetem és főiskola | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola,  

Testnevelési Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Szakképzettsége: matematkia–testnevelés szakos tanár
 Jelenlegi foglalkozása: tanár
 Képviseleti tapasztalata: 2007-2010 között képviselő, 2010-2012 között önkormányzati dolgozó
 Elérhetősége: sellyei.noemi@t-online.hu
 Honlap, Facebook-oldal, blog: Facebook: Gödi FIDESZ

Sellyei Noémi
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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 
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Szer b nemzetiségi  jelöltek

 Jelölő szervezet: Szerb Szövetség
 Gödön él: 1966 óta
 Életkora: 53 éves
 Családi állapota | gyermekei: férjezett | két gyermek édesanyja
 Iskolai végzettsége | intézmény:  felsőfokú, egyetemi | Újvidéki Tudományegyetem, Budapesti Műszaki Egyetem (szakvizsga)
 Szakképzettsége: bölcsész, tanár, tanító
 Jelenlegi foglalkozása: pedagógus, szakértő
 Képviseleti tapasztalata:  képviselői tapasztalat 5 választási cikluson keresztül, Szerb Országos Önkormányzati 

képviselő 1 időszakban, Pest Megyei Szerb Önkormányzati képviselő 2 időszakban
 Elérhetősége: (06 30) 384-1782
 Honlap, Facebook-oldal, blog: –

Pandurovic Anica

 Jelölő szervezet: Szerb Szövetség
 Gödön él: születése óta
 Életkora: –
 Családi állapota | gyermekei: –
 Iskolai végzettsége | intézmény: –
 Szakképzettsége: –
 Jelenlegi foglalkozása: –
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: –
 Honlap, Facebook-oldal, blog: –

Novákovics Markó

 Jelölő szervezet: Szerb Szövetség
 Gödön él: születése óta
 Életkora: 20 éves
 Családi állapota | gyermekei: hajadon
 Iskolai végzettsége | intézmény: –
 Szakképzettsége: –
 Jelenlegi foglalkozása: egyetemista
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: –
 Honlap, Facebook-oldal, blog: –

Pandurovic Tányá

 Jelölő szervezet: Szerb Szövetség
 Gödön él: születése óta
 Életkora: 26 éves
 Családi állapota | gyermekei: nőtlen
 Iskolai végzettsége | intézmény: középfokú, érettségi | Szerb Tanítási Nyelvű Gimnázium
 Szakképzettsége: –
 Jelenlegi foglalkozása: –
 Képviseleti tapasztalata: –
 Elérhetősége: 2131 Göd, Rákóczi út 15.
 Honlap, Facebook-oldal, blog: –

Pandurovic Mirko Milutin

A választható nemzetiségi képviselőjelöltek
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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. szeptemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „A mamának vettem, hogy 
végre hazaköltözhessen!”

A nyertes ezúttal Kosik Mihályné

Szerencsés megfejtőnk két 
jegyet nyert a Váci Dunakanyar 
Színház Esküvőtől válóperig című 
előadására. 
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Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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

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

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

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

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

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.

 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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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.

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

Feladatok:
- vásárlók (lakosság, belsőépítészek, kivitelezők stb.)  
  magas szintű kiszolgálása
- adminisztrációs teendők elvégzése (rendelés, árazás stb.)
Elvárások:
- alapvető számítógépes ismeretek (word, excel, e-mail)
- jó kommunikációs képesség
- pontos, precíz munkavégzés
Előny:
- kreativitás
- tervezőprogram használatának ismerete
- lakberendezői tudás
- angol nyelvismeret
Amit mi adunk:
- versenyképes, forgalomorientált fizetés – nettó 220 000 forinttól
- családias légkőr

Jelentkezés e-mailen, fényképes önéletrajzzal: 
matyo.laszlo@gmail.com

Munka végzés helye:
- Matyó és Takács Kft. Göd, Nemeskéri Kiss Miklós út 100.

Csempe-, padlólap- és fürdőszoba-
szalonunkba boltvezetői munkatársat 

keresünk.

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Próbáld ki az első jógaórát 
50% kedvezménnyel!

Milana Jógastúdió
az Oázis lakóparkban

Test, elme és
lélek harmóniája

MilanaJogastudio
www.milanayoga.hu
Göd, Termálfürdő krt. 4.

A fenti akció időtartama: 2019. szeptember 15. - november 30., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem összevonhatóak. Részletekről 
érdeklődjön az üzletekben, vagy tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.opticworld.hu

ÖN DÖNT!

-50%
KERETRE

AKÁR

-70%
LENCSÉRE

VAGY

AJÁNDÉK
látásvizsgálat

Foglalja le
időpontját

online!
www.opticworld.hu

OPTIC WORLD VÁC TESCO • DERES U. 2. • +36 30 432 1050
OPTIC WORLD VÁC • SZÉCHENYI ÚT 4-6. • +36 27 311 210 • +36 30 983 8121

2132 Göd, Latabár tér • 2-es főút, a felsőgödi lámpánál
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