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Az október 13-ai önkormányzati választá-
sok eredményeinek jogerőre emelkedését 
követően a Gödi Helyi Választási Bizottság 
október 22-ei ülésén a  megválasztott pol-
gármester és az önkormányzati képviselők 
átvették megbízólevelüket.

Göd Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete október 29-én megtartotta 
alakuló ülését, amelyen a  12 képviselőből 
álló testület valamennyi tagja megjelent. 
Miután a  Balogh Csaba polgármester ál-
tal ismertetett napirendi pontokat a  gré-
mium elfogadta, a  jelenlévők elénekelték 
a Himnuszt.

Az első két napirendi pont levezetésére 
a  polgármester dr. Szinay József címze-

tes főjegyzőt kérte fel. Először az  önkor-
mányzati képviselők, majd Balogh Csaba 
polgármester tette le hivatali esküjét, s va-
lamennyien kézjegyükkel hitelesítették 
az esküokmányt.

Balogh Csaba előterjesztésében ezután 
került sor az  önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának (SZMSZ) módo-
sítására. Ezt a kétfős alpolgármesteri struk-
túra kialakítása, az  állandó bizottságok 
számának, elnevezésének és létszámának 
kialakítása, a képviselőcsoportra (frakció-
ra) vonatkozó rendelkezések részletezése, 
az  ülések összehívására és vezetésére vo-
natkozó szabályok részbeni módosítása, 
valamint a képviselő-testület megváltozott 

létszáma indokolta. Az  SZMSZ módosí-
tását, Lőrincz László, Lenkei György, dr. 
Pintér György és Markó József javaslatait és 
észrevételeit figyelembe véve, a  grémium 
egyhangúan megszavazta.

A vonatkozó törvényi rendelkezések 
alapján Balogh Csaba főállású polgármes-
ter havi bruttó 698 ezer forintos illetmé-
nyét ‒ amelyhez annak 15 százaléka, azaz 
104 ezer forint költségtérítés tartozik ‒ 
a képviselő-testület jóváhagyta.

A grémium a Dunakeszi Kistérség Tár-
sulásának Társulási Tanácsába Balogh 
Csabát, helyetteseként pedig Lőrincz Lász-
lót delegálta.

Dr. Szinay József tájékoztatta a  képvi-
selőket esedékes kötelezettségeikről. Har-
minc napon belül kérelmezniük kell felvé-
telüket a  NAV köztartozásmentes adózói 
adatbázisába. A Kormányhivatal a  jogsza-
bályokba foglaltaknak megfelelően a meg-
választásukhoz képest három hónapon 
belül minden képviselőnek és polgármes-
ternek tanfolyamot szervez novemberben 
és decemberben, amelyről valamennyiük-
nek értesítést küldenek. Végezetül a  kép-
viselőknek és polgármestereknek a  meg-
választásukat követő harminc napon belül 
vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

Göd Város Önkormányzata új képvise-
lő-testületének alakuló ülése a Szózat meg-
hallgatásával ért véget.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület | 2019. október 29.

Az októberi önkormányzati választások 
eredményeinek megfelelően felálló gödi 
önkormányzat az  alakuló ülését követő 
héten – törvényi kötelezettségének eleget 
téve – rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott. Az  elfogadott napirendi pontok 
előtt elsőként Vajda Viktória kért szót, 
és  a  Gödi Összefogás frakcióvezetőjeként 
bejelentette, hogy hivatalosan is megalakult 
a  nyolcfős frakció, amelynek vezetőhelyet-
tese Fülöp Zoltán. Ezután Lenkei György 
jelezte, hogy megalakult a  Fidesz–KDNP 
frakció is, amelyet ő vezet, helyettese pedig 
Markó József. 

Alpolgármesterek, bizottságok
A képviselő-testület egyhangú titkos sza-
vazással Fülöp Zoltánt a gazdasági-műsza-
ki területekért felelős alpolgármesternek, 
Lőrincz Lászlót pedig a  humán területe-

kért felelős alpolgármesternek választotta, 
majd a két új alpolgármester letette hivatali 
esküjét. A  grémium szintén egyhangúan 
megszavazta a  két alpolgármester havi il-
letményét (bruttó 628  200 Ft), valamint 
a részükre megállapított havi költségtérítés 
mértékét (bruttó 94 230 Ft).
Ezt követően az egyes bizottságok elnevezé-
séről és tagjairól szavaztak. A Pénzügyi El-
lenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság el-
nöke dr. Pintér György, tagjai pedig Szilágyi 
László alelnök, továbbá Hives Gábor, dr. 
Hevesi Kristóf és Gazsó Csilla lett. 
A Városfejlesztési és  Környezetvédelmi 
Bizottság elnökének Hlavács Juditot, alel-
nökének Andrejka Zombort, tagjainak pe-
dig Markó Józsefet, Zombory Lászlót és dr. 
Karaszek Szabolcsot választották.
A Humánügyi Bizottság elnöke Vajda Vik-
tória, alelnöke Hlavács Judit, tagjai pedig 

Lenkei György, Csányi József, Bartos Csaba, 
dr. Erdélyi Kamilla és Jakus-Kruchió Éva. 
Ezt követően a  bizottságok nem képviselő 
(külsős) tagjai tették le hivatali esküjüket, 
majd sor került az  önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának módosítá-
sára, hogy a megválasztott bizottsági tagok 
nevei bekerülhessenek az SZMSZ-be.

Visszavonta a testület a HÉSZ 
módosítását
Balogh Csaba polgármester a Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) újrafogalmazását java-
solta előterjesztésében, hogy a módosított 
HÉSZ majd minden tekintetben megfelel-
jen az  új városvezetés településfejlesztési 
koncepcióinak. Hlavács Judit hozzászólá-
sában jelezte, hogy a  jelenlegi HÉSZ-ben 
az országos főépítész jogszabályi ütközése-
ket állapított meg, azaz a jelenlegi HÉSZ-t 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés | 2019. november 5.
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Véradás Gödön
A Magyar Vöröskereszt gödi szer-
vezete véradást szervez a következő 
helyszíneken és időpontokban:

December 6. péntek 14.00 - 18.00
Véradás a József Attila Művelődési 
Házban (2131 Göd, Pesti út 72.)

December 13., péntek | 13.00‒17.00
Véradás az Ady Klubban  
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)

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

még hatályba lépése előtt vissza kell von-
ni. Dr. Pintér György kérte, hogy a  jelen-
legi HÉSZ-szel kapcsolatban készüljön 
részletes összefoglaló anyag, s  arról majd 
a későbbiekben tárgyaljon a képviselő-tes-
tület. A  grémium megszavazta a  HÉSZ 
módosításának hatályba lépés előtti visz-
szavonását.

Döntés született 
a klímavészhelyzet elismeréséről
A képviselők – módosító indítványok meg-
tárgyalása után – elfogadták a  klímavész-
helyzet elismeréséről szóló határozati javas-
latot és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket. 
A határozat kimondja, hogy az önkormány-
zat a  klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira 
való felkészülés, a  megelőzés és  az  alkal-
mazkodás érdekében haladéktalanul hozzá-
kezd az úgynevezett Klíma Cselekvési Terv 
kidolgozásához. A  képviselő-testület a  jö-
vőben valamennyi döntésénél megvizsgálja 
a  tervezett lépések éghajlati és  környezeti 
hatását, és  a  lehetséges megoldások közül 
minden esetben az ökológiai fenntartható-
ság elvének leginkább megfelelőt választja. 

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület – Fülöp Zoltán alpol-
gármester előterjesztésében – elfogadta 
a  neveleki településrész csatornázási hely-
zetéről szóló tájékoztatást, majd döntött 
a  soron következő közmeghallgatás idő-
pontjáról. A  közmeghallgatás november 
25-én, hétfőn 18 órakor lesz a  Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében. 
Végezetül a  képviselő-testület határozatot 
hozott a  leköszönő polgármester és  alpol-
gármester végkielégítéséről, illetve a  pol-
gármesteri keret megemeléséről. 

     M E G H Í VÓ
Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 25. napján (hétfőn) 18 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Duna-part Nyaralóházak színháztermében 

(cím: 2132 Göd, Jósika u. 14.),
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek a helyi közügyeket érintő 

kérdései és javaslatai

Göd, 2019. november 7. Balogh Csaba polgármester

FELHÍVÁS

Javaslattétel „Göd Város Alkotó- 
és Előadóművész Díja” kitüntetésre
Göd Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai 
és művészi munka elismerésére kitüntető címet alapított, mely a város köz-
igazgatási területén huzamosabb ideje eredményesen tevékenykedő alko-
tóművészeknek, művészeti közösségeknek adományozható.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
•  a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői;
•  a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek;
•  intézményi, munkahelyi kollektívák;
•  Göd város polgárai.

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

Ügyfélfogadási idők
 

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

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

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

Dunakeszi Járási Hivatal 
Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332-177
E-mail: 
okmanyiroda@dunakeszi.pmkh.gov.hu

Ügyfélfogadás
H:  8.00-16.00
K:  8.00-16.00
Sze:  8.00-18.00
Cs:  8.00-16.00
P:  8.00-12.00
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„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

V. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

2019. DECEMBER 15. VASÁRNAP, 10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT  
A DUNA-PART NYARALÓHÁZAK SZABADIDŐKÖZPONTBAN!

(Göd, Jósika utca 14.)

Lesz kürtős kalács, sült gesztenye, grillen sült ételek és sok más finomság.
Minden kedves látogatónkat megvendégeljük egy pohár forralt borral vagy teával!

A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal és karácsonyi műsorokkal várjuk!
Adventi vásárunkon elsősorban kézműves termékekkel, mézkülönlegességekkel, 

ásványokkal, ékszerekkel és sok más portékával várjuk vendégeinket!
A belépés ingyenes!

Színpadi programok:

11 órától:  Legyél a Cimboránk, Göd!
Interaktív adventi vers- és mesekoncert (kis)gyermekes családoknak  

mai magyar költők és írók írásaiból Korhecz Imolával és a Cimbora együttessel!

13 órától:  a Heavenwards Dance stúdió bemutatója
14 órától:  Diótörő – mesebalett

előadják a FFAMI és a GDSE táncosai

16 órától:  Adventi zongoraest
A Sentiments Piano Duó és a Hangerdei Alkotótábor Zenés Színház koncertje

További információ:
(06 30) 383-9567

nyaralohazak.rendezveny@gmail.com



A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 16 410 
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 8285 (50,49%) 

A három polgármesterjelöltre leadott érvényes 
szavazatok száma:
Balogh Csaba (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 4012 (49,4%)
Markó József (FIDESZ-KDNP) 3367 (41,46%)
Sipos Richárd (Mi Hazánk) 742 (9,14%)

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok 
száma:

1. számú választókerület

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1859 
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 913 (49,11%) 
Szilágyi László Lajos (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyaror-
szága, Momentum, Párbeszéd) 390 (43,43%)
Lenkei György (FIDESZ-KDNP) 348 (38,75%)
Anna Beatrix (Mi Hazánk) 85 (9,47%)
Mudri József (MSZP, Magyar Liberális Párt) 75 (8,35%)

2. számú választókerület

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1757
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 949 (54,01%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Fülöp Zoltán (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 408 (43,82%)
Szekeres Máté (FIDESZ-KDNP) 360 (38,67%)
Góra Attila (független) 83 (8,92%)
Barna Norbert (Mi Hazánk) 52 (5,59%)
Egyed Gábor Ferenc (MSZP, Magyar Liberális Párt) 28 (3,01%)

3. számú választókerület

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1802
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 1018 (56,49%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Vajda Viktória (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 504 (50,55%)
Kovacsik Tamás (FIDESZ-KDNP) 439 (44,03%)

Szőcs János (Mi hazánk) 40 (4,01%)
Szilvási Sándorné (MSZP, Magyar Liberális Párt) 14 (1,4%)

4. számú választókörzet

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1932
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 985 (50,98%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Andrejka Zombor Attila (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyar-
országa, Momentum, Párbeszéd) 476 (49,12%)
Csányi József (FIDESZ-KDNP) 432 (44,58%)
Csepreghy Pál (Mi Hazánk) 61 (6,3%)

5. számú választókörzet

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 1127 (48,94%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Hlavács Judit (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 535 (48,33%)
Szabó Csaba (FIDESZ-KDNP) 457 (41,28%)
Farkas Éva (Mi Hazánk) 66 (5,96%)
Pinczehelyi Tamás (MSZP, Magyar Liberális Párt) 49 (4,43%)

6. számú választókörzet

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 2215
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 1110 (50,11%)

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Markó József (FIDESZ-KDNP) 559 (51,38%)
Hives Gábor Ferenc (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyaror-
szága, Momentum, Párbeszéd) 458 (42,1%)
Ballabás György László (Mi Hazánk) 71 (6,53%)

7. számú választókörzet

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 2329
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 1054 (45,26%)

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Dr. Pintér György (FIDESZ-KDNP) 473 (45,61%)
Téglás Richárd (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 308 (29,7%)

Szabó Árpád (Mi Hazánk) 210 (20,25%)
Pinczehelyi Csaba (MSZP, Magyar Liberális Párt) 46 (4,44%)

8. számú választókörzet

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 2213 
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 1129-en 
(51,02%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Lőrincz László (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, 
Momentum, Párbeszéd) 646 (57,83%)
Sellyei Noémi (FIDESZ-KDNP) 371 (33,21%)
Bánhidi László (Mi Hazánk) 80 (7,16%)
Béres Attila (MSZP, Magyar Liberális Párt) 20 (1,79%)

A töredékszavazatok száma (2407) alapján a kompenzációs 
listán megválasztott képviselők: Csányi József (FIDESZ-KDNP) 
Lenkei György (FIDESZ-KDNP)
Hives Gábor Ferenc (DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyaror-
szága, Momentum, Párbeszéd).

*

A szerb nemzetiségi önkormányzati választás 
eredményei
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 31
A választáson részt vevő választópolgárok száma: 19 (61,29%) 

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok 
száma:
Pandurovic Mirko Milutin (Szerb Szövetség) 14 (82,35%)
Pandurovic Tányá (Szerb Szövetség) 10 (58,82%)
Novákovics Markó (Szerb Szövetség) 10 (58,82%)
Pandurovic Anica (Szerb Szövetség) 5 (29,41%)

A szavazatok száma alapján Pandurovic Mirko Milutin, 
Pandurovic Tányá és Novákovics Markó lett képviselője 
a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Gödi Körkép 

Az önkormányzati választások gödi eredményei (2019. október 13.)
Az alábbiakban a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatbázisa alapján közöljük az önkormányzati választások gödi eredményeit. 
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‒ Sokak számára meglepetést hozott 
az  idei önkormányzati választás, hi-
szen a  különböző pártokból alakult 
választási szövetség élén egy politikai 
tapasztalatokkal lényegében nem ren-
delkező polgármester tudott sikert el-
érni. Számítottak erre az eredményre? 

‒ Nem sokkal a  választás előtt, 
az  egyik összejövetelünkön minden-
ki egyénileg megtippelte, szerinte mi 
lesz az  eredmény. Utólag aztán meg-
néztük, ki milyen esélyekkel számolt. 
Egyedül Andrejka Zombor tippelt he-
lyesen, ő pontosan ezt a végeredményt 
prognosztizálta. Rajta kívül mindenki 
más ennél pesszimistábban ítélte meg 
a helyzetet. Nagyon bíztunk benne, de 
bennünket is váratlanul ért, hogy egy 

ilyen rövid felkészülési idő után bejött 
a lehető legkedvezőbb forgatókönyv. 

‒ Azóta nyilván elemezték, kiértékel-
ték az eredményeket. Mi lehetett a si-
ker oka? 

‒ Nagyon sokféle összetevő szóba 
jöhet, és  ezek között természetesen 
vannak rajtunk kívül álló okok is. 
Néhány dologról azonban biztosan 
állíthatjuk, hogy szerepet játszott 
az  eredmény alakulásában. Példá-
ul a  nyitottságunk, az  elérhetősé-
günk, a  csapatunk dinamizmusa, fi-
atalos összetétele és  szemléletmódja. 
Ez meghatározó volt, de persze önma-
gában nem lett volna elegendő. Sokat 
számított az is, hogy legfőbb verseny-
társunk, a Fidesz-KDNP, bár minden 
szükséges eszköz adott volt számára 
a  változtatáshoz, mégis a  folytatásra 
építette a  kampányát. Ez  pedig nem 
feltétlenül csábító program, ha az em-
berek azt látják, hogy szükség volna 
a  szemléletváltásra, modernizációra, 
párbeszédre, a  problémák másfajta 
megközelítésére. Sok más körülmény 
mellett, úgy gondolom, alapvetően 
ezek a tényezők játszottak döntő sze-
repet abban, hogy a  gödiek többsége 
ránk szavazott. 

‒ A gödiek egyik fele változást akart, 
a másik fele szerette volna továbbvin-
ni azt az irányvonalat, amit az eddigi, 
fideszes többségű önkormányzat kép-
viselt. Ön valamennyiük közös polgár-
mestere lett. Hivatala első napjaiban, 
heteiben mi lehet az  az üzenet, ami 
mindannyiukhoz szólhat? 

‒ Ha szabad kiegészítenem, van itt még 
egy harmadik csoport is: azok, akik 
különböző okokból egyáltalán nem 
foglaltak állást, nem szavaztak. Róluk 
sem szabad megfeledkezni. Mindany-
nyiukhoz szólnék. Igen, itt vagyunk 
egy kiemelt helyzetben, megválasztott 
képviselőkként, felhatalmazást kap-
tunk arra, hogy dönthessünk és  cse-
lekedhessünk a  várost érintő kérdé-
sekben. De nem szeretném, ha bárki 
úgy érezné, ezentúl öt évig nincs be-
leszólása Göd életébe, jövőjébe. Sőt, 
éppen ellenkezőleg, azt szeretnénk, ha 
a döntéseinket segítené a véleményével 
a  lakosság. November 25-én közmeg-
hallgatás lesz, és  a  jövőben is tartunk 
majd ilyen alkalmakat. Az  egyes vá-
rosrészekben, az Oázisban, Neveleken 
és  Bócsán, vagy szükség szerint a  vá-
ros bármely részében rendezünk fó-
rumokat, hogy az  ott élőknek legyen 
lehetőségük elmondani a  gondjaikat, 
ügyes-bajos dolgaikat. Szeretnénk élő 
kapcsolatot tartani a lakosokkal, hogy 
mindig tisztában legyünk a helyzetük-
kel, a megoldandó problémákkal. 

Az önkormányzatnak jelenleg nincs 
kidolgozott kommunikációs stratégi-
ája a  hivatalon belüli, illetve a  város 
lakosságával történő folyamatos kap-
csolattartásra. Új pozíciókat hirde-
tünk meg, olyan szakembereket ke-
resünk, akikkel megvalósíthatjuk ezt 
a  modernebb, nyitottabb szemléletet. 
Ha ez a vérfrissítés megtörténik, akkor 
a hivatali dolgozók és mindenki más is 
érezni fogja, hogy sokkal könnyebben 
tudnak majd megvalósulni a  célki-
tűzések és a lakosság körében felmerü-
lő igények. 

Egy HR-szakértő bevonásával fel-
mérjük, milyen pozíciók hiányoznak 
a  jelenlegi struktúrából. Egészen biz-
tosan szükség lesz például egy önkor-
mányzati sajtóreferensre. És szeret-
ném, ha Göd arculata is megújulna. 
Olyan imázsra van szükségünk, ami-
vel könnyen tudnak azonosulni az  itt 
élők, amit az idősebbek és a fiatalok is 
a magukénak éreznek. 

Az október 13-ai önkormányzati választások során a  Gödi Összefogás pol-
gármesterjelöltje, Balogh Csaba és a pártszövetség 7 képviselőjelöltje nyerte el 
a választópolgárok szavazatainak többségét. Az azóta eltelt időben megkezdte 
munkáját az új képviselő-testület, átvette hivatalát az új polgármester, és meg-
kezdődött a Polgármesteri Hivatal munkájának összehangolása a győztes párt-
szövetség programjával. Balogh Csaba polgármesterrel nem sokkal hivatalba 
lépése után beszélgettünk a  választásokról, politikai nézeteiről, életének né-
hány személyes vonatkozásáról, és legfőképpen arról, milyen változások vár-
hatók a város életében, működésében.

Balogh Csaba polgármester
 Fotó | Bokor Ádám

INTERJÚ

Szemléletváltásra, modernizációra  
és széles körű párbeszédre van szükség
Beszélgetés Balogh Csaba polgármesterrel

KÖZÉLET
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‒ Az  önkormányzati kommunikáció 
fejlesztésén túl melyek a kampány so-
rán kidolgozott programjuknak azok 
az elemei, amelyeknek a megvalósítá-
sát a legsürgetőbbnek érzi? 

‒ Két dolog van, amit elsődlegesen 
fontosnak tartok: a  biztonság kérdése 
és az, hogy gazdaságilag megalapozott 
legyen a város működése. Ez utóbbival 
kapcsolatban jelenleg gyűjtöm még 
az adatokat, szeretném pontosan látni, 
milyen bevételekre számíthatunk a jö-
vőben, hiszen ettől függ, hogy milyen 
pénzügyi-gazdasági döntéseket hozha-
tunk. 

A biztonság szempontjából fontos-
nak tartom például azt, hogy fordít-
sunk nagyobb figyelmet a 2-es főúton 
történő gyalogos átkelés kérdésére. 
Több nyomógombos lámpás zebrára 
van szükség, és  a  vasúti átjárók meg-
közelítését is biztonságosabbá kell ten-
nünk. Különösen fontos, hogy a Sam-
sung veszélyelhárítási tervét építsük 
be a város katasztrófavédelmi tervébe. 
Bár a  cég minden rá vonatkozó elő-
írásnak megfelelően működik, és hiva-
talosan nem szükséges összehangolni 
egymással a kétféle – a városi és a cé-
ges – katasztrófavédelmi tervet, mi azt 
szeretnénk, ha minden eshetőségre fel 
lennénk készülve, és ha komolyabban 
kezelnénk ezt a kérdést, mint ahogyan 
azt a jogi szabályozás előírja. 

‒ A  Samsunghoz való hozzáállás te-
kintetében egyébként milyen változás 
várható? 

‒ Ennek a  kiemelt beruházásnak a  je-
lenlétét nyilván el kell fogadnunk, de 
mindent meg kell tennünk azért, hogy 
a vállalat ne teherként telepedjen rá a vá-
rosra, hanem a  társadalmi felelősség-
vállalás révén és sok más módon is része 
legyen Göd életének. Ennek az  alapja 
szintén a  jó kommunikáció, amit nem 
szabad elhanyagolni. Első munkanap-
jaim egyikén megkaptam az  1956-os 
megemlékezésre meghívott vendégek 
protokoll-listáját. A  Samsungtól senki 
sem szerepelt rajta. Ez  így nem járja, 
gondoltam, és  kértem, hogy legalább 
három vezetőnek küldjünk meghí-
vót a vállalathoz. El is jöttek. Jó néven 
vették, értékelték a  közeledésünket, 
és  néhány nappal később, amikor egy 
egyébként jelentéktelennek bizonyult 
tűzeset történt a gyárban (erről lapunk 

13. oldalán adunk hírt – a szerk.), sze-
mélyesen kerestek fel a hivatalban, hogy 
beszámoljanak a  részletekről, holott 
egy apróságról volt szó, amivel kapcso-
latban hivatalosan semmiféle tájékoz-
tatási kötelezettségük nem lett volna. 
A  kapcsolatot a  jövőben is szeretnénk 
ápolni és  elmélyíteni. Novemberben 
a  vállalat felvesz egy kommunikációs 
és  PR-szakembert, és  az  önkormány-
zatnál is lesz egy, a  Samsung ügyeivel 
és a katasztrófavédelemmel kiemelten 
foglalkozó munkatársunk. Törekedni 
fogunk a  rendszeres kapcsolattartás-
ra, a jó együttműködésre és a lakosság 
megfelelő tájékoztatására a gyárral kap-
csolatban. Ha ez megvan, az  emberek 
máris nagyobb biztonságban érezhetik 
magukat. A  Samsunggal a  kommuni-
kációt az önkormányzatnak kell kezde-
ményeznie és kézben tartania, ez alap-
vetően a mi érdekünk, nem a vállalaté, 
ezért a mi felelősségünk is. Ez a terület 
eddig nem működött elég jól.

‒ Korábban egy telekommunikációval 
foglalkozó multinacionális cégnél dol-
gozott, és vállalatfejlesztéssel foglalko-
zott. Munkatapasztalatai közül jó né-
hánynak valószínűleg városvezetőként 
is a hasznát veszi majd.

‒ Egy technológiai szempontból jóval 
fejlettebb nagyvállalati környezetből 
jövök, ahol szinte korlátlanul a  ren-
delkezésemre álltak a  legkorszerűbb 
szoftverek, a projektmenedzsment leg-

különbözőbb eszközei. Szinte sokként 
ért, milyen elmaradott körülmények 
között dolgozik a hivatal ebből a szem-
pontból. Be kell szereznünk néhányat 
e  szoftverek közül, mert a  hiányuk 
kifejezetten hátráltatja a munkát. Sze-
retném összehangolni a Polgármesteri 
Hivatal, valamint a városi intézmények 
és  cégek gépparkját, hogy megoszt-
hassuk egymással az  adatokat, online 
konferenciabeszélgetéseket tarthas-
sunk, és  kihasználjuk a  technológia 
kínálta előnyöket. Így sokkal gyorsabb 
és hatékonyabb lehet majd a munkánk. 

A jelenlegi helyzetre szeretném 
adaptálni a vállalati munkafolyamatok 
fejlesztésével kapcsolatos tapasztalata-
imat is. Az előző munkahelyemen egy 
800 fős osztály 60 szakértője tartozott 
az  irányításom alá, úgy, hogy nem 
a közvetlen beosztottjaim voltak, de én 
határoztam meg, mivel foglalkozzanak 
a munkaidejükben vagy annak egy ré-
szében. Kicsit most is hasonló a hely-
zet, hiszen a  hivatali dolgozók jogi 
értelemben nem az  én beosztottaim, 
hanem a  jegyző hatáskörébe tartoz-
nak. Ennek ellenére szeretném bizto-
sítani a velük való közvetlen kommu-
nikáció lehetőségét, ami nagyon fontos 
a  konfliktusok kezelése, a  munkatár-
sak tapasztalatainak és  problémái-
nak közvetlen megismerése és az erre 
alapozott stratégiaépítés szempont-
jából is. Amikor átvettem a  hivatalo-
mat, szerettem volna megismerkedni 
a  dolgozókkal, ezért végiglátogattam 

A Gödi Összefogás megválasztott képviselői  (balról): Fülöp Zoltán alpolgármester, Andrejka 
Zombor Attila, Hlavács Judit, Balogh Csaba polgármester, Vajda Viktória, Lőrincz László 
alpolgármester, Hives Gábor Ferenc, Szilágyi László Lajos

Gödi Körkép | 2019. 11. szám KÖZÉLET
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az  osztályokat, mindenütt megkér-
deztem, ki mivel foglalkozik, mit tart 
a  legfontosabbnak a  munkájában, 
és  mi az, amiben segíteni tudok neki 
a  jövőben. Az  egyik irodába belépve 
egy munkatárs megilletődve fogadott, 
és  megköszönte a  figyelmet. Mint ki-
derült, évtizedekben mérhető az  idő, 
amit az  önkormányzatnál töltött, de 
még egyetlen polgármester sem lépte 
át a  küszöbét. Én nagyon fontosnak 
és hasznosnak tartom a munkatársak-
kal való közvetlen kommunikációt.

‒ Az  eltelt rövid idő alatt milyen be-
nyomásokat szerzett a hivatali dolgo-
zókkal kapcsolatban?

‒ Az  első napokban mindenekelőtt 
aggodalmat tapasztaltam, a  legtöbben 
attól féltek, hogy elveszíthetik az  ál-
lásukat. Igyekeztem mindenkit meg-
nyugtatni, hogy nem kell ettől tartani, 
mindenki kap esélyt az  együttműkö-
désre. A  jó gyakorlatokat szeretnénk 
megtartani, és szisztematikus munká-
val feltérképezni, hogy hol milyen vál-
tozásokra van szükség. Szemléletvál-
tásra, új módszerek bevezetésére kell 
számítani, nem tömeges elbocsátások-
ra. Az  első tapasztalataim azt mutat-
ják, hogy szakmailag nagyon erős, el-
hivatott és összetartó csapat működik 
az  önkormányzatnál. Azt szeretném, 
hogy a  városvezetés igazi inspiráló 
erőt jelentsen a  számukra, és  minden 
támogatást megkapjanak ahhoz, hogy 
még jobb teljesítményt nyújthassanak. 
Sok időt töltöttem civil szervezetek-
nél, és láttam, milyen ereje van annak, 
ha valaki pozitív visszajelzéseket kap 
a  munkájával kapcsolatban. Tudom, 
milyen minőségi fejlődésre képes az, 
aki nincs állandóan számon kérve, 
érzi a  munkakörében a  szabadságát, 
a lehetőségeit, és ezzel együtt a felelős-
ségét is. Fontosnak tartom, hogy kidol-
gozzuk az önkormányzatnál a teljesít-
mény alapú jutalmazás rendszerét is, 
ami további ösztönzője lehet a szakmai 
fejlődésnek. 

‒ Két alpolgármesteres lett az  új ön-
kormányzat felépítése, Fülöp Zoltán 
és Lőrincz László kapta ezt a megbíza-
tást. Miért éppen rájuk esett a választás? 

‒ Nyitott voltam más megoldásokra 
is, de azzal számolni kell, hogy a köz-
szférában jóval a  versenyszféra alatt 

vannak a  fizetések. Ezért, illetve más 
körülmények miatt sem mindenki 
meggyőzhető arról, hogy legalább öt 
évre legyen alpolgármester. Fülöp Zol-
tán a  versenyszférában dolgozott, így 
részéről ez egyfajta önfeláldozás volt. 
Lőrincz László testnevelő tanár volt, 
számára nem jelentett anyagi hátrányt 
a  pozíció elvállalása, viszont teljes el-
köteleződést igen. Örülök, hogy bele 
akarják tenni az  energiáikat a  váro-
sért végzett munkába, és  ki is fogom 
használni ezt. Nagyon sok mindent 
szeretnék megvalósítani, ehhez pedig 
szükség van rájuk, hogy segítsenek 
irányítani, levezényelni a munkafolya-
matokat. 

‒ A  Gödi Összefogás több különböző 
párt szövetségeként indult és  nyert 
a választáson. Joggal merül fel a kér-
dés, hogy a közös cél érdekében létre-
jött szervezet hosszabb távon is mű-
ködőképes lesz-e, vagy esetleg idővel 
megbomlik az egység, fennakadásokat 
okozva ezzel a város működésében.

‒ A  Gödi Összefogás valóban azzal 
a céllal jött létre, hogy egyesítse az erő-
ket, és megnyerje a választást. A pártok 
közötti összhang és jó kapcsolat azon-
ban nagyon hamar kialakult, mert 
a közös program kidolgozása során azt 
láttuk, hogy hasonlóak az elképzelése-
ink a szükséges változásokkal, a jövő-
vel kapcsolatban. Mindannyian tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy úgy lehetünk 
erősek, és  úgy tudjuk megvalósítani 
a programunkban szereplő terveinket, 
ha együtt maradunk. 

Ezzel együtt nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a  frakció tagjai szabadon 
dönthessenek az  egyes kérdésekben, 
hogy valódi tere legyen a demokráciá-
nak. Mindenáron szeretném elkerülni, 
hogy a pártfegyelem betartásáról szól-
jon a  munkánk. A  képviselőjelöltek 
pártok színeiben indultak a  választá-
sokon, de az emberek nem pártlogókat 
választottak meg, hanem végső soron 
embereket. Az  ember az  első, és  nem 
a párt. Ezért arra bátorítanék minden 
képviselőt és  mindenkit, aki bármely 
párt tagja, hogy ha úgy érzi, a  pártja 
diktatúrát gyakorol, azaz uralkodik fe-
lette, tekintse ezt figyelmeztető jelnek, 
és  merjen kilépni onnan, mert a  de-
mokráciához az  kell, hogy az  ember 
valóban elhiggye, hogy demokráciá-
ban él. Ennek szellemében szeretnék 

együttműködni a  Gödi Összefogás 
képviselőivel és a város teljes lakossá-
gával. És azt üzenem mindenkinek: 
mindig van választásunk.

‒ A családjával – feleségével és két kis-
lányával – két évvel ezelőtt költöztek 
Gödre. Mit szerettek meg ebben a vá-
rosban, miért döntöttek úgy, hogy gö-
diek lesznek? 

‒ Nemzetközi gazdálkodás szakon 
végeztem, így amikor feleségemmel, 
Vajda Viktóriával arról kezdtünk 
beszélgetni, hogy hol teremtsünk 
otthont a családunk számára, külföl-
di lehetőségek is szóba jöttek, illetve 
vidéki nagyvárosokban is gondolkod-
tunk. Akkoriban Budapest XV. kerü-
letében laktunk, a feleségem szüleinek 
közelében. Végül úgy döntöttünk, 
nem szeretnénk messzire költözni tő-
lük, inkább a környéken maradnánk. 
Dunakeszit ajánlotta egy ismerősünk, 
pontosabban a Göd és Dunakeszi kö-
zött épülő lakóparkot, de amikor be-
jártuk a  területet, nem éreztük azt, 
hogy ott szeretnénk élni. Gondol-
tuk, körülnézünk kicsit a környéken. 
Ahogy átléptük Göd határát, azonnal 
megfogott bennünket, hogy a főút két 
oldalán hatalmas fák állnak. Egy kis 
mellékutcába bekanyarodva máris 
madárcsicsergést hallottunk, és  érez-
tük a  levegőben azt a  jellegzetes fris-
sességet, ami a  Duna közelségének 
köszönhető. Egy másik alkalommal 
– akkor éppen Bócsa felől érkezve – 
láttuk, amint valaki éppen egy kecs-
két vezet át a zebrán; nagyon szeretem 
ezeket a muris állatokat. Minél gyak-
rabban jöttünk, annál több szépséget 
fedeztünk fel itt, és egyre inkább bele-
szerelmesedtünk a városba. A termé-
szetközelisége fogott meg bennünket 
elsőként, de hamarosan kiderült szá-
munkra, milyen sokféle rendezvény, 
elképesztően színvonalas kulturális 
programlehetőség és  jó ügyeket szol-
gáló civil kezdeményezés is kínálko-
zik itt. Úgy láttuk, a gyerekeinknek is 
ideális otthona lesz ez a  város, ezért 
itt vásároltunk házat, és nem bántuk 
meg, hogy így döntöttünk. Úgy gon-
dolom, széles körű összefogással még 
élhetőbb, otthonosabb, még  különle-
gesebb hellyé válhat ez a  csodálatos 
adottságokkal rendelkező város.

Koditek Bernadett
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Eredményesen szerepelt az  önkormány-
zat a  „Kerékpárutak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása Pest megye te-
rületén” című pályázaton, így elkészülhet 
a  felsőgödi árvízvédelmi töltésen haladó 
EUROVELO6 kerékpárút-hálózat 1750 fm 
hosszú szakaszának felújítása, kiszélesíté-
se és közlekedésbiztonsági fejlesztése.

A beruházás a Bocskai utca – Jegenye 
utca közötti szakaszt érinti. A fejlesztés-
nek köszönhetően a pályaszerkezet egy-
ségesen 3 méter széles lesz, és teljes ter-
jedelmében új aszfalt kopóréteget kap.   
A  projekt kiterjed a  korlátsor cseréjére 
is, és további 120 fm hosszon új védőkor-
lát építésére is sor kerül a  közlekedés-
biztonság javítása érdekében. A kivitele-

zést a Penta Kft. végzi. Idén várhatóan 1 
km-es szakasz újul meg, a teljes szakasz 
felújítása várhatóan 2020 tavaszára fog 
elkészülni. A befejezési határidő a mun-
katerület átadásától (2019. október 15.) 
számított 3 hónap azzal a  kikötéssel, 
hogy 2019. december 1. és  2020. febru-
ár 20. között kivitelezési munkákat nem 
lehet végezni, így ez az  időtartam nem 
számít bele a  3 hónapos teljesítési ha-
táridőbe – tájékoztatta lapunkat Popele 
Julianna, az  önkormányzat Beruházási 
és Városüzemeltetési Osztályának veze-
tője.

A munkák befejezéséig a  kerékpárutat 
teljes hosszában lezárják. Ezalatt a  gátat 
sem a  kerékpárosok, sem a  gyalogosok 
nem használhatják. Helyettesítő útvonal 
a Rákóczi utca Köztársaság út és Duna út 
közötti szakasza lehet.

GK

BERUHÁZÁSI HÍREK

Megújul a kerékpárút az árvízvédelmi töltésen

Az elmúlt hónap első felében meg-
kezdődött a  Széchenyi utca útépítése 
a Kálmán utca és a Révay utca közötti 
szakaszon.  A korábbi zúzottköves út-
szakaszon a  teljes pályaszerkezet cse-
réje megvalósul, kétoldali szegélyépí-
téssel és  kétrétegű aszfaltburkolattal. 
A  csapadékvizek kezelését földmedrű 
szikkasztó árkok kialakításával biz-

tosítják. A  Révay utcai kereszteződés 
környezetében összegyűlő csapadék-
vizek elvezetésére út alatti csőátereszt 
építettek be a Révay utcai meglévő zárt 
rendszerbe. A kivitelezési munkák be-
fejezését november végére ígéri az ön-
kormányzat.

GK

Magyarországon az  évi átlagos csapadékvíz mennyisége 
500-750 mm. A klímaváltozás miatt Gödön az elmúlt idő-
szakban többször is megismétlődött, hogy 30-40 perc alatt 
közel 40 mm csapadék hullott, amely nagyjából egy havi 
csapadékmennyiségnek felel meg. Ennek kezelésére sajnos 
a városok többsége, így Göd sincs felkészülve megfelelő inf-
rastruktúrával.

A korábbi évtizedekben nem voltak ilyen intenzitású eső-
zések. Előfordultak lokális elöntések, azonban azok kezel-
hetőbbek voltak. A mostani gyakoriságú és mértékű esőzé-
sekhez igazodóan a következő években nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni a  csapadékvíz-kezelési és  -elvezetési problé-
mák megoldására. Egy komplex rendszer kiépítéséig azon-
ban karbantartási munkákat kell végeztetni.

„A júniusi esőzések azonnali megoldására 10 helyszínen 
végeztettünk el karbantartási munkákat. A  júliusi esőzé-
sek után állapotfelméréseket készítettünk, majd további 
32 helyszínen rendeltünk meg árok-karbantartási, árok-ki-
alakítási és padkanyesési munkákat, hogy a veszélyeztetett 
területeken megvalósulhasson a  vizek helyben tartásának 

lehetősége. Ezek a munkák várhatóan november végéig be-
fejeződnek” – tudtuk meg az önkormányzattól.

GK

Árok-karbantartási munkálatok a városban

Épül a Széchenyi utca a Kálmán és a Révay utca 
között
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MUNKAHELYI BALESET

Szerencsés kimenetű baleset a Samsungban
November első napján a Samsung-gyár 
koreai dolgozói jelezték, hogy egyik 
kollégájuknak nyoma veszett.

A rendőrség a  Pest Megyei Kuta-
tó-Mentő Szolgálat segítségét kérte, 
amely ‒ más speciális egységek bevo-
násával ‒ átvizsgálta az  üzem teljes 
területét. A férfi egy 80 x 30 centimé-
teres, 6 méter mély aknába esett bele, 
ahonnan végül a váci tűzoltók mentet-
ték ki.

‒ A tűzoltóknak először meg kellett 
bontaniuk a  falakat, majd kézi erővel 
rövid időn belül sikerült kimenteni 
a  férfit, akit átadtak a  mentőknek ‒ 
nyilatkozta Csámpai Attila, a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője. 

A koreai vendégmunkás időközben 
elhagyhatta a  kórházat, a  rendőrségi 
vizsgálat azonban még nem zárult le.

(w)

BIZTONSÁG

Kisebb tűzesethez 
vonultak ki a tűzoltók 
a Samsung-gyárhoz
Október 30-án délelőtt kigyulladt 
a  Samsung-gyárban egy gép. A  ve-
szélytelen, kis kiterjedésű tüzet a  gyár 
dolgozói rövid időn belül maguk el-
oltották, de a  hatóságok a  riasztásra 
a  gyár katasztrófavédelmi besorolásá-
nak megfelelően nagy erőkkel vonultak 
a helyszínre. A környékbeliek így men-
tőautókat, mentőhelikoptert, tűzoltóau-
tókat láthattak a  gyár környékén, ami 
aggodalmat keltett a lakosság körében. 

A Samsung vezetői értesítették 
Balogh Csaba polgármestert a  történ-
tekről, és  nem sokkal később szemé-
lyesen is felkeresték, hogy tájékoztatást 
adjanak az esetről. 

A polgármester a  Facebookon azon-
nal közzétette a  tűzeset hírét, majd 
a Samsung SDI biztonsági vezetőitől ka-
pott információkat is. Közleményéből 
kiderült, hogy „egy alumíniumhegesz-
tő helyiség porelszívójában az  elszívott 
anyaghoz keverendő mészkőőrlemény 
mennyisége feltehetően alacsonyabb 
volt az előírtnál, ezért a kamrában, ahol 
sem munkavállaló, sem tárolt anyagok 
nincsenek, egy néhány köbdeciméteres 
tűz keletkezett, amelynek a  füsthatása 
tűzjelzést váltott ki. (…) A Samsung il-
letékesei arra kértek, hogy tolmácsoljam 
a  lakosság felé bocsánatkérésüket, ha 
a nagy erők vonulása megzavarta volna 
a  nyugalmukat. Az  eseményt elemzik, 
és intézkedéseket tesznek a hasonló za-
varok elkerülésére” – írta a Facebookon 
Balogh Csaba. 

A polgármester a Samsung biztonsá-
gi vezetőivel megállapodott abban, hogy 
hasonló események bekövetkezésekor 
a  lehető leggyorsabb kommunikációt 
biztosítják a  lakosságnak. Az  október 
30-i tűzeset során senki nem sérült meg.

K. B.

KÖZÖSSÉGI TÉR

Kihirdették a golfpálya hasznosítására kiírt 
ötletpályázat eredményeit
Göd Város Önkormányzatának Város-
fejlesztési Bizottsága idén májusban öt-
letpályázatot írt ki az egykori golfpálya 
területének lehetséges hasznosítására. 
Az  önkormányzat ugyanis korábban 
megvásárolta a volt golfpálya több mint 
50 hektáros beépítetlen területét. A tu-
lajdon megszerzése azonban csupán 
az első lépés volt ahhoz, hogy a terület 
a gödi lakosság szolgálatába állhasson. 
A pályázattal az önkormányzat célja az 
volt, hogy felmérje az ingatlan haszno-
sításával kapcsolatos lakossági igénye-
ket. A koncepciók kidolgozásánál a pá-
lyázóknak szem előtt kellett tartaniuk 
azt a szempontot, hogy a terület zöld 
jellege alapvetően ne változzon.

Az ötletpályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetésére november 4-én a Pol-
gármesteri Hivatal nagytermében ke-
rült sor. Balogh Csaba polgármester 
köszöntötte a pályázókat és a megjelent 
érdeklődőket, majd elmondta, hogy 
az általa is jó kezdeményezésnek tartott 
ötletpályázatot még az előző városveze-
tés hirdette meg, ezért a díjak átadásá-
nak joga Markó Józsefet illetné meg, aki 
azonban egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az eseményen.

A beérkezett 18 pályaművet szak-
értő zsűri véleményezte: Hubay Nóra 

táj- és  kertépítész, egyetemi docens, 
Debreczeni Péter erdőmérnök, Bertáné 
Tarjányi Judit városi főépítész, Jakab 
Júlia környezetvédelmi előadó, dr. 
Pintér György korábbi alpolgármester, 
valamint a  Városfejlesztési Bizottság 
tagjai.

Az első helyen Szabados Apolka 
végzett, a  másodikon a  GödéRt cso-
port, míg a  harmadikon a  Gödön 
Túliak Társasága. Pályadíjuk bruttó 
250  000, 150  000 és  100  000 forint 
volt. 75-75 ezer forintos különdíjat ka-
pott a ThexB csapata és Czikó Miklós. 
Valamennyi további pályázó emlékla-
pot vehetett át.

A bíráló bizottság egyik pályázatot 
sem javasolta egy az  egyben történő 
megvalósításra, hanem azok egyes 
részleteinek felhasználását ajánlotta 
a  további fejlesztések során. A  pályá-
zatok megtekinthetőek a város hivata-
los honlapján (www.god.hu). Továbbra 
is várják a  lakossági ötleteket, s végül 
egy internetes szavazáson dől majd el 
az egyes fejlesztések megvalósításának 
sorrendje. A végső döntést a lakossági 
javaslatok összesítése után a  képvise-
lő-testület fogja meghozni.

W. B.
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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

A Lenkei utcai Kincsem Óvoda teljes 
újjáépítése miatt a bontásra váró régi 
épületből az  óvodai csoportok 2019. 
november 11-én átköltöztek a  Kék 
Duna üdülőben kialakított ideiglenes 
óvodába. A  Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. kifejezetten erre a  célra ingye-
nesen átadta a  létesítmény ideiglenes 
vagyonkezelési jogát Göd Város Ön-
kormányzatának, így megoldódott 
a  gyerekek átmeneti elhelyezésének 
kérdése. „Az üdülő korábbi konfe-
renciaépületének átalakítása során 
törekedtünk az óvodai funkció minél 
teljesebb kielégítésére, ugyanakkor 
a  minél kevesebb bontásra, hiszen 
a  Vagyonkezelővel kötött szerződés 

szerint eredeti állapotban kell majd 
visszaadnunk az épületet.

A földszinten szélfogó, aula és  lép-
csőház helyezkedik el, innen nyílik 
két foglalkoztató, 51-51 m2 alapterület-
tel, valamint WC és  mosdóhelyiségek 
a gyermekek, illetve a nevelők számá-
ra. Az  aulából induló közlekedőből 
nyílik a  tálaló helyiség, amely a hátsó 
bejáraton át is megközelíthető.

Lépcső visz fel az  emeletre, ahol 
a  közlekedőből két foglalkoztató nyí-
lik, 80-80 m2 alapterülettel, továbbá 
öltöző és irodahelyiségek és egy 32 m2 
területű fejlesztő szoba. Az épület kö-
rüli játszóudvart kerítéssel zártuk le” 
– ismertette az  átalakítások részleteit 

Popele Julianna, az önkormányzat Be-
ruházási és  Városüzemeltetési Osztá-
lyának vezetője. 

Szőke Zsófia óvodavezető lapunk 
kérdésére elmondta, hogy a Kék Duna 
Óvodában a  gyerekeket igényesen ki-
alakított, tágas, napfényes, szép cso-
portszobákban tudták elhelyezni, 
megfelelő körülmények között. A köl-
tözést és  a  nevelés folyamatosságát 
az óvodapedagógusok a szülők segítsé-
gével zökkenőmentesen oldották meg.

Az Ady Endre úti Csalogány Óvoda 
és  a  Kék Duna Óvoda között novem-
ber 14-től menetrendszerű buszjárat 
közlekedik, tekintettel arra, hogy jó 
néhány szülő számára problémát jelen-
tett, hogyan juttassák el gyermeküket 
a  lakóhelyüktől távol eső Duna-par-
ti óvodába. Az  ovibusz kora reggeltől 
késő délutánig közlekedik a Csalogány 
és a Kék Duna Óvoda között. Az első 
járat reggel 6.30-kor indul a Csalogány 
ovitól, az utolsó pedig 17.20-kor a Kék 
Dunától. Az  óvodavezetők a  szülői 
munkaközösséggel együttműködve 
minden érintettet tájékoztattak a  me-
netrendről. A buszok közlekedése a két 
helyszín között folyamatos lesz, egé-
szen addig, amíg a Kincsem Óvoda el 
nem készül, és a gyerekek vissza nem 
költözhetnek a  Lenkei utcai épületbe. 
Az új nevelési évet már az újjáépített 
Kincsem Óvodában kezdhetik majd 
a kicsik.

K. B.

KINCSEM ÓVODA

Novembertől ideiglenes óvodaként működik 
a Kék Duna üdülő

KÖZÉLET
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Egészségtudatosok boltja

Ismét egy szép üzlettel gazdagodott Göd. Februárban nyílt meg 
a Kincsem Fitocentrum, azzal a céllal, hogy az egészségtudatos 
gödiek helyben vásárolhassák meg az életmódjukhoz szükséges 
élelmiszereket. Szlogenjükben is ez köszön vissza, miszerint: 
Biztos háttér a tudatosan táplálkozóknak!

A nyitás óta eltelt közel egy év alatt lassan körvonalazódott a vá-
sárlók igénye, melynek megfelelően folyamatosan bővül az áru-
készlet. Szorgos kezek gondoskodnak a  folyamatos áruellátásról 
és a hónapról hónapra megjelenő egyéb fejlesztésekről.

Felkészült kollégák segítik a különböző táplálkozási igényekkel 
betérő vásárlókat, de az árcédulák mellett elhelyezett kis ikonok 
is a minél gyorsabb eligazodást szolgálják a sokféle termék között.

A teljesség igénye nélkül megtalálhatóak a glutén-, tej-, tojás- 
és cukormentes, valamint paleo-, vegán- és biotermékek nagy vá-
lasztékban, de helyet kapnak a vitaminok, az egészségügyi gyors-
tesztek vagy éppen a háztartási szerek is.

Mivel a „mentes” és egészségtudatos termékek palettája nagyon 
széles, az üzletben dolgozók készek arra, hogy mindent beszerez-
zenek, amivel kielégíthetik a vásárlói igényeket, sőt elkötelezettek, 
hogy a  különböző diétát folytató vásárlók segítségére legyenek 
mind szakértelmükkel, mind az alapanyagok felhasználását illető 
tapasztalataikkal.

Fontos megemlíteni, hogy a termékeken kívül több szolgáltatás is 
elérhető az üzletben:

  A biorezonanciás állapotelemzést és a vitaminszükséglet-mé-
rést okleveles természetgyógyász végzi, melyre telefonon lehet 
jelentkezni ‒ (+36 30) 258-2589 ‒, a szolgáltatás ára pedig (be-
vezető jelleggel) le is vásárolható az üzletben.
  Szombatonként életviteli szaktanácsadáson lehet részt venni 
dr. Weixl Várhegyi Lászlónál, aki az alapos felmérést követően 
mutat rá személyre szabottan az  életviteli hibákra, a  tünetek 
kialakulásának okaira. Időpont-egyeztetésre itt is be kell je-
lentkezni telefonon: (+36 30) 258-2589.
  Novembertől egy Bemer-ágyat is beüzemelnek, amely bérletes 
rendszerben lesz elérhető az érdeklődők és gyógyulni vágyók 
számára.

Hogy mi is ez a Bemer-terápia? Egy fizikai érterápia, amely a kis-
erek mikrokeringését javítja, miáltal rengeteg egyéb testi funkció 
javul. Azoknak ajánljuk, akik magas vérnyomásban vagy cukorbe-
tegségben szenvednek, de jó eredmények érhetők el szélütést követő 
időszakban vagy demencia és az agy egyéb betegségei esetében is.

Közösségi oldalaik is figyelemre méltóak (Facebook, Insta-
gram), ahol akciókról, receptekről, eseményekről és termékekről 
lehet informálódni, de vállalják, hogy az előre elküldött megren-
deléseket összekészítik, hogy segíthessenek még időhiány eseté-
ben is.

Ezek után nincs más hátra, minthogy az olvasó is ellátogasson 
hozzájuk és  feltérképezze, mennyivel több mindent vásárolhat 
meg helyben, ezzel is támogatva a helyi vállalkozókat, így közvet-
ve saját városunkat.

Kincsem Fitocentrum
2131 Göd, Kincsem u. 2.

(A PENNY market melletti üzletsoron), telefon: (+36 30) 258-2589 H
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Átadták az M2-es gyorsforgalmi út 
új szakaszát
Október elejétől csaknem 20 kilométer hosszan kétszer 
két sávon közlekedhetnek az autósok Budapest és Vác kö-
zött. A közel 33 milliárd forint értékű beruházást a Szé-
chenyi 2020 Program keretében az Európai Unió Kohé-
ziós Alapjának támogatásával finanszírozták.

A Magyar Építők című szaklap összegzése szerint a felújí-
tott útszakaszon a pályaépítés mellett a következő beruhá-
zások valósultak meg: öt új híd építése és 14 híd felújítása, 
két új (különszintű) csomópont Sződligetnél és Dunake-
szi északi részén, közel három kilométeres zajárnyékoló 
fal építése. Továbbá Fótnál félcsomópont létesítése fel- 
és  lehajtóágak kiépítésével, 10 kilométer hosszan beton 
terelőfalas középvonalú fizikai elválasztás, hat kilométer 
hosszan a vízbázis védelmére vízzáróan burkolt árkok ké-
szítése, valamint 4,5 hektáron véderdő- és csereerdő-tele-
pítés.

Az ünnepélyes átadáson megjelent Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára, Schanda Tamás, az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium parlamenti államtitkára, Tuzson Bence, 
a  Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, 
Pest megye 5. számú választókerületének országgyűlési 
képviselője, Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbí-
zottja és Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő 
Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

A beruházás eredményeként tehermentesültek az átme-
nő forgalom alól a 2. számú főút menti települések, köztük 
Dunakeszi, Göd, Sződliget, Csörög, Sződ, Vác és Fót.

Az M2-es gyorsforgalmi úton az  M0-s autópálya 
és a Dunakeszi‒Fót forgalmi csomópontok között 80 kilo-
méter/óra, onnan Vácig pedig 110 kilométer/óra sebesség-
korlátozás mellett haladhat a kétszer kétsávos forgalom.

Göd térségében az M2-es autóúton a Budapest irányába 
tartó pályán a távlati csomópont gyorsítósávjának építési 
munkálatai várhatóan november második felében fejeződ-
nek be.

GK

Gödi Körkép | 2019. 11. szám KÖZÉLET

15



Sokak számára ijesztő lehet a válto-
zás, hiszen a változás mindig az – 
fogalmazott köszöntőjében Balogh 

Csaba. Göd újonnan megválasztott pol-
gármestere hozzátette: változás mindig 
van, a kérdés csak az, mi hatunk-e a vál-
tozásra, vagy csak sodródunk az árral.

Balogh Csaba rámutatott arra, hogy 
az egyik legismertebb gödi 56-os mártír, 
Iván Kovács László nem volt még har-
minc esztendős sem, amikor megpróbált 
változást előidézni, és talán ő is félt attól, 
hogy mi fog következni. Mint a polgár-
mester fogalmazott, ő maga ‒ hasonlóan 
a Corvin köz egykori parancsnokához ‒ 
sincs még harmincéves, de szeretne azok 
közé tartozni, akik alakítják, formálják 
a  változást annak érdekében, hogy fel-
virágoztassák a  környezetüket. Kijelen-
tette: mindannyian hálásak lehetünk 
a  forradalmároknak, akik a  szabadsá-
gért küzdöttek, és ezzel megteremtették 
annak a  lehetőségét, hogy most nyíltan 
beszélhetünk a történelemről.

„A  magyar történelem egyik érdekes 
sajátossága a bukott felkelések és a sike-
res kiegyezések egymást követő ritmikája. 
Az utolsó ilyen bukott, de bukásában is 
sikeres fölkelésünk az  1956-os forra-
dalom és  szabadságharc volt” – kezdte 
megemlékező beszédét Romsics Ignác. 
A  történész kifejtette: a  korábbi törté-
nelmi eseményekhez hasonlóan ez is 
a  fővárosra koncentrálódott. Budapes-
ten zajlottak a  fő történések, ott ragad-
ták magukkal az  események a  legtöbb 

embert, és  ott estek a  legtöbben áldo-
zatul. A  forradalmi napok felidézése 
során arról beszélt, hogy mely pesti vá-
rosnegyedek voltak leginkább érintettek 
a fegyveres harcokban, és ennek milyen 
földrajzi, szociális és egyéb okai voltak. 
Kiemelt helyszínként beszélt a  Corvin 
közről, és egykori parancsnokáról, Iván 
Kovács Lászlóról. Ismertette családi hát-
terét, a forradalom előtti életútját. Mint 
elmondta: egyetemi tanulmányait nem 
fejezhette be, mivel kiderült, hogy apja 
munkája miatt a  család korábban Né-
metországban is élt, „nyugatos” háttere 
nem volt kívánatos a rendszer számára. 
Iván Kovács október 25-én vállalta el 
‒ katonai előképzettség nélkül ‒ a fegy-
veres csapat vezetését, többször tárgyalt 
Nagy Imrével is. Helyzetmegítélésével 

és  jövőképével nem mindenki értett 
egyet, ezért később leváltották, majd le-
tartóztatták, de a zűrzavaros helyzetben 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

„Angyal, vidd meg a hírt az Égből”
1956-os megemlékezés Gödön

A Gézengúzok előadása a gyerekek szemszögéből jelenítette meg 1956 eseményeit

Balogh Csaba polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket
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Ő 1957-től 1960-ig volt az intézet lakója, il-
letve diákja. Az 1956-os forradalom után, 
bírósági ítélettel – fegyverrejtegetés miatt 
– került az intézetbe. Az ott töltött négy év 
során, mesélt erről lapunknak Vass István 
Mátyás, egy festőművész tanár, Barlai Béla 
foglalkozott vele, akit máig első mesteré-
nek tart.

Az aszódi rendezvényen Vass István 
Mátyás, aki számos 1956-os témájú képet 
is festett, felelevenítette aszódi emlékeit, 
festményeiből pedig alkalmi kiállítás nyílt 
az  intézmény nagytermében. A javítóinté-
zet történetéről egyébként könyv is szüle-
tett, amelyben a gödi festő is szerepel.

Vass István Mátyással néhány évvel 
ezelőtt életpálya-interjú készült, amely 
a Gödi Körkép 2016. novemberi számában 
olvasható.

Külön érdekességként megemlítjük még, 
hogy ugyancsak az Aszódi Javítóintézet la-
kója volt az a Pruck Pál is, akinek az ame-

rikai Life magazinban megjelent korabeli 
címlapfotója világszerte híressé tette őt, 
és vele együtt az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc eszméjét.

(w)

VISSZATEKINTÉS

Az 56-os időkre emlékeztek
Az 1884-ben alapított, idén 135 éves Aszódi Javítóintézetben október 22-én 
ünnepi megemlékezést tartottak, amelynek meghívott vendége volt a Gödön 
élő festőművész, Vass István Mátyás is.

AJÁNLÓ

Gödiek az 1956-os 
forradalomban
A fenti címen 2018 októberében jelent meg 
Láng József helytörténeti kutató könyve, 
amely 408 oldalon mutatja be a  forradalom 
és a szabadságharc helyi eseményeit és mind-
azokat a  gödi személyi vonatkozású doku-
mentumokat, amelyeket a  Pest Megyei Le-
véltár, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára őriz ebből az időszakból.

A Gödi Almanach e  tematikus köteté-
ből megismerhető azoknak a  gödieknek 
az  élettörténete is, akik részt vállaltak 

a  forradalmi eseményekben, a  közbiztonság fenntartásában és  a  lakosság ellátásában. 
Közülük többeket börtönbüntetésre ítéltek, súlyosan bántalmaztak, szabadulásuk után is 
megfigyelés alatt tartottak.

Helyi tevékenységükért a  legsúlyosabb következményeket elszenvedők közé tartozott 
dr. Záhonyi Géza, a  Felsőgödi Forradalmi Bizottság elnöke, valamint Mészáros István, 
Erdélyi Lajos és Potyó Imre, a testület tagjai. Rajtuk kívül azonban még sokan mások is 
börtönbe kerültek a gödiek közül, és hosszú évtizedekre megkülönböztetett, másodrendű 
állampolgárokká váltak 1956-os szerepvállalásuk miatt.

Mára valamennyiük története napvilágra került, a város történetének része. 1956 ese-
ményeire emlékezve nem feledkezhetünk meg a gödi 56-osokról sem.

(Láng József Gödiek az 1956-os forradalomban című kötete megvásárolható a Göd Városi 
Könyvtárban. A könyv kedvezményes ára: 500 Ft.)

Koditek Bernadett

Vass István Mátyás

meg tudott szökni, és hazatért szülei 
gödi házba. Onnan tervezte Maléter 
Pál kiszabadítását, és szervezte a Tu-
rul Pártot. Letartóztatták, és életével 
fizetett tetteiért. Jeltelen sírba temet-
ték, emlékezetét 1989-ig családján 
és  néhány forradalmár társán kívül 
nem ápolta senki. A  Harmadik Ma-
gyar Köztársaság emlékezetkultú-
rájában végül elnyerte méltó helyét. 
A  Corvin közben márványtábla, 
Gödön szobor emlékezteti az  56-
osok tisztalelkű hősére az  utókort. 
Városunkban a Petőfi téren található 
az  emlékműve. Romsics Ignác arra 
biztatta a  megemlékezőket: ha arra 
járnak, hajtsanak fejet előtte – csak-
úgy, mint a  vele szemben található 
másik ifjú, Petőfi Sándor szobra előtt. 
Mint fogalmazott: mindketten azért 
áldozták az életüket, sok-sok társuk-
kal együtt, ami érték volt a múltban, 
érték ma is, és érték lesz a jövőben is: 
a magyar szabadságért.

A megemlékezésen fellépett a  Fel-
sőgödi Munkásdalkör és  a  Gézen-
gúzok színjátszó csapata. Zachár 
Zsuzsa, Hirsch Anett és  Bíróné 
Csernus Bernadett tanítványai azt 
érzékeltették, milyen lehetett gyerek-
fejjel megélni a forradalmat és az azt 
követő eseményeket. A prózai, táncos 
és  zenei elemekkel gazdagított da-
rabot az  iskolásoknak is bemutatták 
a színjátszó kör tagjai.

A programok Iván Kovács Lász-
ló emlékművének megkoszorúzá-
sával értek véget a  Petőfi téren, ahol 
az  önkormányzat, a  pártok, a  civil 
szervezetek és  a  gödi intézmények 
képviselői helyezték el a  megemlé-
kezés virágait és gyújtottak mécsest. 
Szesztay Ákos, a váci Piarista Gimná-
zium végzős diákja szavalta el Márai 
Sándor Mennyből az  angyal című 
versét, miközben díszőrséget állt a Je-
ruzsálemi Szent Lázár lovagrend váci 
kommendája.

V. Pálfai Kinga

A megemlékezésen Romsics Ignác 
történész mondott beszédet
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Az építtető, a  Dunakanyar Építő Kft. 
operatív ügyvezető igazgatóját, Richter 
Miklóst kértük meg arra, hogy tájékoz-
tassa olvasóinkat a projekttel kapcsola-
tos legfontosabb tudnivalókról.

Mint tőle megtudtuk, a  barátságos 
hangulatú, négyszintes társasházban 
58 darab két-, három- és  négyszobás, 
kitűnő elosztású lakást lehet megvá-
sárolni. Az  épület egyes szintjeinek 
a  többihez viszonyított eltolásával 
a homlokzat összképe modern és egye-
di. A  legfelső szinten nagyméretű te-
rasszal rendelkező, panorámás négy-
szobás penthouse lakások lesznek. 
(Minden emeleti lakáshoz erkély vagy 
terasz, illetve a  földszinten saját kert-
rész tartozik.)

A tervezés során figyelembe vették 
azt is, hogy a környéken nem egyszerű 
a parkolás, ezért az 58 lakásos társas-
ház parkolószintjén (a teremgarázs-
ban és a felszíni parkolóban) egyszerre 
82 gépkocsi fér el.

Richter Miklós szólt arról is, hogy 
aki még az idén, 2019. december 31-ig 
szerződést köt a lakásának teljes vétel-
áráról, azt még ötszázalékos áfa terhe-
li. Így akár 22 százalékkal olcsóbban 
juthat álmai otthonához.

Mindezeken felül az első öt vevőnek 
rendkívüli akciós kedvezményt aján-
lanak, nevezetesen: a  teremgarázsban 
a gépkocsibeálló-helyet ötven százalék 
kedvezménnyel vásárolhatja meg.

Természetesen a  lakásvásárláshoz 
valamennyi családtámogatási forma 
igénybe vehető. Az épülő lakások egya-
ránt jó szívvel ajánlhatóak Gödön letele-
pedni szándékozó fiatal házaspároknak, 

a  Samsung-gyár dolgozóinak, illetve 
a befektetés céljából lakást keresőknek.

És persze nem utolsó szempont 
az  sem, hogy az  Erzsébetliget közben 
épülő 58 lakásos társasház zöldövezeti 
panorámát kínál valamennyi leendő 
lakójának, hiszen a  környéken továb-
bi lakóingatlanok vélhetően már nem 
fognak épülni.

Az ügyvezető igazgató végezetül 
beszámolt arról is, hogy az épület ke-
rítéssel védett, a  bejutás kaputelefon, 
kapukód, illetve kulcs használatával 
lehetséges, a  lakásbejáratokat pedig 
legalább négy ponton záródó biztonsá-
gi ajtók védik.

A lakók kényelmét tágas, nyolcsze-
mélyes lift biztosítja, mely a  teremga-
rázs szintről a legfelső emeletig közle-
kedik, maga a családbarát épület pedig 
a  földszinti lépcsőház irányába aka-
dálymentesített.
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Örökpanorámás társasház épül a termálfürdő mellett
Mindössze két esztendővel a  társasház-építési projekt első ütemének befejezése után, Orgonaház II. néven újabb  
58 lakásos társasház épül, közvetlenül a termálfürdő szomszédságában.
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BÚCSÚZÁS

Elekes István (1944‒2019)

Olvasóink 2013 tavasza óta találkozhat-
nak keresztrejtvényekkel a  Gödi Kör-
képben. Azóta hónapról hónapra Elekes 
István készítette a „skandikat” lapunk-
nak.

A régi vágású szakemberek közül való 
volt, nagy tudású és  szerény, pontos, 
megbízható, lelkiismeretes, valamennyi 
szellemi kvíz- és rejtvényműfajban ott-
honosan mozgó.

Az elhatalmasodó, súlyos betegség 
november 3-án gyűrte le őt.

Nyugodj békében, Pista. Emlékedet 
megőrizzük.

(w)

JUBILEUM

Megáldották az új kőfeszületet a Jácint 
utcai temetőben
Az eredeti kőkereszt felállításának 100. évfordulójára készült el 
az új feszület, melyet Mészáros Csaba katolikus plébános áldott meg. 
Mint fogalmazott: a  keresztény emberek Krisztus kereszthalálára 
emlékeznek minden alkalommal, amikor egy feszületre tekintenek.

Október 5-én, szombat délután szemerkélő esőben és  ragyogó nap-
sütésben, azaz szivárványos égbolt alatt gyülekeztek az új kőfeszület 
megáldására érkezők a felsőgödi temetőben. Egy évszázaddal koráb-
ban a katolikus közösség kérte a község elöljáróságától, hogy a köz-
temetőnek abban a részében, ahol ők helyezik végső nyugalomra ha-
lottaikat, kőkeresztet állíthassanak. Az akkor közadakozásból emelt 
keresztet 1919. november 1-jén dr. Béky László felsőgödi lelkész áldot-
ta meg. 1986-ban egy teherautó véletlenül nekitolatott, és  kidöntöt-
te a  keresztet. Az  elmúlt három évtizedben ezért egy fafeszület állt 
a Jácint utca temetőben. Az idő kikezdte a kereszt illesztését, a fa el-
korhadt, balesetveszélyessé vált.

A temető centenáriumára 2018-ban, a  város önkormányzatának 
anyagi támogatásával, a Településellátó Szervezet, a Temetőgondnok-
ság és  önkéntesek közreműködésével a  temető megszépült. Megtör-
tént a ravatalozó belső felújítása is, térköves burkolat került az egyik 
bejárathoz és  egy díszkutat is építettek. Mostanra pedig elkészült, 
Gáspár Tibor kőfaragó munkáját dicsérve az új kőkereszt, amelyre át-
került a fafeszületről a Corpus – a megfeszített Krisztus alakja. Az új 
feszület nagyobb talapzatra került, így lehetőség nyílik elhelyezni rajta 
az emlékezet és a hála virágait, mécseseit is.

Mészáros Csaba katolikus plébános a kereszt megáldásakor rövid szent-
írási részlettel idézte fel Jézus Krisztus minden emberért vállalt kínszen-
vedését és kereszthalálát. Arról beszélt, hogy a keresztény ember az utak 
mellett és a temetőkben felállított keresztek és feszületek előtt elhaladva, 
meg-megállva mindig erre, a megváltó kereszthalálra emlékezik.

Markó József, az  új kőkereszt megáldásakor hivatalban lévő pol-
gármester elmondta: a  temetők rendjét, az  üzemeltetést és  a  sírtu-
lajdonosok feladatait a  közelmúltban szabályozta az  önkormányzat. 
Megköszönte a  civil önkéntesek fáradozását, akik egy-egy síremlék, 
temetőrész gondozásával segítik, hogy a  Gödön eltemetett alapítók, 
közéleti személyek, hősi halált halt katonák, s mindazok, akik sokat 
tettek a településért, méltó környezetben nyugodhassanak.

Az eseményen közreműködött Szesztay Ákos, a Váci Piarista Gim-
názium egyik végzős diákja, aki Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn 
című versét szavalta el. Az új feszület megáldásán részt vevők közös 
ima után elhelyezték meggyújtott mécseseiket a kőkereszt lábánál.

V. Pálfai Kinga

Gödön elhunytak
Dr. Marosvölgyi László 71 éves
Mikes Mária Anna 78 éves
Koczur Péterné (sz.: Rózsa Mária) 94 éves
Dr. Zágonyiné dr. Asztalos Judit Magdolna 76 
éves
Gazdag Tibor 57 éves
Bucsis Pipa Valéria 80 éves
Lovász Béláné (sz.: Starcsó Éva Terézia) 83 éves
Gyepes Imréné (sz.: Pásztor Angyalka) 93 éves 
Dr. Szőke Endréné (sz.: Susits Abigél) 90 éves
Kormosói József Lászlóné (sz.: Kolozsi Julianna) 
80 éves
Csepregi Sándornlé (sz.: Bakay Gabriella) 77 éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk, Hegyi Józsefné (született 
Horváth Margit) temetésén részt vettek, és  sírjára 
virágot hoztak.

A gyászoló család

A feszületet Mészáros Csaba plébános áldotta meg
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2019. szeptember 1. és október 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Mészáros Ferenc és Váradi Adrienn
Pató Ádám és Kiss Petra
Vladár Gábor Zoltán és Borbély Zsófia
Bakos Péter és Nagy Fruzsina
Elekes Norbert István és Zámbó Gizella
Boldis Csaba Zsolt és Szécsi Erzsébet
Basa Dániel István és Őri Szandra
Tolnai Péter Pál és Sárközi Éva Petra
Szöllősi Csaba és Hajdics Mária
Horváth Zsolt László és Ress Katalin
Birtalan Gyula Gergő és Jagodits Eszter
Vojcsekovics Péter László és Blahó Krisztina 
Ágnes
Hála László és Gál Bettina
Szomju Richárd és Prokai Krisztina
Kléber Viktor és Dénes Katalin
Krajnyik András és Marton Anikó
Gál Dávid Balázs és László Dorina Anna
Pocsári Sándor és Németh Ibolya
Faragó Imre és Szabó Csilla Rozália
Hodola József és Parposz Brigitta
Németh László és Verner Annamária
Zahorán Timothy Gabriel és Sas Dorina
Batári Gergő és Belényesi Éva
Kiss András és Csimbora-Navratil-Bucsek 
Bernadett Diána
Szabados Attila és Paczári Enikő
Konrád Gábor és Susán Anita
Csipán Mihály Albert és Kiss Gabriella
Vasas Béla István és Serfőző Zita
Molnár Gábor és Petró Kata
Bartók Gábor és Saáry Tímea
Laczó Ferenc és Jámbor Katalin
Misley Tamás Zoltán és Lucsik Ilona
Dobis Csaba és Tóth Piroska
Gál István Gergely és Mirájder Katalin
Fülöp Dániel és Baranyi Andrea Barbara
Nedelcsó Miklós és Tóth Jusztina

50 éves házassági évforduló
50 év után is maradt a szívükben annyi 
szeretet, hogy az Alsógödön 1969. 
szeptember 20-án kötött házasságukat 
megerősítették.
Dávid Tibor Pál és Dávid Tibor Pálné (sz.: 
Pazsitka Teréz)

A pályázatok benyújtásának módja: fényképes önéletrajz megküldésével 
a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail-címre vagy személyesen a Duna út 5. 
szám alatt.
További tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet
KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős állás közalkal-
mazotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: szakmunkásképző intézeti végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: karbantartási munkák elvégzése a gödi 
önkormányzat intézményeiben

KONYHAI DOLGOZÓ (2 FŐ)
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, tel-
jes munkaidőben
A munkavégzés helye: Huzella Tivadar Általános Iskola, illetve Németh Lász-
ló Általános Iskola
Főbb feladatok: a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatok elvég-
zése
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 munkaidőbeosztással, akár al-
kalmi 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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A gödiek nincsenek cukorból, azaz 
senkit sem riasztott vissza az időn-
ként szemerkélő eső attól, hogy 

részt vegyen a  szüreti programokon. Ki-
váltképp igaz ez a szervező csapatra, illetve 
azokra a baráti társaságokra, amelyek kora 
reggeltől készültek a Göd bográcsfőző mes-
tere cím elnyerésére.

Ahogy Karneválné Gusztos Ildikó fogal-
mazott: az izgalommal töltött éjszaka után 
a ködös, harmatos réten gyülekeznek a leg-
elszántabbak. Lassan fellobbannak a tüzek, 
körbejár egy kis házi lélekmelegítő, és kez-
dődik. Megint, újra, sok-sok ember mun-
kájával, összefogásával, támogatásával egy 
olyan nap, amelyen kicsik és nagyok együtt 
vannak, megtalálják az örömüket. Ki egy jó 
falatban, ki a  szép fogatok, lovasok látvá-
nyában, mások a fellépők műsorában, vagy 
egy-egy jó beszélgetésben.

Idén 15 csapat főzte a  finom étkeket. 
A közönség ezúttal a Rotary Club Göd pa-
lóclevesét találta a  legkiválóbbnak, melyet 
lángossal kínáltak. A dobogó második fo-
kára állhatott fel a  Masszázskuckó Sződ-
liget lelkes csapata. Rájuk a borjúpaprikás 
miatt érkeztek a  szavazatok, amit noked-
livel tálaltak. A  harmadik helyen hargitai 
töltött bordájával a  Kincsem Favorit SE 
végzett. Készült még egyebek mellett csül-
kös őzpörkölt, huszárgulyás palacsintával, 
szlovák káposztaleves, vörösboros marha-
pörkölt, Jókai bableves, gombapörkölt, ha-
lászlé ‒ és idén sem maradt el az ökörsütés. 
Minden kóstolni vágyó találhatott kedvére 
való ételt. A  szervezőknek külön öröm, 

hogy volt olyan csapat, amelyik már 13. 
alkalommal vett részt a megmérettetésen.

 Csécsi Terézia, a Növénykedvelők Klub-
jának vezetője tavalyi kezdeményezésére 
idén is sorra jelentkeztek a  jóképű férfiak 
a kuktaszépségversenyre. A nyertes Kayos 
György gödi lakos lett a 62 jelölt közül.

Idén hagyományteremtő céllal meghir-
dették a  sütiversenyt is, amelyre tizenöt 
jelentkező húszfajta süteményt hozott. 
Ezek közül az édeseket részesítették előny-
ben a  kóstolók. A  verseny nyertese Gerle 
Hajnalka lett barackos és  sós-karamellás 
kávés süteményeivel, a  második helyezett 
Csinger Péter Rákóczi túrósa újragondol-
va, a harmadik helyet pedig Muka Beatrix 
nyerte el gesztenyés csigájával.

A mai kor igényeihez igazodva többen 
igyekeztek glutén-, laktóz- és cukormentes 
süteményeket készíteni. Ebben a kategóri-
ában különdíjas lett Gusztosné Rózsahegyi 
Tünde. Minden versenyben a közönség sza-
vazatai döntöttek. 

A lovas felvonuláson körülbelül százan 
vettek részt, köztük Helvécia, Sződ, Vác, 
Sződliget és Göd lovasai. A vizes, csúszós 
fű ellenére nem történt baleset, bár a menet 
látványos érkezésekor több ló is megcsú-
szott a réten.

Kísérő programokban sem volt hiány. 
A  színpadon a  GDSE táncosai léptek fel, 
délután az  ügyességi játékok következtek, 
és egész nap lehetett kézműveskedni a  Jó-
zsef Attila Művelődési Ház sátrában. Volt 
állatsimogató, és ugrálóvárat is felállítottak 
a gyerekek kedvéért.

Idén az  önkormányzat is kiemelten tá-
mogatta az eseményt, ennek köszönhetően 
délután az Irigy Hónaljmirigy zenekar lép-
hetett a közönség elé. A résztvevők számá-
ra egy kisvonatot is biztosítottak, amely vé-
gigkísérte a felvonulási menetet, majd kora 
délutánig szállította az érdeklődőket a vá-
rosban. A helyi vállalkozóknak köszönhe-
tően pedig idén is értékes nyereményekért 
lehetett tombolázni.

Karneválné Gusztos Ildikó elmondta, 
hogy az  eseményt hagyományőrző, kö-
zösségkovácsoló céllal rendezik meg évről 
évre. A  résztvevőket, a  főzőversenyre je-
lentkezőket, a gyerekek boldog arcát látva, 
a  szervező csapat tagjaiban minden alka-
lommal megerősödik az  érzés: érdemes 
volt elvégezni a  sok-sok munkát, amellyel 
egy ilyen program megvalósítása jár.

VPK

RENDEZVÉNY

Közösségteremtés és hagyományőrzés a szüreti 
lovas fesztiválon
Palóc gulyásleves lángossal, barackos és  sós-karamellás sütemény, Irigy Hó-
naljmirigy – ezek voltak az idei gödi szüreti lovas fesztivál sztárjai.
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‒ Hányan voltak ott a versenyen a gödi fal-
kából?
‒ Két csapattal és  egyéni nevezéssel is in-
dultunk, ami azt jelenti, hogy összesen 13-
an vettünk részt, 11 kutyával. Két kutyus 
a  Zöld Menedékből csatlakozott hozzánk, 
Puporka és Káin.

‒ Milyen volt a pálya? 
‒ A  Hard Dog Race lényege a  terepfutás, 
azon belül is rengeteg emelkedővel (szintkü-
lönbség 523 méter), 23 akadállyal volt nehe-
zítve a 12,39 kilométeres, erősen sáros pálya. 
A nehézség mindig attól függ, hogy a HDR 
melyik versenyére nevezünk: Not Just Run, 
Base vagy Wild. Térdeket, bokákat igénybe 
veszi rendesen, és fontos az erőnlét.

‒ Milyen eredményt értek el?
‒ A Wildon összesen 30 csapat indult, ösz-
szetettben az  egyik csapatunk 7., a  másik 
a 18. lett. Az „Önzetlen nyelvlógatás” kate-
góriában az egyik csapat a harmadik helyet 
szerezte meg, a  másik a  hetediket. Ebben 
a kategóriában mindenki valamelyik szer-
vezetért küzd, mi a Zöld Menedékért futot-
tunk. Immunerősítő tablettákat, kullancs 
elleni szereket, tápokat, játékokat, kupono-
kat nyertünk.

‒ Mennyire kell ehhez profi futónak lenni?
‒ Legtöbbünk amatőr futó, de nagyon örü-
lünk, ha jó futók is csatlakoznak hozzánk, 
hogy még nagyobb esélyünk legyen. A ver-
senyek előtt, hétvégenként a  golfpályára 
járunk edzeni, de ezek az alkalmak kötet-
lenek, pont azért, hogy ez ne megfeszített 
dolog legyen, hanem egy kellemes felké-
szülés, egyben kutyás közösségépítés. Per-
sze cél, hogy összerakjunk egy erős csapa-
tot, hogy díjat hozhassunk a Menedéknek. 
Az egész arról szól, hogy jól érezze magát 
a  kutya és  gazdája, a  gazdikereső és  a  fu-
tótársa egy felejthetetlen élményt kapjon. 
Fő célja a  falkánknak, hogy hírét vigyük 
a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak 
és a gazdit kereső kutyáknak.

‒ Mióta járnak kutyás futóversenyekre?
‒ Tavaly egy versenyre neveztünk, idén már 
háromra. Márciusban volt a HDR Not Just 
Run Edition Pomázon, ahol 6 kilométert 
kellett akadályok nélkül futni. Áprilisban 
volt a HDR Base 6 km-es futás 12 akadály-
lyal Törökmezőn, illetve most az októberi 
volt a HDR Wild ‒ 12 km és 23 akadály.

‒ Csak jól szocializálódott kutyák vesznek 
részt ezeken az eseményeken?

‒ Zömében igen. Aki eljön a  versenyre, 
nyilván foglalkozik a  kutyájával, de ha 
mégis problémás az  eb, megvan ennek 
a nemzetközi jelzése: sárga szalagot köt-
nek a  kutyára. A  többiek figyelnek erre, 
így nagyobb ívben kerülik, vagy inkább 
egy kicsit lemaradnak tőle. Szigorú sza-
bályok vannak a  versenyen, például kö-
telező a  pórázon tartás, de ezek szük-
ségesek is, hiszen több száz kutya fut 
ilyenkor, sőt a  Base-en ezer fölött van 
az indulók száma. De nem szokott prob-
léma lenni, mert mindenki nagyon oda-
figyel a másikra is, illetve vannak segítők 
és rendezők a pályán.

‒ Lehet csatlakozni önökhöz?
‒ Sok szeretettel várunk bárkit, korra 
és  nemre való tekintet nélkül. Egyet-
len elvárás van: kutyabarátnak kell len-
ni. Március környékére várható az  első 
verseny, amire januárban kezdjük el 
a  felkészülést. Saját kutya sem feltétle-
nül szükséges, hiszen a  Zöld Menedék-
ből hozhatunk ki kutyákat edzeni, ezzel 
egyben a hírüket is visszük, hogy gazdi-
sodjanak. Ha valaki kutyás közösséghez 
szeretne csatlakozni, vagy fontolgatja 
kutyus örökbe fogadását, és  kell neki 
egy ilyen kutyás környezet, tanács, segít-
ség, tapasztalat, bátran jöjjön, keressen 
minket. Elérhetőségeink:   https://www.
facebook.com/HDRFalkaGod, illetve Ko-
vács Viktória: ko.viki312@gmail.com.

Vida-Szabó Emese
Fotók | Kurdi Imre

A versenyen való részvételével a gödi falka a Zöld Menedék 
Állatvédő Alapítványt támogatja

A kutyák és gazdáik is élevezik a pálya teljesítését

KUTYÁS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Ismét szépen teljesített a gödi Hard Dog Race Falka
Egerben rendezték meg október 12-én a Hard Dog Race (HDR) Wild kutyás 
terepfutó versenyt, amelyen a gödi HDR Falka is részt vett. Kovács Viktóriát, 
a csoport tagját kérdeztük.
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A baleseti szimuláció tulajdonképpen 
egy a valósághoz hű elemeket tartal-
mazó színdarab, amely egy halálos 
közúti balesetet mutat be. Egy visz-
szafordíthatatlan következménnyel 
járó, a baleset résztvevőire egy egész 
életre kiható terhet jelentő eseményt. 
Az ok egy felelőtlen döntés, amikor is 
egy fiatal sofőr ittasan vezette a gép-

kocsit. A  végeredmény egy halott 
tinédzser, sérültek, gyermek nélkül 
maradó szülők, testvér nélkül mara-
dó fiatalember. Még leírva is megrá-
zó történet, a színdarab pedig szívbe 
markoló. Szem nem maradt szárazon, 
amikor az elhunyt kislány túlvilágról 
jövő hangja mesél egy be nem teljese-
dett életről.

A színdarabbal a fiatalokhoz kívánt 
szólni a  gödi Rotary Club. Ez  az or-
szágban nem egyedülálló rotarys ese-
mény, hiszen a  szegedi Rotary Club 
már húsz éve teljesít egy missziót, ami-
vel felhívja a  fiatalok figyelmét arra, 
hogy ittas vagy bódult állapotban a vo-
lán mögé ülni felelőtlen döntés. A gödi 
rotarysták átvették a szegedi barátaik-
tól az  ötletet, és  Pölczman Ákos nagy 
odaadással szervezte meg idén is a ren-
dezvényt. Abban bízunk, hogy az idei 
több száz fiatal résztvevő hosszú éve-
kig emlékezni fog a darabra, és ennek 
tükrében hoznak majd sorsdöntő dön-
téseket hasonló szituációkban.

A gödi rotarysták a baleseti szimulá-
cióval csatlakoztak a Magyarországon 
szeptember 23-28. között megrende-
zésre került „Biztonság hete” rendez-
vénysorozathoz, amely már tradícióvá 
vált számukra. Ezt a tradíciót folytatni 
szeretnék a jövőben is, amelynek célja, 
hogy mindenkihez jusson el az üzenet: 
alkoholos vagy bódult állapotban sen-
ki ne vezessen járművet.

A gödi Rotary Club ezúton szeretne 
köszönetet mondani a  szimulációban 
résztvevő mentős, rendőrségi és kataszt-
rófavédelmi szakembereknek, az  isko-
la vezetésének, és  nem utolsósorban 
a színdarab szereplőinek és rendezőjének.

Gál Emil

A Gödi Anyák Angyalai szervezésében idén harmadik al-
kalommal rendeztek jótékonysági töklámpásozást a  fel-
sőgödi Gátőrháznál november 2-án és 3-án. Két nap alatt 
kéttálcányi készétel és  15-20 szatyornyi tartós élelmiszer, 
valamint tisztálkodási szer gyűlt össze, melyet a Boldogság-
cseppek Alapítvány oszt szét a gödi rászorulók, gyermekes 
családok között.

Hajniss Nikoletta lapunknak elmondta, hogy nem ver-
senyeztették a  kifaragott töklámpásokat, hanem csak ki-
állították azokat. „Azt akartuk, hogy az  alkotás örömé-
ért faragjanak, hozzák el és  rakják ki a  kész munkáikat 
az embereke, s így mindenkinek sikerélménye legyen. Nem 
a  szépség és  a  tökéletesség számított, hanem a  mennyiség 
és az adakozás öröme, mert adni jó!”

Kiss Mónika a Boldogságcseppek Alapítvány alelnöke ez-
úton is köszönetét fejezi ki az adományozóknak a felajánlá-
saikért, valamint a  Gátőrháznak a  helyszín biztosításáért, 
illetve azért, hogy „mindig mellénk állnak és  támogatják 
a  kezdeményezéseinket. A  gyermekeknek különleges él-
ményt adott, hogy fényfestésre szaladgálhattak a gát olda-
lában, amit nagyon élveztek. Köszönjük a figyelmességüket 
is, hogy az eső elől óriási ernyő alá húzódhattunk be.”

Több mint húsz töklámpást állítottak ki a  Gátőrháznál. 
Sajnos az eső a szombati estén megeredt, de akik nem tud-
tak részt venni a szombati eseményen, azok vasárnap este is 
megtekinthették a kivilágított lámpásokat, illetve vihettek 
adományt.

Vida-Szabó Emese

Munkában a mentők, a rendőrök és a tűzoltók

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Érted?! ‒ Baleseti szimuláció fiataloknak

Szeptember 20-án immáron harmadik alkalommal rendezte meg a gödi Ro-
tary Club azt a baleseti szimulációt, aminek a mottója az „Érted?!” A rendez-
vénynek ezúttal a  váci Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium 
és Kollégium biztosított helyszínt.

JÓTÉKONYSÁGI ESEMÉNY

Adományozó töklámpásozás Gödön
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A Boldogságcseppek Alapítvány tagjai, 
összefogva a  Gödi Anyák Angyalai Face-
book-csoport tagjaival október 27-én faül-
tetési akciót szerveztek Felsőgödön. Mivel 
a  Rákóczi utcában található a  Boldogság-

cseppek raktára, méghozzá a  Szivárvány 
Bölcsőde szomszédságában, adta magát 
a helyszín.

A terv az  volt, tudtuk meg Kiss 
Mónikától, a Boldogságcseppek önkéntesé-

től, hogy a bölcsőde kerítése mentén ültet-
nek el leylandi ciprusokat, így mintegy zöld 
falat képezve az utcafront irányába.

Az elsősorban online felületeken meghir-
detett szeretetfa-ültetésre végül közel negy-
venen jelentkeztek. Köztük a  gödi fák két 
„nagykövete”, Hajniss Nikoletta és  Bartos 
Csaba. Húsz facsemetét az  önkormányzat 
biztosított, míg a  Kert Varázs Kft. vállal-
ta a  ciprusok helyszínre szállítását, a  Bakó 
Kertszépítő Bt. pedig növénytápokkal 
és szaktanácsadással segítette a munkát.

Szőke Ica zöldellő bokrokat és  futónö-
vényeket hozott, Cseszneki Katalin egy 
csodálatos ciprust, Kocsis Ica pedig finom 
bográcsebédet készített. Szémüller József 
vállalta a fűnyírást, Bardócz Norbert a gépi 
tereprendezést, s  még hosszan sorolhat-
nánk a neveket.

A szervező csapat, és persze valamennyi 
résztvevő büszke arra, hogy ismét tehettek 
valamit városunk szépítéséért.

(w)

Az SMA-ban (spinális izomatrófiában) szen-
vedő Levi története, és a gyógyulásáért indu-
ló országos akció híre bejárta a hazai sajtót. 

A Levente Lépteiért Alapítvány felhívásához 
városunkból is többen csatlakoztak, mások 
mellett Dániel Teréz Flóra és  Jakus-Kruchió 

Éva, akik november 2-ára szerveztek süte-
ményvásárlási akciót a  Kincsem Udvarház 
termelői piacán. Különböző gödi Face-
book-csoportokban órák alatt több mint szá-
zan jelezték részvételi szándékukat. Az  ön-
kormányzat és  a  piacot felügyelő Sáfrán 
Edina is támogatta az anyukák elképzeléseit.

Rendkívül sokan látogattak ki aznap 
délelőtt a  piacra, s  az önzetlen adakozá-
soknak hála, közel 850 ezer forint gyűlt 
össze a perselyben. Éva saját Facebook-ol-
dalán mondott köszönetet: „Magam sem 
gondoltam, hogy ilyen sok pénz fog össze-
gyűlni. (…) Ez mind rajtatok múlt! Nagyon 
köszönjük, hogy a hosszú hétvége ellenére 
ilyen sokan jöttetek, sütöttetek, vásárolta-
tok! Legyetek büszkék magatokra!”

Teréztől pedig megtudtuk, hogy mivel 
időközben a  Levi génterápiás kezeléséhez 
szükséges 700 millió forint összegyűlt, 
a gödi adakozók sok-sok forintját más rá-
szoruló betegek kezelésére ajánlják fel.

(w)

Karácsonyi csomagokat gyűjt a Boldogságcseppek Alapítvány 
Idén is lesz karácsonyi cipődoboz-akció: várjuk a felaján-
lásokat a Gödön és más településeken nehéz körülmények 
között élő gyermekek számára. A dobozokba elsősorban 
játékokat, írószereket, mesekönyveket szeretnénk kérni. 
Romlandó élelmiszer ne kerüljön a dobozokba. A csoma-
goláson kérjük feltüntetni, hány éves gyermeknek való 
a benne lévő ajándék. 

A cipős dobozokat a  Boldogságcseppek raktárában le-
het leadni minden pénteken 9 és 12 óra között. A dobozo-

kat átveszik a következő helyszíneken is: Mazsola kreatív 
és hobbibolt (Alsógöd), Mosoly ABC (Alsógöd), Tó bisztró 
(Alsógöd), Gödi Nyárikonyha (Felsőgöd), Tündérkert lo-
varda (Sződliget). További információ: (06 70) 771-6676.

Novemberben a  téliesítési munkák miatt zárva lesz 
a  cseppraktár, a  cipős dobozokat viszont átvesszük. Aki 
egyéb adományokat szeretne leadni, mert az otthoni táro-
lást nem tudja megoldani, az hívjon bennünket. 

Boldogságcseppek Alapítvány

A ZÖLD VÁROSÉRT

Szeretetfa-ültetés Felsőgödön

Sokan vettek részt az akcióban - szinte minden korosztályból

ADOMÁNYGYŰJTÉS

Jótékonysági sütinap a Kincsem Udvarházban

A főszervezők és segítőik, balról jobbra: Bizderi Emese, Rezneki Zsuzsanna, Dániel Teréz 
Flóra, Jakus-Kruchió Éva és Botos Lukács Katalin
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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 „száz forrás” vidéke
Időpont: december 8., vasárnap 10-től 14 óráig
Gyülekezés: Göd, Széchenyi Ödön park (alsógödi strand, csó-
nakház)
Táv: kb. 7 km
Fontos: Vizenyős, egyenetlen talajon fogunk haladni; vízálló 
cipő viselését javasoljuk.
Ajánlott: 4-99 éves örökmozgóknak

Ehhez a programhoz száraz időjárásra és alacsony vízállásra lesz 
szükségünk, hogy a tervezett útvonalat be tudjuk járni. Ez a fö-
venyséta oly különleges természeti értékekben, hogy nem is volna 
szükség külön előadással készülnünk. Azért mi mégsem fogunk 
történetek és  a  magyarázatok nélkül maradni: terveink szerint 
Szávoszt-Vass Dániel, a Dunaiszigetek.blog szerzője és Horváth 
Tibor ‒ aki részletesen írt a  part geológiai sajátosságai ról 
a 2014-es Gödi Almanachban – is velünk fog tartani, és mesélni 
arról, ami majd a szemünk elé tárul útközben.
Akinek lesz hozzá kedve, összeszámolhatja, hogy a száz gödi for-
rásból mennyi jut a bejárt útszakaszra. A dunakeszi révhez érve 
pihenőt tartunk, pár jó falatot és talán még egy kis forralt bort is 
magunkhoz véve.
Visszafelé az  eggyel magasabban futó Duna-soron haladunk 
a  Csiga közig, ahol felkanyarodunk a  kerékpárútra, és  azt kö-
vetve áthaladunk a  Szakáts-kerten. A  Kusché Ernő utcán to-
vábbmegyünk a Kossuth utcáig, majd megkeressük a dr. Gönczy 
Gyula vezetésével készült part menti sétány megmaradt darab-
jait, és annak mentén a Török-forrást. A sétát a kiindulóponton, 
a Széchenyi Ödön parkban fejezzük be.

Előkészületben: 2020. január 4., szombat 9 óra.
Bejgli-lejáró túra az  ezeréves országúton Sződre: miről is 
mesélnek nekünk az út menti keresztek.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Gödön Élő Erdélyiek 

és Szimpatizánsok Baráti Körének 
2019 év végi és 2020 év eleji 

programjai

A baráti kör megalakulása alkalmából 
megtartjuk 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 
megrendezzük

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
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‒ Mikor és  hogyan került kapcsolatba 
a növényekkel?
‒ Amennyire csak vissza tudok emlékezni, 
mindig is szerettem a  növényeket. Figyel-
gettem, termesztgettem, szeretgettem őket. 
Agrármérnöki végzettségem is van, de nem 
dolgoztam a szakmában, illetve csak a ker-
temben hasznosítom a tudásomat.

A növény egyenlő az  élettel, mert nö-
vény nélkül nincs élet, tehát meg kell be-
csülni az  adományait. A  növényt esszük, 
isszuk, nézzük, szagoljuk, energiapótlásra 
használjuk. Szerencsések vagyunk, hogy 
itt, Gödön az  uralkodó szín a  zöld, ami 
az idegrendszernek is jót tesz. 

Tagja voltam a  gödi Kertbarátok Klub-
jának, de úgy gondoltam, hatékonyabb 
lenne egy növénykedvelő klubot létrehoz-
ni. Ebből az ötletből született meg a Gödi 
Növénykedvelő Klub. Szerintem egy ekko-
ra város elbír két hasonló tematikájú cso-
portot.

‒ Mikor vannak a klub összejövetelei? Mi-
lyen témákkal foglalkoznak ezeken az  al-
kalmakon?
‒ Minden hónapban az  első és  a  második 
csütörtökön este 18-tól 20 óráig jövünk 
össze a művelődési házban. A Facebookon 
300 tagunk van, de igazán aktív tagok csak 
15-20-an vagyunk. Szeretnénk bővülni, 
úgyhogy aki kedveli a  növényeket, szereti 

az  újdonságokat és  szívesen csatlakozna 
hozzánk, keressen minket személyesen 
a klubnapokon, vagy a Facebook-oldalun-
kon (Gödi Növénykedvelő Klub).

A közeljövőben a  mikrozöldekkel fo-
gunk megismerkedni, azokból smoothie-t 
készítünk, szárazvirág kötészetet tartunk, 
beszélünk egyes gyomnövények gyógynö-
vényként való használatáról, újdonságokat 
mutatunk be. Szeretnénk a gyermekeket is 
bevonni a  kertészkedésbe, ezért terveink 
szerint jövőre is szervezünk nekik növény-
felismerést a  különböző városi rendezvé-
nyeken.

‒ Honnan és  milyen szempontok alapján 
szerzi be az újdonságokat?
‒ Tagja vagyok a Kertszövetségnek, illetve 
a  neten keresgélek. Számomra a  legfonto-
sabb szempont, hogy ne kelljen permetez-
ni. Az egzotikus növényeket, ilyen például 
a  malabár spenót, az  egérdinnye, a  perui 
földi cseresznye, nem bántják a  poloskák, 
a levéltetvek és a gombák, ezért egészsége-
sek maradnak. Hagyományos konyhakerti 
növényeket nem termelek, mert a sárgaré-
pát vagy a krumplit meg tudom venni a pi-
acon vagy a zöldségesnél, de ezeket az érde-
kességeket nem.

‒ A  város több pontján növénymentő lá-
dákkal találkozhatunk. Milyen céllal he-
lyezték ki azokat?
‒ Október elején öt ládát raktunk ki a há-
rom vasútállomásnál, a művelődési háznál 
és a Mosoly ABC-nél. A ládákba bárki elhe-
lyezhet megunt, feleslegessé vált növényt, 
illetve akinek szüksége van valamelyikre, 
vagy egyszerűen csak megtetszik neki, in-
gyen elviheti azokat. 

Tartottam attól, hogy nem odavaló 
dolgok is belekerülnek a  ládákba (régi ru-
haneműk, egyéb használt holmik), vagy 
esetleg adománygyűjtő ládának nézik, de 

pozitív értelemben csalódtam, mert tény-
leg arra használják, amire szántuk. Aki 
oda növényt rak be, nemcsak szereti a nö-
vényeket, hanem bízik is a másikban, hogy 
az majd elviszi és gondozni, szeretni fogja. 
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérésem: mi-
előtt a ládába rakják a növényt, tűzzenek rá 
egy cédulát, hogy mi az, mert nem biztos, 
hogy mások felismerik. Hamarabb viszik el 
azokat, amiket ismernek. Egyébként októ-
ber közepén a termelői piacon is tartottunk 
növénymentést, ahol szintén szabadon le-
hetett hozni-vinni növényeket.

‒ Önnek nemcsak a növénymentésben van 
szerepe, hanem a  gödi termelői piacon is 
tevékenykedik.
‒ A piacon október 12-én vezettük be a sza-
tyorkölcsönzést a  környezettudatosság 
jegyében, hogy ne termeljük a  szemetet. 
Ez  nem saját gondolat volt, a  piac közös-
ségi oldalán javasolták. Ehhez kapcsolódó 
ötlet a  maradék textilek gyűjtése, melyek-
ből újabb szatyrok készülhetnek, így a hul-
ladék anyagok sem kerülnek a  szemétbe. 
Már vannak jelentkezők is a  varrásra. Jó 
lenne, ha valaki, aki ért hozzá, felvállalná 
a „szatyorgyár” projekt megszervezését. Ha 
akad, aki szívesen vállalkozna erre, bátran 
jelentkezzen piaci napon Sáfrán Edina pi-
acfelügyelőnél a Kincsem Udvarházban.

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 ÉLET

Növénymentés és környezetvédelem
A Gödi Növénykedvelő Klub vezetőjével, Csécsi Teréziával a növénymentésről 
és más programjaikról, vállalásaikról beszélgettünk. 
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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 lehetett 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 előző évekhez hasonlóan továbbra 
is biztosítjuk a  zöldhulladék átvételi pont 
működését, amely a  Nemeskéri úti teme-
tővel szemközti földútról közelíthető meg. 

2019 őszén már csak az alábbi táblázatban 
feltüntetett napokon 8 és 16 óra között fo-
gadjuk a lakosság által kiszállított zöldhul-
ladékot. Egy ingatlanról az  átvételi napo-
kon maximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, 
vagy 1,5 m³ nem zsákolható hulladékot áll 
módunkban 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

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!

Október közepén számos országos lap és hírportál, néhány televí-
ziós csatorna és Facebook-csoportok sora számolt be arról, hogy 
– lakossági bejelentéseket követően ‒ döbbenetes látvány fogadta 
az állatvédőket és a kiérkező rendőröket egy gödi háznál.

Rettenetes körülmények között tartottak állatokat az ott műkö-
dő állatszaporító telepen. A kültéri karámokban teve, alpaka, pó-
niló, csüngő hasú törpemalac, juh és kacsa élt bűzben és mocsok-
ban. Az  igazi borzalom azonban csak akkor tárult az állatvédők 
és a hatóság emberei elé, amikor beléptek az épületbe.

Odabent vad- és háziállatok voltak összezárva, saját ürülékük-
ben tocsogva. Mások mellett vemhes és  tüzelő kutyák, zömmel 
corgik és  francia bulldogok. Az  egyik bulldognál éppen mentés 
közben indult meg a szülés ‒ vele azonnal állatkórházba siettek.

Az állatokon számtalan heg, sérülés, csonkítás látszott, s a men-
tés ideje alatt is többször egymásnak estek az összezárt állatok. Né-

hány állattetemet is találtak a házban. Az első állatorvosi felméré-
sek szerint a kutyák többsége a giardiázis tüneteit mutatta, sokan 
közülük bolhásak, bőrgombásak, atkásak voltak.

A gödi, a környékbeli és az országos állatvédő szervezetek ösz-
szefogásának köszönhetően mintegy nyolcvan kutya, valamint 
szurikáták, nyulak, házimacskák, kakaduk, ormányos medvék, 
baglyok, különböző rágcsálók és madarak szabadulhattak ki a ta-
nyáról.

A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást, ezért a mentett 
állatok még bűnjelnek minősülnek, így egyelőre nem fogadhatóak 
örökbe, ráadásul szinte minden állat orvosi kezelés alatt áll. A ren-
dőrségi eljárás lezárásáig az  állatok az  állatvédő szervezeteknél 
maradnak, ahol minden szükséges ellátást megkapnak.

(w)

ÁLLATVÉDELEM

Közbeléptek az állatvédők

A bócsai lakosok a településrész forgalmának túlterheltsége miatt kérik, hogy az ingyenes leadási napokon 
a zöldhulladék-lerakóba igyekvők ne Bócsa, hanem a Nemeskéri Kiss Miklós út felől közelítsék meg az átadópontot.
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Ősszel megszaporodtak a  patkányok-
kal kapcsolatos lakossági bejelentések, 
ezért az  önkormányzat intézkedett 
a patkányirtás megszervezéséről.

Eddig 51 bejelentés érkezett, és a be-
jelentett ingatlanok szomszédait is 
végigjárva mintegy 100 különböző 
helyen járt a  patkányirtással megbí-
zott vállalkozó. Tájékoztatása szerint 

a patkányok túlnyomórészt kertekben 
jelennek meg, nem a  közterületeken. 
„Az állatok megjelenése különösen 
gyakori az  elhagyatott, nem használt 
kertekben és  házakban; a  kénysze-
res gyűjtögetők kertjeiben; a  lakott, 
de elhanyagolt házakban, kertekben; 
a tyúkokat, nyulakat tartók kertjeiben; 
azokban a kertekben, ahol a komposz-

tálóba ételmaradékokat, növényi nye-
sedékeket is kidobnak. A  patkányok 
szinte mindig ilyen ingatlanokon sza-
porodnak el, és  a  szomszédságban is 
megjelennek” – mondta el a vállalko-
zó. 

Az irtás során a  patkánylyukba 
szórnak méreganyagot, illetve dobo-
zos irtószert helyeznek el a  területen. 
A  felhasznált méreg a  humán gyó-
gyászatban is alkalmazott vérhígítót 
tartalmaz a  patkány súlyához mérten 
túladagolt mennyiségben. Az irtószert 
a  vállalkozó az  irtás során úgy alkal-
mazza, hogy a kutyák, macskák ne fér-
jenek hozzá. Ha a háziállat mégis eszik 
a  patkányméregből, hatása a  patiká-
ban vény nélkül kapható K-vitaminnal 
semlegesíthető, de ilyen esetben fontos 
mielőbb állatorvoshoz fordulni.

Az önkormányzat kéri, hogy aki élő 
patkányt lát, vagy patkánytetemet ta-
lál, tegyen bejelentést Rapay Tamás 
hatósági ügyintézőnél a  következő el-
érhetőségeken:
(06 27) 530-064, rapaytamas@god.hu.

KB

Az önkormányzat évente megszervezett közterületi fásítási akció-
jára idén október 11-éig lehetett jelentkezni. 160 igényt fogadott el 
az önkormányzat. A lakosok közreműködésével ezúttal 4,3 millió 
forint értékben kerülnek facsemeték a város közterületeire.

Az elhúzódó ősz miatt a  fákat várhatóan november közepén, 
illetve második felében vehetik át a lakosok. (A földlabdás facse-
metéket célszerű levélmentes állapotban szállítani, de az átlagos-

nál melegebb idő miatt a levelek még nem hullottak le a fákról.) 
Ha szállításkor az önkormányzat illetékesei nem találják otthon 
az igénylőt, akkor a facsemetét elhelyezik a kerítésen belül.

A kis fákat az elültetésig fagymentes helyen kell tárolni, és rend-
szeresen öntözni. Elültetésük bármikor lehetséges, amikor a leve-
gő hőmérséklete napközben eléri a +5 Celsius-fokot.

G. K.

Akik szívesen töltik a  szabadidejüket 
a gödi vízparton, valószínűleg találkoztak 
már a hódok kártételének nyomaival. Ezek 
a vízben élő rágcsálók a vegetációs időszak-
ban lágyszárú növényekkel táplálkoznak. 
Télen azonban – más táplálék hiányában 

– előszeretettel rágják meg a vízparti fákat, 
amelyek így a vízbe dőlnek, a hódok pedig 
kényelmesen elfogyaszthatják a  vékony 
ágaikat, rügyeiket.

A kérgüktől megfosztott, vékonyra rá-
gott törzsű fák szél hatására könnyen ki-

dőlnek, és  veszélyeztetik a  vízparton tar-
tózkodók testi épségét. A  fák védelmére 
lakossági kezdeményezés indult az önkor-
mányzat támogatásával. Azokat a  fákat, 
amelyeknek a  törzsén rágásnyomok látha-
tók, dróthálóval védték meg a  hódoktól. 
Az  önkormányzat ingyenesen biztosított 
dróthálót azoknak a lakosoknak, akik a vé-
dekezéshez szívesen felajánlották a segítsé-
güket.

Az önkormányzat arra kéri a vízparton 
járókat, hogy ha friss hódkártételt látnak, 
jelentsék be Jakab Júlia környezetvédelmi 
referensnél a  következő elérhetőségeken: 
(06 27) 530-064, jakabjulia@god.hu

A hód védett állat, tevékenysége ellen vé-
dekezni csak a fák védelmével szabad!

G. K.

TÁJÉKOZTATÁS

Hogyan védjük a part menti fákat a hódoktól?

FAÜLTETÉSI AKCIÓ

Novemberben várható a facsemeték szállítása

KÁRTEVŐIRTÁS

Védekezés a patkányok elszaporodása ellen
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A légszennyezettség szempontjából különösen fontos a helyes fűté-
si megoldások alkalmazása, ugyanis ellenkező esetben a lakosság 
saját közvetlen környezetét éri a károsító hatás. Ilyen – környezet- 
és  egészségkárosító – tevékenység például a  hulladékkal történő 
fűtés, illetve a hulladékok (avar és kerti hulladék) nyílt téren tör-
ténő égetése, amely – annak ellenére, hogy a vonatkozó jogszabály 
értelmében tilos – sajnálatosan ma sok helyen még előfordul.

Hasonlóan káros az  olcsóbb, rosszabb minőségű barnaszenek 
és a lignit használata. Ezekben az esetekben az érintett lakók igen 
nagy mennyiségben szívják be az  egészségre káros, hulladékok 
esetén kifejezetten mérgező anyagokat, amelyek miatt a halálozási 
kockázat is nagyobb.

A leginkább környezetbarát fűtési mód a  gázfűtés és  a  távhő 
használata. Ha fával fűtünk, száraz tűzifát, fapelletet vagy fa-
bri kettet használjunk. Ha csak fával fűtünk, a  keményebb típu-
sú fafajtákat részesítsük előnyben: ilyen a  bükk, a  tölgy, az  akác 
és a gyertyán. Ha vegyes tüzelést (szenet és fát) alkalmazunk, tü-
zelőanyagként megfelelő lehet a nyár, az éger és a kőris. A puha-
fák nem alkalmasak tüzelésre, így például a  fenyőfajták a magas 
gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, amelyeknek alacsony 
a fűtőértékük. Ráadásul ezek károsítják a tüzelőberendezésünket, 
illetve a kéményt.

Tüzelésre 20% alatti nedvességtartalmú tűzifát használjunk. 
Ezt a nedvességtartalmat kb. egy év alatt éri el a frissen kivágott 

fa. Ha száraz fát használunk, 20-30%-kal csökkenthetjük a fűtési 
költségünket.

Ne fűtsünk hulladékkal! Hulladék égetése során ugyanis mérge-
ző, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, veszélyeztetve az egész-
ségünket és a környezetünket.

A kezeletlen fa és  a  papír kivételével tilos a  háztartási tüzelő-
berendezésekben minden hulladék elégetése, beleértve például 
az alábbiakat is:
•  úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott fa (régi ablakke-

ret, ajtók, raklapok stb.), de a műanyag ablakkeret is;
•  rétegelt lemez, forgácslap, bútorlap;
•  építési fahulladék;
•  színes, „fényes” papírhulladék;
•  PET-palack, műanyag hulladék;
•  használt autógumi, használt ruha, rongy;
•  fáradt olaj, üzemanyag.

A zöldhulladék nyílt téri elégetésével veszélyes, rákkeltő anya-
gok kerülnek a  levegőbe. 100 kg avar és  kerti hulladék elégetése 
akár 90 millió köbméter levegőt is elszennyezhet.

A szállópor felületére mérgező anyagok tapadnak, amelyek 
a tüdőbe, illetve – a kisebb méretű részecskékkel – a vérbe is be-
jutnak, és káros egészségi hatásokat eredményeznek. A kisebb ré-
szecskék a legveszélyesebbek a szervezetre, képesek bejutni a vér-
áram ba, és ezáltal a különböző szerveinkbe is eljutnak.

Zombory László
(Forrás: www.futsokosankampany.hu)

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

Fűtsünk okosan!

AGRÁRMINISZTÉRIUM

KÖRNYEZET
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Oktatás-nevelés
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Szülői Klub az iskolánkban
A szülők és  a  pedagógusok közös nevelési területe az  iskola. 
Számtalan tanulmány született szoros együttműködésük fontos-
ságáról. Ám a mindennapi gyakorlatban ez a közös munka nem-
ritkán elhalványul, erőtlenné válik. A bizalom erősítése, a közös 
megoldások keresése érdekében, gyerekeinkért jött létre a Szülői 
Klub az iskolánkban.

Október 16-án tartottuk az  első találkozót, melynek témá-
ja a „Szülők, gyerekek, iskola háromszög ‒ Közös gondolkodás 
a gyerekeinkről, a szülői szerepről, a pedagógusok feladatairól” 
volt. A kötetlen beszélgetés teret adott arra, hogy őszintén szól-
junk a nevelés nehézségeiről, sikereiről, kudarcairól és kihívásai-
ról.

Közösen határoztuk meg az elkövetkező foglalkozások témáit. 
Csupán néhány az ötletek közül: gyakorlatias konfliktuskezelés, 
bűnmegelőzés, a  zaklatás és  bántalmazás felismerése, segítség-
nyújtás. Terveink között szerepel külsős szakemberek meghívá-
sa, amely komoly támogatást adhat szülőnek és  pedagógusnak 
egyaránt.

Folytatás novemberben. Az iskola honlapján tájékozódhatnak 
programjainkról. Sok szeretettel várjuk az  érdeklődő szülőket 
és pedagógusokat.

Nyizsnyik Judit

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Sportsikerek
Októberben a  Fadd-Dombori Duna-holtágban rendezték meg 
a Diákolimpia kajak-kenu versenyeinek országos döntőjét, ame-
lyen kimagaslóan teljesítettek diákjaink. A  különböző korcso-
portokban és  távokon 13 tanulónk került az  első tíz közé, kö-
zülük első helyen végzett Berecz Bálint (6.d), második lett Szűcs 
Anna (8.c), harmadik Maszárovics László (7.c), negyedik Varró 
Csenge (6.c), ötödik Nagy Flórián (6.d) és Polónyi Ádám (5.d), ha-
todik pedig Gabányi Bálint (6.d) és Rif Barnabás (6.a).

Dolhay Sebestyén (7.d) az októberi serdülő Budapest és Vidék 
Tornászbajnokságon csapatban (UTE) 2., egyéniben 6. helyen 
végzett.

Gratulálunk a szép eredményekhez a gyerekeknek és az edzők-
nek, Németh Istvánnak, Mizser Diánának, Rasztóczky Jánosnak 
és Mácsik Miklósnak!

B. I.  

A zenei táborban részt vevő gyerekek Molitor Évával és Hórvölgyi 
Péterrel

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Ismét ökoiskola lettünk!
Örömmel értesültünk arról, hogy a Gödi Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sikeres pályázatával is-
mét elnyerte az Ökoiskola címet, amely 2019. szeptember 1-jétől 
2022. augusztus 31-ig érvényes.

A pályázati anyagot Bajkó Ildikó igazgató, Bereginé Antal Csilla 
természettudományi munkaközösség-vezető és  Bartus Klaudia 
az ÖKO munkacsoport vezetője állította össze. Az Ökoiskola cí-
met dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól ve-
hettük át a fővárosi Balassi Intézetben.

Külön köszönet az iskola pedagógusainak, akik az elmúlt há-
rom évben a  fenntarthatóságra nevelés és  a  környezeti nevelés 
terén mindennapi gyakorlatként foglalkoztak a környezettuda-
tossággal, az  egészségneveléssel, a  klímavédelemmel. Köszönet 
illeti a  szülőket is, akik csatlakoztak programjaikhoz, segít-
séget nyújtottak a családi, a DÖK, az öko- és a művészeti nap, 
az Egészséghét, a Fenntarthatósági témahét, az „1 osztály 10 pa-
lánta” és a Vitaminporta megszervezésében. Továbbra is számí-
tunk támogatásukra, hogy gyermekeik a környezetük megóvása 
iránt elkötelezett felnőttekké válhassanak.

H. G.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Hétvége Zebegényben
Szeptember 27. és  29. között egy felejthetetlen hétvégét töltöt-
tünk a  „hangerdei” táborozókkal a  Molitor Music School Kht. 
szervezésében. A  nyári fenyőfői tábor folytatásaként szeptem-
berben ismét összeállt a csapat, együtt zenéltünk, kirándultunk 
és  a  zebegényi Tökvilág Fesztiválon is felléptünk. A  Gödről 
és Budapestről érkező 33 fős csapattal a Börzsönyligeti Gyermek- 
és  Ifjúsági Táborban szálltunk meg, ahol tábortűz mellett éne-
keltünk, zenéltünk. Zenei vezetőink Molitor Éva zongoratanár 
és Hórvölgyi Péter gitártanár voltak.

M. É.
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Önkéntes munka ‒ 
kompromisszumok nélkül
Sok ember egy helyen nagyobb jót tud tenni! – jobban nem is 
lehetne megfogalmazni a „72 óra kompromisszum nélkül” elne-
vezésű országos önkéntes akciósorozat lényegét. A jótékonysági 
kezdeményezésben a  gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgim-
názium és Kollégium orientációs diákjai és pedagógusai is részt 
vettek.

A Nyaralóházak és a Duna-part környékét tettük még szebbé 
és  élhetőbbé. Nem is akármilyen feladatra jelentkeztünk, ezért 
senki sem mondhatja, hogy a munka könnyebbik végét fogtuk 
meg! Egyik vállalásunk ugyanis az  volt, hogy a  part menti gát 
tövéből az egyesek által széthordott, odébb vitt méretes bazalt-
tömböket visszarakjuk eredeti helyükre. Mégpedig azért, hogy 
a kövek elláthassák eredeti feladatukat, azaz megtörjék a gát alját 
nyaldosó hullámok erejét. Okkal mondhatjuk tehát: minden kö-
vet megmozgattunk az önkéntes akció során.

Amíg az  egyik csapat a  parton tüsténkedett, a  másik kettő 
a  Duna-part Nyaralóházak környezetét szépítette: összegyűj-
töttük, zsákokba raktuk, majd taligával egy kupacba halmoztuk 
az  őszi faleveleket. Jó volt látni, hogy senkinek sincs ellenére 
a szabadtéri munka.

A dolgos munkanap végén egyetlen póló sem maradt szára-
zon, arc pedig széles mosoly nélkül. Elmondhattuk valamennyi-
en: „ez jó mulatság, férfimunka volt!”

Néhány diákunktól megkérdeztük, hogy számára mit jelent 
az önkéntesség. Íme, a válaszok: „Tenni valamit a közösségért” 
(Koppány), „Másnak segítünk szolidaritásból, szeretetből vég-
zett munkával” (Attila), „Jó célért dolgozni” (Máté), „Önként, 
ellenszolgáltatás nélkül segítünk, mégis jót teszünk magunkkal 
is” (Barnabás), „Munkát végzünk, amiért nem kapunk pénzt, 
de a legvégén mégis jó érzés tölt el minket” (Krisztián), „Többet 
adni, mint kapni” (Dávid).

I. O. É.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Pedro Aguado: Azért dolgozom, 
hogy a fiataloknak jobb életük 
legyen!

Most kivételesen kő kövön maradt

A piarista diákok szívesen ajánlották fel munkájukat a közösségért  

A rendi szabályzat szerint Pedro Aguadónak hatéves megbízatási 
ciklusa során „kánoni vizitációt” is kell végeznie: legalább egyszer 
látogatást tesz a világ valamennyi piarista tartományában. 
A képen Aguado atya a gödi piarista diákokkal beszélget

Neked mit adott az iskola? Ez a kérdés még a szokásosnál 
is gyakrabban hangzott el az elmúlt napokban a Dunaka-
nyar piarista oktatási intézményeiben.
Érdeklődő, nyugalmat sugárzó „jó gazdaként” mindent 
megnézett, diákok és tanárok véleményére egyformán kí-
váncsi volt a régióban, így a gödi Piarista Szakiskolában is 
vizitáló Pedro Aguado piarista rendfőnök. Az atya majd’ 
egy hónapos magyarországi körútja során meglátogatta 
az összes hazai piarista intézményt: templomokat, szerze-
teseket, iskolákat, hogy személyes kapcsolata legyen a rend 
tagjaival, tapasztalatokat gyűjtsön, és  ezt a  tudást meg-
osztva rendtársaival még hatékonyabban tudjon dolgozni 
a piarista pedagógia megújításáért.

Nem véletlenül volt annyira kíváncsi a  gödi iskolára, 
azon belül is az  orientációs évfolyam működésére: a  di-
ákközpontú pedagógia megvalósítása, a  gyerekek támo-
gatása az útkeresésben ugyanis a rend egyik legfontosabb 
célkitűzése.

Aguado atya a  tőle megszokott nyitottsággal és  derű-
vel fordult hozzánk, kérdései, jó tanácsai mindannyiunk 
épülését szolgálták. Amikor arról faggatták a diákok, hogy 
a rend generálisaként milyen célokért dolgozik, azt felelte: 
„Azért, hogy a fiataloknak jobb legyen: megtalálják az út-
jukat, hivatásukat, boldogságukat!”

És hogy milyen válaszok születtek az ő kérdésére, arra, 
hogy a diákoknak mit adott a gödi iskola? „Törődést, se-
gítséget, támogatást, szakmai tudást” ‒ tehát pontosan azt, 
amiért a gödi piarban évtizedek óta dolgozunk.

Pedro Aguado iskolánk pedagógusaival együtt október 
utolsó hetében részt vett a Piarista Pedagógiai Napokon, 
folytatva a tapasztalatszerzést és tudásmegosztást a piaris-
ta intézményekben.

I. O. É.
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HUZELLA ISKOLA

Bakonyi vándortábor
Az alábbiakban a Huzella Iskola táboráról két 6. osztá-
lyos tanuló élménybeszámolóját közöljük.

A családommal és az  iskola túraszakkörével gyakran já-
rok kirándulni. Szeretem a természetet, a kalandokat. Ha 
felnőtt leszek, a  környezet és  az  állatok védelmével sze-
retnék foglalkozni. Amikor a  szüleimmel a  nyári szünet 
programjait állítottuk össze, kértem, hadd mehessek el 
a bakonyi erdei vándortáborba. A testvéremmel és a bará-
taimmal vártuk az indulást. Csodálatos helyeken jártunk, 
hatalmas bükkösöket láttunk, és színes bogarakat. Kilátó-
kat másztunk meg, ahonnan szép panoráma tárult elénk, 
izgalmas sziklafalak mellett mentünk el. Nagyon tetszett 
az Odvaskői-barlang. De legjobban az a tó, amelyből fa-
csonkok állnak ki, a bakonyi „Gyilkos-tó”, azaz a Hubert-
laki-tó. A  barátaimmal sokat tanultunk és  játszottunk. 
A  tábor végén a  tábortűz nagy élmény volt számunkra. 
Rengeteg finomságot sütögettünk. Sokan megdicsérték 
a sült szalonnámat. Nagyon jól éreztem magam, és legszí-
vesebben ismét visszamennék.

Szilágyi Patrik 6.a

Tábortűzzel zártuk a többnapos kirándulást. Mielőtt be-
sötétedett, elkezdtünk készülődni. Fadarabokat kerestünk 
a tábortűzhöz. Készítettünk egy kisebb és egy nagyobb fa-
rakást. A csapat másik fele kipakolta a sütögetéshez szük-
séges ennivalókat. Volt szalonna, padlizsán, kenyér, son-
ka, virsli, cukkini, paradicsom, lilahagyma. Sok finomság, 
ami várta, hogy felfaljuk. Éhes voltam, és nagyon vártam, 
hogy megsüljön már a  nyárson lévő falat. Néha bele-be-
lekóstoltam. Az időt beszélgetéssel és nevetgéléssel töltöt-
tük. Életem egyik legfinomabb sült virslijét, szalonnáját 
ettem ott.

Szilágyi Martin 6.a

HUZELLA ISKOLA

Folytatódik a PontVelem Okos 
Program
Iskolánk az előző tanévben csatlakozott a PontVelem Okos 
Programhoz. Ennek keretében nyolc hónap alatt össze-
gyűjtöttünk 830 kg elemet és 114 darab kütyüt (zömében 
mobiltelefont, néhány tabletet és  digitális fényképezőgé-
pet). Ezek a  veszélyes hulladékok így biztonságos helyre 
kerülnek, és egyrészt nem terhelik a környezetet (talajt, vi-
zet, levegőt), másrészt anyagaikat újra lehet hasznosítani.

Az így összegyűjtött pontok egy részét tanulóink „el-
költötték” ajándékokra, másik részét jótékony célokra 
ajánlották fel, a pontok negyedével pedig „gazdálkodtak”, 
vagyis lekötötték néhány hónapra és kamatoztatják.

A program folytatódik, s a gyűjthető anyagok köre bő-
vült. Minden szerdán reggel várjuk a következő dolgokat: 
elemeket, kisméretű akkumulátorokat, mobiltelefonokat, 
GPS-eket, digitális fényképezőket, digitális kamerákat, 
okosórákat, PDA-kat.

Ezeket a tárgyakat bárki leadhatja nálunk, de ha a prog-
ram egyéb előnyeit is ki szeretnék használni, regisztrálni-
uk kell a pontvelem.hu oldalon. Akik ezt már tavaly meg-
tették, tovább folytathatják a gyűjtést és leadást.

Köszönjük mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult 
ahhoz, hogy ennyi veszélyes anyagot biztonságosan be 
tudtunk gyűjteni, valamint azt, hogy példát mutathatunk: 
ha akarunk tenni a környezetünkért, akkor van rá lehe-
tőség. Nem utolsósorban pedig hasznos az  is, hogy a  ta-
nulók a pontokkal való gazdálkodás során gyakorolhatják 
a bankolási folyamatokat, a jótékonykodást és a vásárlást.

Bérczesné Leányvári Anikó

AJÁNLÓ

A Piarista Szakközépiskoláról 
írták
A Magyar Nemzet október 18-ai számában Közép-
pontban van a gyerek, köréje építik az intézményt cím-
mel interjú jelent meg Valaczka János Pállal, a  gödi 
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és  Kollé-
gium főigazgatójával. A  piarista atya részletesen be-
számol a  szakközépiskolában folyó oktató-nevelő 
munkáról, az orientációs évfolyamok szerepéről, s  ar-
ról a  pedagógiai szemléletváltásról, amely országos 
hírűvé tette a  gödi szakközépiskolát. Az  említett cik-
ket itt olvashatják: https://magyarnemzet.hu/belfold/
kozeppontban-van-a-gyerek-koreje-epitik-az-intez-
menyt-7408403/

Az erdei vándortáborban rengeteg élménnyel gazdagodtak 
a diákok
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BÚZASZEM ISKOLA

Figurás bérlet
A Hagyományok Háza Figurás bérletében november 28-
án, 14.30-kor Budapesten, a Corvin tér 8. szám alatti szín-
házteremben „A karácsonyi ünnepkör énekei” című össze-
állítással adnak évkör-magyarázattal színesített koncertet 
a  búzaszemes gyerekek, tanárok és  szülők. Az  alkalmat 
Navratil Andrea népdalénekes vezeti, s a gyerekek segítője 
lesz Sándor Ildikó néprajzos, a Hagyományok Háza mun-
katársa is. A Búzaszembe járó gyerekek az idén tavasszal 
felvett CD-ről játszanak el jó néhány dalt a nézőtéren ülő 
több száz gyermeknek.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Mihály-napi vásár
A gyerekek idén is igencsak kitettek magukért: számszeríj, 
gombos játék, japánkert-csendélet és még sok más remek 
dolog mellett bőséges enni- és innivalót is készítettek. Egy-
kettőre gazdát cseréltek az áruba bocsátott kapott tallérok. 
A  Mihály-napi vásár nagy élmény a  gyerekeknek, sokat 
tanulnak belőle piacról, gazdaságról, a pénz értékéről, mi-
közben remek kézműves munkákat készítenek, ‒ vagyis 
fejlődik testük, lelkük, szellemük.

B. B.

BÚZASZEM ISKOLA

Szülők Iskolája
A Búzaszem „Szülők Iskolája” sorozatában ebben a  tan-
évben is folytatódnak Pécsi Rita neveléskutató előadásai. 
Korábban szó esett már a serdülőkről, az apák szerepéről 
a  nevelésben és  a  (le)építő kritikáról. November 13-án, 
szerdán 18 órakor újabb téma kerül elő a  gyermekneve-
lésről. A  keresztény szemléletű, a  nevelés mély lényegére 
össz pontosító előadások sokat adnak a  gyermeknevelés-
ben érintett családoknak.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató a Búzaszembe
December 10-én, kedden 18 órakor lesz a  Búzaszemben 
az  első találkozó a  2020 őszén induló osztályba igyekvő 
gyerekek szüleivel. Az  iskolába készülő gyerekek szüleit, 
tehát ez alkalommal nem a gyerekeket várják ide, hogy be-
szélgessenek a  Búzaszemről, a  minket körülvevő világról. 
Az érdeklődők a Búzaszem Iskolát a Vécsey Károly utca 1. 
szám alatt találják meg. További információ kérhető telefo-
non vagy e-mailben: (06 30) 921-9260, iskola@buzaszem.hu.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Előadás a Búzaszemről
A Búzaszem-modellről tartott előadást a Kaposvári Egye-
temen az  iskola egyik alapítója, Horváth Szilárd. A  Hol-
Mi? című pedagógiai műhelytalálkozóra a hazai pedagó-
gia ügyét előrevivő iskolamegoldásokat hívtak meg.

Horváth Szilárd a szakmai közönség és az egyetem pe-
dagógia szakos hallgatói előtt elmondta: a kereszténységre 
és a magyar néphagyományra, valamint a családi együtt-
működésre alapozott iskola nem a  múltba réved, hanem 
pozitív választ ad a 21. század nagy kihívásaira. Ezek a kö-
zösség vagy magány, az önzés vagy önzetlenség, a tömeg-
oktatás vagy egyéni utak kérdéseivel írhatóak le. A Búza-
szem a  közösség és  az  önzetlenség, valamint a  teremtett 
világ megőrzése irányába neveli a  gyerekeket, miközben 
átadja a  nemzeti kultúrát, erősíti a  gyökereket és  képes 
magas szintű együttműködési készséget, érzelmi és értel-
mi intelligenciát adni, a gyerekeket egyéni utakon fejlesz-
teni és érzékennyé tenni a természetfeletti igazságok iránt.

A magyar közoktatásban új utat jelentő Búzaszem-mo-
dellről legközelebb november 25-én, a Magyar Művészeti 
Akadémia „Nemzeti azonosságtudat – művészettel neve-
lés” című konferenciáján tartanak előadást, ahol az egyik 
szakmai szekciót is a Búzaszem munkatársai vezetik, majd 
december 4-én, a Veszprémi Egyetemen szerepelnek a ma-
gyar műveltség átadásáról szóló műhelytalálkozón. Mind-
ezeket figyelembe véve úgy tűnik, a  Búzaszem bekerült 
a  magyar pedagógiai közgondolkodásba, mint a  magyar 
nevelés egyik sikeres útja.

B. B.

A búzaszemes gyerekek A karácsonyi ünnepkör énekei című 
összeállítással lépnek színpadra

Egyedi ötletek, üzleti érzék, vidám pillanatok – ezek jellemzik 
a hagyományos Mihály-napi vásárt a Búzaszemben
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Idén 55. alkalommal hirdették meg 
a  Wildlife Photographer of the Year 
(WPY) természetfotó-pályázatát, amelyre 
száz országból több mint 48 ezer fotó ér-
kezett. A szakmai zsűri idén 15 felnőtt és 3 
ifjúsági kategória alkotásai közül válasz-
totta ki a száz legjobbat. A felvételek szép-
ségükkel és harmóniájukkal rávilágítanak 
természeti értékeink törékenységére, vagy 
sokkoló módon mutatják be a környezet-
károsítás legkülönfélébb formáit. A kivá-
lasztott fotókat világszerte több millióan 

látják, így a  természetvédelem kiemelten 
fontos eszközeinek számítanak.

Négy magyar fotós munkája szerepelt 
az  idei év legjobb természetfotói között, 
melyeket október 15-én exkluzív gálamű-
sor keretében mutattak be a londoni Ter-
mészettudományi Múzeumban.

A városunkban élő Potyó Imre idén 
harmadszor kapott meghívást a  díjá-
tadóra, ahol ezúttal a  Plants and Fung-
hi (Növények és  gombák) kategóriában 
egy festményszerű virágfotójával vívta ki 

a zsűri elismerését. A nemzetközi hírű ter-
mészetfotós a gödi ártéren hasalva készí-
tette el a különdíjat nyert alkotást, amely 
a  folyószabályozások miatt sérülékennyé 
vált keményfás ligeterdők egyik legszebb 
virágát, a ligeti csillagvirágot ábrázolja.

Imrén kívül honfitársaink közül Máté 
Bence fotóriporteri kategóriában nyert 
különdíjat, s  ugyancsak különdíjban ré-
szesült a  15 évesnél fiatalabb fotósok kö-
zött Koncz-Bisztricz Tamás is. A világpá-
lyázat zsűrije a  száz díjazott fotón kívül 
további 25 képet is kiválasztott, ezek kö-
zül kerülhet ki a közönségdíjas fotó. Erre, 
azaz a  LUMIX People’s Choice Awardra 
lapzártánk idején esélyes Tökölyi Csaba 
fotója is.

Ugyancsak lapzártánk napjaiban érke-
zett a  hír Potyó Imre újabb nemzetközi 
sikeréről. Október 25-én a  németorszá-
gi Lünenben tartották a  GDT European 
Wildlife Photographer of the Year 2019 
díjkiosztó ünnepségét. A  GDT idei pá-
lyázatára ezer fotóstól mintegy 16 000 
kép érkezett, s ezek közül választották ki 
a  nyolc kategória legjobbjait. Az  Egyéb 
állatok kategóriában Potyó Imre kapott 
magas elismerést a  Nyári hóvihar című 
képéért.

Potyó Imrével, akit 2018-ban idehaza 
az  Év természetfotósának választottak, 
hosszabb interjú olvasható a Gödi Körkép 
tavaly decemberi számában.

(w)

Potyó Imre a londoni gálán, a Spring vision (Tavaszi látomás) című festményszerű 
virágfotója előtt

DÍJÁTADÁS

Gödi fotós a világ legrangosabb 
természetfotós eseményein

Időpont: 2019. november 23., szombat 18 óra
Helyszín: Búzaszem Iskola

Fellépnek:
Szabó Judit – gordonka, Holló Aurél,
Holló Mátyás – ütőhangszerek,
Bauernfeind Éva – zongora

Műsoron:
Arensky, Bach, Breuer, Cangelosi, Goliov, Haydn, 
Kreisler és Koshinski művei

Családi Koncert a Becsal 
szervezésében

www.becsal.org
https://www.facebook.com/becsal6/

Mindenkit szeretettel vár
az idén 20 éves kórus!

A Gaude kórus

karácsonyi
koncert jét

2019. december 22-én,
vasárnap 16 órakor

az alsógödi
Szent István-templomban tartja,

Földvári Mátyás vezényletével.
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‒ Arra kérem, hogy mesélje el olvasóinknak e tíz év történetét.
‒ A  képeskönyvtári kiállítások ötlete Nagy Ágnes kolléganőmtől 
érkezett, aki felvetette, hogy mivel akkoriban két neves könyvil-
lusztrátor is lakott Gödön, Szalma Edit és  Szegedi Katalin, mu-
tassuk be a munkáikat. Továbbpörgettük a gondolatot, míg végül 
közösen megtaláltuk erre a megfelelő formát és alkalmat.

2010-ben, az Őszi Könyvtári Napok apropóján Szegedi Katalint 
kértük fel arra, hogy hozzon el nekünk egy válogatott anyagot. 

Négy mesekönyvhöz készült illusztrációit állítottuk ki, s Szigethy 
Katalin, a Naphegy Kiadó vezetője nyitotta meg a kiállítást, amely-
re meglepően sokan látogattak el. Szívem java volt a kiállítás címe.

A következő évben Szalma Edit munkáit láthatták az  érdek-
lődők, Kész cirkusz címmel. Módra Ildikó író-újságíró, számos 
nagysikerű gyermekkönyv szerzője mondott bevezetőt a vernisz-
százson.

2012-ben a dunakeszi kötődésű Kállai Nagy Krisztina Ugráló-
ház címmel hozott nagyon szép kollekciót, a tárlatot ekkor Lackfi 
János költő nyitotta meg.

‒ Önök nem fogytak ki az ötletekből?
‒ Katától és Edittől kértünk további tippeket, hogy ki legyen a kö-
vetkező kiállító. Az Ürömön élő Rofusz Kingának jó néhány mese-
könyve megtalálható a könyvtárunkban, ő Lebegők címmel mu-
tatta be munkáit. Őt a Gödi Képeskönyvtár kiállítás-sorozatában 
Sulyovszky Sarolta követte, aki Olaszországban él és dolgozik, így 
nem volt könnyű megszervezni a vele való találkozást. De végül 
sikerült, a tárlat címe pedig Felhőország volt. Kiállítását Finy Petra 
író nyitotta meg, méghozzá rendhagyó módon: kötetlen beszélge-

MŰVÉSZET

Mesekönyv-illusztrátorok 
kiállítása a könyvtárban
X. Gödi Képeskönyvtár
November 12-éig volt látható a  József Attila Művelődési 
Ház emeleti termében a X. Gödi Képeskönyvtár csoportos 
kiállítása, amelyen kilenc könyvillusztrátor munkáit lát-
hatták az érdeklődők. A jubileumi tárlat alkalmából Hegyi 
Valéria könyvtárvezetőtől kértünk interjút.

Szegedi Katalin | Aranyeső

Szántói Krisztián | A huszár és a szolgáló

Kállai Nagy Krisztina | Budapest

Molnár Jacqueline | Barcelona  – Helsinki
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tés formájában mutatta be a közönségnek Saroltát, aki egyébként 
Petra több könyvét is illusztrálta.

2015-ben Molnár Jacqueline volt a kiállító művészünk, aki viszont 
Barcelonában lakik. Mesevilág című tárlatán Wittmann Ildikó, 
a Csodaceruza irodalmi és művészeti magazin szerkesztője tartotta 
a megnyitó beszédet. Ildikó szintén jártas a témában, ugyanis a ma-
gazinnak is van egy grafikusművészeket bemutató sorozata.

Jacqueline-t Maros Krisztina követte, aki Dunaharasztiban la-
kik, s  ő a  Tücsök a  Holdon című mesekönyvnek a  képi anyagát 
hozta el.

2017-ben a  Kolozsváron élő Kürti Andrea szerepelt nálunk 
a munkáival. Őt Szegedi Katalin mutatta be a vernisszázs közönsé-
gének, szintén egy pódiumbeszélgetés formájában. Andreát tavaly 
Szántó Krisztián grafikusművész „váltotta”, aki egyebek mellett 
Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényéhez készített illusztrációit 
mutatta be. A kiállítást Wittmann Ildikó nyitotta meg.

‒ S máris elérkeztünk az idei, jubileumi tárlathoz…
‒ Amelyre természetesen valamennyi eddigi kiállítónkat meghív-
tuk, s öt-öt könyvillusztrációt mutattunk be tőlük. Mindannyian 

egy-egy emléklapot készítettek erre az alkalomra. A tárlat éppen 
Szegedi Katalin születésnapján nyílt, így nem maradhatott el 
a szülinapi torta sem. Sőt, a megnyitó a szokásosnál is ünnepélye-
sebb volt, ugyanis a Hangraforgó együttes megzenésített versekből 
adott igazán nagysikerű műsort.

‒ Hajdani kollégájaként kérdezem: egy könyvtárosnak miért fon-
tosak ezek a kiállítások?
‒ Szerencsére a  gyermekkönyveket megjelentető kiadók egyre 
fontosabbnak tartják azt, hogy a köteteikben igényes illusztrációk 
legyenek. Sok tehetséges könyvillusztrátor dolgozik idehaza, s  a 
kiadók lehetőséget adnak nekik, alkotói szabadságot arra, hogy 
a  művészek továbbgondolhassák az  adott könyvet, s  önálló képi 
világot hozhassanak létre. Nekünk, könyvtárosoknak nagy öröm, 
ha meghívhatjuk ezeket az  alkotókat. Persze sok munkát jelent 
a Gödi Képeskönyvtár-sorozat szervezése, ám a mosolygós gyer-
mekarcokat látva azt mondhatjuk, megéri a fáradság. Boldogságos 
dolog szép könyveket adni a gyerekek kezébe.

Walter Béla

Rofusz Kinga | Apa, anya Maros Krisztina | Tücsök a Holdon Kürti Andrea | Vidraszerelem és gyémánteső

Szulyovszky Sarolta | Hany Istók legendája Szalma Edit | Irány a Velencei-tó!
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KÖNYVES ÖTÖS
novemberi könyvajánlatunk:
Suzy Reading: Nyújtózz az égig, mint egy hegy
Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
Kosztolányi Dezső: Mindent bevallhatok
John Grisham: Leszámolás
Oravecz Imre: Egy földterület növénytakarójának 
változása

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma:
Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem
Időpont: 2019. november 21. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (06 27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozások:    

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 532-155
2019. november 29. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2019. december 6. (péntek) 13 órától 17 óráig

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

ÚJJÁÉLEDŐ HAGYOMÁNY

Gödi Fonó – újratöltve!
Régebben rendszeresek voltak Gödön a  táncházak, ahol 
a  totyogóktól a  nagyszülőkig minden korosztálynak élve-
zetes programot kínáltak a szervezők. Élőzene mellett folyt 
a  tánctanítás, s  ahogy haladt előre az  este, úgy változott 
a megszólítottak életkora: előbb a kicsik, aztán a nagyok kö-
vetkeztek. Végül szemkápráztatóan járták a  nehezebb pá-
ros táncokat azok, akik már rutinosnak számítottak ebben 
a közegben.

Az elmúlt néhány évben valamilyen oknál fogva meg-
ritkultak, elmaradtak a  fonók. Pedig Gödön több százan 
népi táncolnak az óvodáskorúaktól a felnőttekig bezárólag. 
A József Attila Művelődési Házban több tánccsoport is mű-
ködik, a  Búzaszem és  a  Németh László iskolákban a  6-15 
évesek választják ezt a közösségteremtő, értékformáló moz-
gásformát. Az elmúlt tíz évben több tucat népzenész-növen-
dék is „kinevelődött” már a városban. Közülük többen im-
már iskolai kereteken kívül, a maguk örömére alakítottak 
együtteseket, és zenélnek. Az általános iskolai évek befejez-
tével többen folytatják a táncot is a gödi vagy a váci, olykor 
mindkét együttes tagságát erősítve.

Október 19-én ezek a fiatalok újraélesztették a Gödi Fo-
nót. Ahogy Czakó Bendegúz főszervező fogalmazott: a ma-
guk elhatározásából, hiányérzetéből, igényéből kerekedett 
újra táncház az Ady Klub falai közé. Az első, moldvai blok-
kot a  Suttyó Banda játszotta a  táncolni vágyóknak. A  ze-
nekar tagjai gödi tizenévesek, közülük néhányan többszö-
rösen díjazott ifjú népzenészek. Kezes, bulgáros, kecskés 
táncok, sőt még „az ördög útja” is megelevenedett a lépteik 
nyomán. A táncház második felében a Hegymegett zenekar 
húzta a talpalávalót: szilágysági legényes és páros, széki, ka-
lotaszegi, mezőségi táncok követték egymást. A  szülőket, 
és  azokat, akik korábban nem részesültek effajta oktatás-
ban, a  szervező néptáncosok tanították. Az  est folyamán 
közel százhúsz fiatal és régebb óta fiatal ropta együtt a Gödi 
Fonóban.

A fiatalok úgy tervezik, hogy kéthavonta adnak alkalmat 
a táncos találkozókra egymásnak – és minden érdeklődő-
nek – a felsőgödi Ady Klubban. Az események pontos idő-
pontját a közösségi médiában terjesztik majd, de megtalál-
ható lesz a művelődési ház programjai között is.

VPK

Fiatalok kezdeményezésére indult újra a Gödi Fonó

Könyvelési szolgáltatás  
a kata hatálya alá tartozó vállalkozásoknak –  6000 Ft/hó.

Hívjon bizalommal!
Iván Anna | mobil: (06 30) 255-5116 | e-mail: ivananna13@gmail.com

KÖNYVELÉS

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető

online változata 

Folyamatosan frissülő információk, 
fotó- és videogalériák,
Gödi Almanach-kötetek
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Új könyvében harminc állat szerepel, 
akik fergetegesen szórakoztató állatmo-
nológokban mesélnek önmagukról és  fő 
ellenségükről, az  emberről. A  szórakoz-
tatás – akárcsak a  Segítség, ember! című 
művében – ezúttal is ismeretterjesztéssel 
párosul. Mire a könyv végére érünk, a sok 
nevetés mellett észrevétlenül tanulunk, 
rengeteg ismerettel gazdagodunk az álla-
tok életével, szokásaival kapcsolatban.

Nógrádi Gábor a  találkozón mesélt 
pályájának indulásáról, gyermekkori él-
ményeiről és  legismertebb regényeiről is. 
Sok érdekességet hallhattunk az  egy-egy 

könyv megszületését megelőző gyűj-
tőmunkáról. Beavatott minket néhány 
kulisszatitokba is, például hogy fia mi-
képpen alakította önmagát egy filmben, 
kiről formázta a regények alakjait, s hogy 
ő milyen kisgyerek volt. A tőle megszokott 
humorral szólt a gyerekekhez, akiket szin-
te elvarázsolt. A beszélgetés közben feltett 
kérdéseire válaszoló lelkes kis hallgatósá-
gát könyvekkel jutalmazta.

„Egy gondom van csak, a  mindenségit 
neki! Ez  lehet, hogy áthúzza a  nagy szö-
kési tervemet, Erre valahogy nem gondol-
tam…

Fáj a  tőgyem. Nagyon tele van. Nincs, 
aki megfejjen.

India meg ide hatezer kilométer még re-
pülővel is. Arra meg nincs pénzem. És útle-
vél meg vízum is kellene...

Nincs mese, vissza kell fordulnom!
Mit lehet tenni?
Tehén és ember egymásra van utalva.
Igaz, Magyarországon sajnos nem va-

gyok szent, de legalább megetetnek, meg-
itatnak,tehénistállóban tartanak. És ami 
a  legfontosabb: lefejik a  tőgyemből a  tejet 
mindennap.

Legyen meg Isten akarata, hazamegyek.
Úgy látszik, a természet rendje az, hogy 

minden az  embert szolgálja. Persze, cse-
rébe, úgy gondolom, az  embernek meg 
a  természetet kellene szolgálnia. Vagyis, 
mondjuk, engem, mert én is a  természet 
része vagyok. Nem verni, nem agyonterhel-
ni, nem üvölteni rám, mert akkor kevesebb 
tejet adok, az tuti! Ezt kísérletekkel igazol-
ták! Keressetek rá a neten, ha nem hiszitek!

Ha nem védi az  ember a  természetet, 
hanem pusztítja, szennyezi, rosszul gon-
dozza, akkor a  természet bosszút fog áll-
ni. A szép, egészséges természet megszökik 
az ember elől, ahogy én is akartam... Fojto-
gató lesz a levegő, ihatatlan a víz, mérgező 
az étel.

És akkor bizony feltehetem a  világ leg-
fontosabb kérdését:

KI A MARHA?
Megszököm, hogyha nem szeretnek. El-

megyek Indiába szentnek.”

Nógrádi Gábor a pedagógusok nagy ked-
vence, nem egy könyve kötelező olvasmány 
immár. Legnépszerűbb kötetei a  PetePite, 
a Gyerekrablás a Palánk utcában, a Hogyan 
neveljünk? és a Segítség, ember!

Társ-forgatókönyvíróként jegyzi többek 
közt a Sose halunk meg (1993), a Meseautó 
(2000), a Csocsó (2001) és az Egy szoknya, 
egy nadrág (2005) című filmeket. Remek 
humora mellett arról is ismeretes, hogy 
rendkívüli érzékenyéggel és  bátorsággal 
dolgoz fel olyan témákat is, mint az édes-
anya elvesztése, a gyerekszerelem és az éb-
redő szexualitás, a  nagymama betegsége 
vagy a szülők válása.

A sikeres rendezvényen a  Huzella Ti-
vadar Általános Iskola teljes 5.c osztálya 
részt vett, Fajka Ildikó tanárnő kíséreté-
ben.

A program az  Országos Könyvtá-
ri Napok rendezvénysorozatának része 
volt az  NKA és  az  IKSZ (Informatikai 
és Könyvtári Szövetség) támogatásával.

Hajtó Ilona

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Nógrádi Gábor a városi könyvtárban
A Göd Városi Könyvtár vendége volt október 4-én az IBBY Életmű- és Jani-
kovszky Éva-díjas író, költő és forgatókönyvíró, Nógrádi Gábor. Az állatok vi-
lágnapja alkalmából mutatta be a Segítség, állat! című könyvét, amely a legen-
dás Segítség, ember! című kötetének folytatása.

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14. 
További információ:
(06-30) 383-9567
A belépőjegy ára 1000 Ft, 
amely tartalmaz egy 
Mikulás-csomagot is 
a gyermekek részére!

2019. december 1., vasárnap 11 órától

Mikulás-műsor, ajándékozással
Az Ákom-Bákom Bábszínház „Moha és Páfrány téli kalandjai” című bábjátékával 
várjuk a kicsiket és nagyokat. Hároméves kortól ajánlott!
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10-től 18 óráig
V. Gödi Duna-parti 
Karácsony és Vásár

Adventi vásárral, forralt borral, teával és ünnepi műsorokkal várjuk 
a karácsonyra készülődő családokat!
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

16 órától
Művészetek Szabadegyeteme:

A képregény története
Hegedűs Márton illusztrátor vetített képes előadása a képregény 
történetéről.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

16 órától
Adventi zongoraest
A Sentiments Piano Duó és a Hangerdei 
Alkotótábor Zenés Színház koncertje 

a Nyaralóházak színpadán. Mindenkit szeretettel várunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

18 órától
Retró Mozi:

Vaklárma

november

24
vasárnap

december

15
vasárnap

december

15
vasárnap

november

23
szombat

11 órától
Legyél a Cimboránk, Göd! 
Interaktív adventi vers- és mesekoncert (kis)
gyermekes családoknak mai magyar költők és 

írók írásaiból Korhecz Imolával és a Cimbora együttessel!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

december

15
vasárnap

19 órától
Swing Party
Electro swing buli a Nyaralóházak 
színháztermében!

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

november

29
péntek

A Vaklárma című kultikus vígjátékkal várjuk a rajongókat.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

11 órától
Mikulás-műsor, 
ajándékozással

Az Ákom-Bákom Bábszínház a „Moha és Páfrány téli kalandjai” 
című bábjátékával várjuk a kicsiket és 
nagyokat. Hároméves kortól ajánlott!

További információ: 
(06-30) 383-9567
A belépőjegy ára 1000 Ft, 
amely tartalmaz egy Mikulás-
csomagot is a gyermeknek! 

Előzetes jegyvásárlás:
hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig 
a recepción!

december 

1
vasárnap

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház aktuális rendezvényei

NOVEMBER 18., HÉTFŐ | 10.00
Budai Bábszínház: Kalap kaland
Bábszínházi bérlet, 2. előadás
Ez a mese egy kicsiny, a bajt még fel nem ismerő, nagyszájú 
kismókusról szól. Világjáró Viktor egy bokor tövében találja 
meg a mókusgyereket, aki leesett az ágról. Az ember 
megeteti, melengeti, tornáztatja, hogy megerősödjön. 
Az erdő azonban tele van veszedelemmel...
Belépőjegy: 700 Ft/fő

NOVEMBER 23., SZOMBAT | 14.00
A 46 éves Gödi Kertbarát Klub szeretettel meghívja önt 
összejövetelére, melyen Antal György Bálinttal mint költővel 
beszélget Cserepkainé S. Mária.
Téma: Az egészség és a szeretet.
A költő könyvei megvásárolhatók, dedikáltathatók.
A belépés ingyenes.

NOVEMBER 30., SZOMBAT | 10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Adventi koszorú készítése. Mindenki hozzon magával 4 db 
gyertyát, a többi alapanyagot mi biztosítjuk.
A foglalkozás ára: 700 Ft/koszorú

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK | 17.00
Családi Kézműves Játszóház Részvételi díj: 500 Ft

DECEMBER 6. PÉNTEK 14.00–18.00
Véradás a József Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti 
út 72.)

DECEMBER 6., PÉNTEK | 18.30
Oszetszky Nóra kiállítása
Gyere el, és csodálkozz rá, milyen kincseket is rejt valójában 
a gödi Duna-part! Nézd meg, hogyan kel életre az élettelen: 
kavicsok, csontok, fadarabok.
A kiállítást megnyitja Pápay Eszter költő, művészetterapeuta
A kiállítás megtekinthető december 21-ig, a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

DECEMBER 8., VASÁRNAP | 17.00
Néptánc karácsony
A művelődési ház néptánccsoportjainak karácsonyi műsora. 
Közreműködik a Lelkes zenekar.
A műsor után családi táncház.
A belépés díjtalan.

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK | 17.00
Családi Kézműves Játszóház
Részvételi díj: 500 Ft

DECEMBER 13., PÉNTEK | 13.00–17.00
Véradás az Ady Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13.)

DECEMBER 14., SZOMBAT | 10.00
Gróf Széchenyi Ödön-emlékkiállítás

DECEMBER 15., VASÁRNAP | 16.00
Görbe Tükör Színház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című 
gyerekelőadás
Belépő: elővételben 500 Ft, az előadás napján 700 Ft

DECEMBER 16., HÉTFŐ | 10.00
Magyar Népmese Színház: Üdvösségünk égi ország
Bábszínházi bérlet, 3. előadás
Betlehemes játékunk egy tradicionális marosvásárhelyi 
bábos betlehemes alapjaira épül. A betlehemezésbe 
bevonjuk a gyerekeket és a játékos felnőtteket. Együtt 
énekelve és játszva éljük át Jézus születésének csodálatos 
misztériumát.
Belépő: 700 Ft/fő

DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK | 13.00
Mindenki Karácsonya

DECEMBER 20., PÉNTEK | 18.00
Gödi művészek kamarakoncertje a négy évszak jegyében: Tél
Fellépnek a Kincsem vonósnégyes tagjai
A belépés díjtalan.

A József Attila Művelődési Ház klubjainak aktuális programjai
NOVEMBER 26., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

NOVEMBER 28., 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.

DECEMBER 2., HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának összejövetele

DECEMBER 4., SZERDA | 10.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub programja
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, akik kíváncsiak, mi is az a kötődő 

nevelés, azok, akiknek fontos a szoptatás (és esetleg 
kérdéseik vannak), azok, akik érdeklődnek a mosható 
pelenkák használata iránt
(XXI. századi módra) – és azok, akik szeretnének baba-mama 
klubozni velünk egy jót!

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub délutánja

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK | 10.00
Kerekasztal-beszélgetések a Kismama Klub – Göd 
szervezésében
Téma: Mindent a hisztiről! Beszélgetőtársak: Hegyi Zsuzsa 
pszichológus, Erdélyiné Kedves Ágota és Jindáné dr. Labádi 
Gabi szülő, csecsemő- és kisgyermek-konzulensek
Ingyenes, babás program!  Várunk mindenkit szeretettel!

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK | 18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

DECEMBER 9., HÉTFŐ | 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja

DECEMBER 10., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK | 10.00
Irodalomterápiás beszélgetések
Várunk egy inspiráló beszélgetésre, hogy felismerjük saját 
működésünket, elakadásainkat és közelebb kerüljünk 
megoldásainkhoz.
Gaál Szilvia irodalomterapeuta vezetésével. Meghívott 
szakértő: Jámbor Fruzsina coach 

18.00
A Növénykedvelők Klubjának összejövetele

DECEMBER 13., PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub programja

Az Ady Klub programjai
NOVEMBER 16., SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának délutánja

NOVEMBER 30., SZOMBAT | 17.00
A Retró Ady Klub programja

DECEMBER 7., SZOMBAT | 13.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

DECEMBER 13., PÉNTEK | 13.00–17.00

Véradás

DECEMBER 14., SZOMBAT | 17.00

A Retró Ady Klub programja

Tanfolyam, klubajánló
RINGATÓ: Újraindulnak a Ringató foglalkozások az Ady 
Klubban hétfőnként 10.30-tól, Rozványi Beáta vezetésével. 
Bővebb információ: (06 30) 470-4334

BRIDZS: minden héten, kedden 18 órától várják 
az érdeklődőket.

KERÁMIA: Minden hétfőn 16 órától Véninger Margit 
keramikus vezetésével.

Vásáry André december 14-i adventi koncertjére minden regisztrációs jegy elkelt!
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Ringató foglalkozások 
Gödön

Szeretettel várlak közös éneklésre, játékra Benneteket,
minden hétfőn 10:30-kor

Gödön az Ady klubban 
Rozványi Beáta 30-470-4334
Mindenkit szeretettel várunk!

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

2019. november 30-án, szombaton 17 órakor:

A Dolomitok szépségei
Négy év túrái képekben

Kőmíves László vetítése

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

(06 30) 370-2491

AJÁNLÓ



NÉPTÁNC-
KARÁCSONY

Gödi Körkép | 2019. 11. szám AJÁNLÓ
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KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese a maratoni 
versenyben idén is a világ legjobbja!
Kőhalmi Emese az idei síkvízi sikerei után a maratoni versenyben 
is korosztályos világbajnok lett. A KSI SE gödi kajakosa Kínában 
megismételte tavalyi sikerét.

Shaoxing városában, a Didang-tavon rendezték meg a 2019-es 
felnőtt, U23-as és ifjúsági maratoni kajak-kenu világbajnokságot.

‒ A   kajak kettesek junior futamában az  UTE versenyzőjével, 
Rendessy Eszterrel ültem hajóba, közel 19 kilométer volt a  táv. 
Mindjárt a második kilométeren robbantottunk az élbolytól, elő-
nyünket pedig növelni tudtuk; bő másfél perces előnnyel értünk 
célba. Nagyon boldog vagyok, hogy a  tavalyi maratoni világbaj-
noki győzelmemet idén is meg tudtam ismételni – újságolta Mesi.

Mint arról korábbi lapszámunkban hírt adtunk, a gödi kajakos 
idén nyáron, a romániai Pitestiben rendezett ifjúsági és U23-as vi-
lágbajnokságon három olimpiai számban (K-4 és K-1 500, K-2 500 
méter) is korosztályos világbajnok lett; így korosztályában a sík-
vízi győzelmei mellett a maratonin is a világ legjobbjának számít.

Vasvári Ferenc

KÉZILABDA

Gyengébb kezdés után jöttek 
a sikerek az NB I/B-ben
Az őszi szezonban október végéig hat fordulót játszott le 
a Gödi SE felnőtt női kézilabdacsapata; az együttes a 6. 
helyről várja a folytatást. A részletekről Tősér Tibor edző 
adott tájékoztatást.

‒ Felnőtt női csapatunkkal nem úgy kezdtük az őszi idényt 
az  NB I/B keleti csoportjában, ahogyan szerettük volna. 
Az  első három fordulóban nem sikerült pontot szerez-
nünk. Mindhárom meccsen szoros mérkőzést játszottunk, 
de a végén az ellenfeleink rendre egy kicsivel előttünk jár-
tak. A védekezésünkben és a támadójátékunkban is voltak 
hiányosságok. A  negyedik fordulóban a  Kispest csapatát 
fogadtuk hazai pályán, ahol ‒ végig kézben tartva az irá-
nyítást ‒ magabiztos győzelmet arattunk. Ezután követ-
kezett két idegenbeli mérkőzés, amelyeken szintén végig 
vezetve mi örülhettünk a két pontnak. Hat forduló után 
a tabella hatodik helyét foglaljuk el. Az utolsó három mér-
kőzésen jó egyéni teljesítmények voltak, és mind védeke-
zésben, mind támadásban előreléptünk. A Magyar Kupa 
küzdelmeiben a harmadik fordulóig jutottunk, ahol az NB 
I-es Kisvárda csapata búcsúztatott minket a kupasorozat-
tól – nyilatkozta lapunknak a csapat edzője, Tősér Tibor.

EREDMÉNYEK

FTC KN KFT U19 – Gödi SE 25-24 
Gödi SE – Pénzügyőr SE 31-34 
Kecskeméti NKSE – Gödi SE 36-31
Gödi SE – Kispest NKK 37-32 
NKK Balmazújváros – Gödi SE 30-36
Oxxo Energy Orosházi NKC – Gödi SE 28-32

KÜZDŐSPORTOK

Kertész Máté rangos versenyt nyert 
MMA-ban
Főmérkőzést nyert az  egyik legrangosabb közép-európai 
MMA-szervezet, az Oktagon gáláján a gödi Kertész Máté. A 26 
esztendős profi MMA-versenyző Kassán váltósúlyban (77 kg) 
lépett szorítóba Jozef Wittnerrel, és technikás küzdelemmel, KO-
val nyert.

‒ Nagyon jólesett, hogy a technikámat és a győzelmemet elis-
merve, állva tapsolt a közönség, pedig szlovák ellenfelem hazai 
közönség előtt lépett a küzdőtérre – mondta a 26 esztendős gödi 
bunyós, aki az  Oktagon-szervezetben tavaly szintén győzelem-
mel mutatkozott be. Máté, érdeklődésünkre – hogy képet kap-
junk sportágáról, az MMA-ról – elmondta, profi versenyzőként 
több „alapsportággal” készül a versenyekre: a Vasasban birkózik, 
a Carlson Gracie Teammel végzi a földharc-, az Európa-bajnok, 
riói olimpikon Bacskai Balázzsal az ökölvívó- és a Twins Gym-
mel pedig a K-1 edzéseket. Sportkarrierjében gödi családja, édes-
anyja, édesapja és húga segíti.

Az MMA (Mixed Martial Arts) harcművészetek és küzdőspor-
tok keveréke, amelynek a szabályrendszere állásban és földharc-
ban is megengedi az ütést és a rúgást is. A különböző technikákat 
vegyesen alkalmazzák a  ringen belül. A  sportág népszerűségét 
mutatja, hogy sokszor ezres, sőt tízezres nézőközönség előtt zaj-
lanak a rangosabb mérkőzések.

V. F.

Kertész Mátét (sötét nadrágban) Szlovákiában állva tapsolta 
a közönség (archív fotó)

Németh Lilla lendületben a Honvéd ellen a Balázsovits 
Sportcsarnokban

SPORT
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LABDARÚGÁS
A GSE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U14
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas SE 3-2 (góllövők: Madaras Ákos, Balogh Ákos, 
Földi Zsombor)
Gödi SE – Fortuna Kismaros SC 9-0 (Tárnoki Talabos Gergő 2, Dobos Patrik 
2, Kovács Zsombor 2, Szilágyi Levente, Geiger Ágoston, Muka Patrik)

U16
Gödi SE – Pátyi SE 10-1 (Helmes Vilmos 3, Király Gábor 3, Madaras Ákos, 
Balogh Ákos, Ferenci Botond, Kovács Zsombor) 
Pilisvörösvári UFC – Gödi SE 3-2 (Modróczky Botond, Király)
Gödi SE – Leányfalui SE 25-1 (Modróczky 8, Dobos Patrik 6, Helmes 5, Király 
2, Horváth Marcell 2, Madaras, Kovács)
Nagykovácsi USE – Gödi SE 5-0
Gödi SE – SZE-FI LSE 2-10 (Király, Modróczky)
Solymári SC – Gödi SE 2-3 (Balogh 2, Király)

U19
Gödi SE – Fortuna Kismaros SC 3-1 (Libényi Bertalan, Áldorfai Martin, 
Vasvári Magor)
Kistarcsa VSC – Gödi SE 2-6  (Székely Ákos 3, Belényesi Ákos, Modróczky 
Botond, öngól)
Verőce SE – Gödi SE 0-12  (Vasvári 3, Simonffy Bálint 3, Fellner Bálint 2, 
Zahorecz Tamás, Belényesi, Áldorfai, Kovács Péter)  
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 3-2 (Szabó Vilmos, Vasvári, Simonffy)

Felnőtt, Megye II.
Pomáz – ICO SE - Gödi SE 4-0
Gödi SE – Aszód FC 1-2 (László Márton)
Valkó KSK – Gödi SE 4-3 (Ráth Vince 2, Sápi Pál)
Gödi SE – Csömöri KSK 5-1 (Ráth, Jambrik Máté, Székely Ákos, Belényesi 
Ákos, Oláh Dániel)
Gödi SE – Kartal SE 1-2 (Ráth)
Mogyoród FC – Gödi SE 1-1 (Török Dániel)

Felnőtt, Megye IV.
Gödi SE – Budajenői KSE 2-0 (Martin-Gál Miklós 2)
Mogyoród KSK – Gödi SE 2-3 (Hiervarter Károly, Martin-Gál, Kreisz Kristóf) 
Gödi SE – Fóti SE 7-0 (Martin-Gál 5, Sebő András, Szakács Zoltán)
Pomáz ICO SE – Gödi SE 2-3 (Martin-Gál, Sebő, Batári Gergő) 
Nagykovácsi USE – Gödi SE 3-6 (Martin-Gál 2, Nagy Gábor 2, Batári, Balázs 
Máté)
Gödi SE – FC Sződ 7-0 (Martin-Gál 2, Batári 2, Hiervarter 2, Szakács)        

Öregfiúk
Gödi SE – Vácrátóti KSE 8-0 (Hiervarter Károly 4, Vincze Attila 2, Takács 
Ádám, Laczik Zsolt)
Vácduka KSK – Gödi SE 1-6 (Román Gergely 2, Hiervarter, Laczik, Batári 
Gergő, Vincze)
Gödi SE – Vác VLSE 2-2 (Hiervarter 2)
Szendehely FC – Gödi SE 0-4 (Román, Wágner Bálint, Takács, Kránitz Attila) 
Gödi SE – Szobi SC 3-0 (Wágner, Hiervarter, Tuza József)
Gödi SE – Verőce SE 0-2

Nők
Gödöllői SK – Gödi SE 6-1 (Bari Viktória)
Eger SE – Gödi SE 3-3 (Gálik Ágnes, Balázs Anna Imola, öngól)
Gödi SE – Complexpress-Metis NFC II 0-4 

A Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának aktuális eseményeiről, 
a  mérkőzések, tornák beszámolóiról a  Gödi SE Facebook-oldalán 
olvashat: https://www.facebook.com/Godise2131/

KARATE

Stabilan hozzák a nemzetközi 
eredményeket az Életforrás Do 
karatékái
Remekül menetelnek a gödi Életforrás Do karatékái immár 
nem csak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is. Karakó 
Sándor tanítványai októberben is rendre hozták az  érmes 
helyezéseket.

Az V. Palóc Kupa országos versenyen 7 arany-, 5 ezüst- és 
6 bronzérmet, valamint két negyedik helyet szereztek. A 16 
éves Stum Dominik felnevezve a junior korcsoportban má-
sodik lett, korosztályát megnyerte. Kovács Barbara, Jurtin 
Zorka, Képíró Boglárka, Dudás Jázmin, Karakó Roland, 
Stum Dominik és Vass Réka Virág lett még aranyérmes.

A WKF diákolimpián a junior Nyuzó Gyula 1., a 10 éves 
Stum Olivér és a 14 éves Karakó Roland 2., Stum Dominik 
a 16-17 évesek között 3. lett.

Az összes hazai verseny egyik legerősebbje az Ippon Shobu 
Magyar Bajnokság, melyet Monoron rendeztek. A felnőttek 
között Vass Réka Virág 1. és 3., a junior Berki Bence 3., a ka-
det Stum Dominik és Kovács Mercédesz 1., Karakó Roland 
1., a 13 éves Ragács Anna 2., Stum Olivér 1., a 10 éves Jurtin 
Botond 3., a 9 éves Tekes Lóránt 3., a 8 éves Karakó Vivien 
kétszer is 2., a 7 éves Jurtin Zorka 1., Tekes Réka pedig 3. lett.

Az Életforrás Karate Do öt versenyzője meghívást kapott 
a Magyar JKA karate-válogatottba, és képviselték Magyar-
országot a WSKA (World Shotokan Karate-Do Association) 
versenyén, a portugáliai Lisszabonban, 25 ország sportolói 
között. Kovács Mercédesz junior csapatban 3., Stum Domi-
nik, Karakó Roland és Dudás Jázmin 5. lett. A junior csapat 
bronzérmet szerzett.

A VI. Országos SKS – SKDUN Ippon Shobu Bajnokságon 
Gál Balázs, korábbi országos bajnok segítette a versenyző-
ket: 1 aranyat, 6 ezüstöt és 7 bronzérmet szereztünk. A leg-
jobb eredményt Ragács Anna érte el, a legtöbb érmet Karakó 
Vivien és Kovács Barbara szerezte.

V. F.

LABDARÚGÁS

December 28-án újra Hó Kupa
Idén 32. alkalommal kerül sor a gödi sport egykori mecénásá-
nak, Balázsovits Jánosnak emléket állító téli labdarúgótornára, 
a Hó Kupára. A több mint három évtizedes múltra visszatekin-
tő tornát december 28-án, szombaton rendezik a GSE alsógödi 
sporttelepén reggel fél tíztől. Nevezni 9 órától a helyszínen lehet. 
Nevezési díj csapatonként 15 ezer forint.
Részletek, bővebb információk: Tuza József (06 20) 560-2775.

Az Életforrás Do karatékái a Huzella-iskola termében készülnek. 
A magyar bajnokságon az egyesületi rangsorban az érmek alapján 
2-ok lettek. Balra Jurtin László, jobbra Karakó Sándor edzők

Gödi Körkép | 2019. 11. szám SPORT
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2019. októberi szá-
mában közölt rejtvény megfejté-
se: „Matildka, hány cégnél vállalt 
maga takarítást?”

A nyertes ezúttal Katona Gábor

Szerencsés megfejtőnk és kísé-
rője egy alkalommal a Gyros Bár 
(Felsőgöd, Pesti út 226.) meghívá-
sát veheti igénybe. 
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A sárkányhajózás igen népszerűvé vált az  elmúlt évti-
zedben Gödön; térhódítása a  szabadidős jellege mellett 
a versenysportban, a rekreációban is egyre nő. A gödi Sza-
badsárkányok remek esztendőt zártak. Az  élményekről, 
a  sikerekről és  a  fejlesztésekről a  szezon végén Rabnecz 
Károly csapatvezető számolt be.

‒ Negyedszer vettünk részt az  olaszországi Vogalongán, 
ahová mintegy 40 fős csapattal érkeztünk. Az idei volt a ne-
gyedik pünkösdi túránk. Kivételes élmény Velence belvá-
rosában evezni. A  szezon során heti három alkalommal 
edzettünk, hétvégén mindig hosszabbakat mentünk, „gyűj-
töttük” a kilométereket. Ez szeptemberben a tatai versenyen 
térült meg, ahol két aranyat is nyertünk.

A megnövekedett igények kiszolgálásához elengedhe-
tetlen volt újabb kormányosok képzése, akik a csapatépítő 
tréningeken és a dunakanyari túrákon tettek kiváló szolgá-
latot. Két indiánkenut is hadrendbe állítottunk, és  tovább 
szeretnénk bővíteni a vízi eszközparkunkat.

A táboroztatást 2017-ben kezdtük, idén megháromszoro-
zódott az érdeklődők száma. Ezt nagyon élvezik a fiatalok, 
akik ilyenkor Verőcére, Horányba is eljutnak. Az évadot egy 
hosszú dunakanyari evezéssel zártuk, Esztergomból mint-
egy 50 kilométert eveztünk Gödig. 

Október végén döntöttünk a  versenycsapat létrehozásá-
ról, így a regattákon színvonalasan tudjuk képviselni Göd 
városát. Emellett megmarad a hobbi és a kirándulás lehe-
tősége is. Most állunk át a  téli felkészülésre, tanmedencé-
ben gyakorlunk, a Duna-part Nyaralóházak területén van 
egy kis konditermünk, ott fejlesztjük tovább az izmainkat. 
Az alapozás része a kerékpáros és gyalogtúra is. Akinek van 
kedve, jöjjön! – mondta Rabnecz Károly csapatkapitány.

A gödi sárkányhajósokról bővebben a Facebook/szabad-
sárkányok oldalon olvashat, Rabnecz Károly csapatvezető-
nél a (06 30) 933-3818-as telefonszámon lehet érdeklődni.

V. F.

SÁRKÁNYHAJÓ

Több területen is sikeres évadot 
zártak a Szabadsárkányok

A gödi Szabadsárkányok Tatán két aranyérmet is nyertek
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Biztos háttér a tudatosan táplálkozóknak

  VEGÁN, BIO és PALEO, valamint 
GLUTÉN-, TEJ-, TOJÁS- és CUKORMENTES 

termékek nagy választékban!

FITOCENTRUM

FITOCENTRUM

Gyere be hozzánk és segítünk, 
amit nem találsz meg nálunk, beszerezzük!

NYITVATARTÁS:
H: 8:00 -16:00
K - P: 8:30 -17:00
Sz: 8:00 -12:00

Cím: GÖD, Kincsem u. 2.
(Penny Market mellett az üzletsoron)

Kövess minket a Facebook-on és az Instagramon!

Fitocentrum hirdetes_84,5x124mm.indd   1 2019.10.31.   15:31:28

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
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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.

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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

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

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

 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

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.
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Új rendelés: Dr. Yusef Qawyean
Belgyógyászat, diabetológia endokrinológia (pajzsmirigy) 

Rendel: szerda, szombat, bejelentkezés szerint
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A képek illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. 

Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben! Az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Az árak forintban, áfával értendõk. 

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

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

 
2019. 

november 18-30.

���� Göd, P���� �� ���

Nyitvatartás
Hétfőtől Péntekig: 

6 - 21 óráig
Szombat, Vasárnap: 

7 - 18 óráig

Zimbo felvágott 
125g többféle

Ammerlander 
szeletelt sajt 
125g 40% többféle

215 Ft
1720 Ft/kg

325 Ft
2600 Ft/kg

Mesés túró 
450g 

455 Ft
1011,11 Ft/kg

Vinnijó sajtos bagett 
100g 

helyben sütött te
rmék 99 Ft

990 Ft/kg

BARILLA tészták 
500g többféle

399 Ft
798 Ft/kg

Tibi csokoládé 
90-100g többféle 229 Ft

2290-2544,44Ft/kg

Pepsi Cola 
2l

249 Ft
124,5 Ft/l

Love Diet 
Gluténmentes 
Vitalt kenyér 
200g többféle

699 Ft
3495 Ft/kg
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